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গল্প শু ু  আরগ 
  
জেসি এে িুন্দরী রমণী। 
  
অগনে বছর জেগট জগগছ িার রুদ্ধ োরার অন্তরাগল। জ ৌন-বুভুিু িমোমী জমগয় 
েগয়সদগদর অিযাচার নষ্ট েগরগছ িার গগভকর জ্বণ। 
  
েননী হবার স্বপ্ন িিল হয়সন। সেন্তু েী িার অপরাধ? েুখযাি মাসিয়া চগের সিোর 
হগি হগয়সছল িাগে। ভাগলাগবগিসছল জি অসভোি পসরবাগরর জেসমে চালকিগে। 
সবপগদর িমগয় চালকি মুখ সিসরগয় জেগেগছ। অস্বীোর েগরগছ জেগমর িিল অববধ 
িন্তাগনর সপিৃত্ব। জিষ প কন্ত জেসি এেসদন িপে সনল–এেবার মুসি জপগল পৃসেবীর 
িেগলর সবরুগদ্ধ শুরু েরগব িার জিষ না হওয়া লডাই।  াগদর েনয িার জ ৌবন েহর 
এভাগব জেগট জগল অন্ধোর সববগর, িাগদর োউগে জি ছাডগব না। 
  
এগে এগে িেলগে পাঠাগব মৃিুযর জিই নরগে জ খান জেগে জেউ আর জোগনাসদন 
সিগর আিগি পাগর না। 
  
সেন্তু েী ভাগব? 
  
িমোগলর অনযিম েনসেয় ঔপনযাসিগের দুরন্ত জলখনীগি িমৃদ্ধ এে অিহায়া রমণীর 
েসিগিাধ ও েসিসহিংিার–হাড সহম েরা োসহনী। 
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. 
  
১. 
  
সনউ অসলকগয়ে। বৃহস্পসিবার, ২০জি জিব্রুয়াসর। রাি এগাগরাটা। 
  
আমাগদর গল্প এবার শুরু হগব, পটভূসম েস্তুি, আমরা জদখগি পাসি শ্রীমিী ডসরি 
হুইটসনগে। এই এেটু আগগ উসন এগে এগে ওনার িব জপািাে খুগল জিগলগছন। 
টেটগে লাল রগের এেটা রাি জপািাগে েরের েগর োাঁপগছ ওনার স্পসধকি জ ৌবন। 
  
জচাখ বুসলগয় সদগলন চারপাগি। িবকত্র পসরিীসলি হাগির ছাপ। গি সিসরিটা বছর এই 
চার জদওয়াগলর মগধযই জেগট জগগছ শ্রীমিী ডসরি হুইটসনর। সিসরি বছর? িার মাগন? 
সিসরিসট বিন্ত। 
  
খাগটর পাগি রাখা জছাট্ট জটসবগলর ড্রয়ারসট খুলগলন। িাবধাগন জবর েরগলন এেসট 
সরভলবার। িমস্ত অগে িার মৃিুযর সহম-িীিলিা। 
  
সরভলবারটা রাখগলন জটসলগিাগনর পাগি। সিলাগডলসিয়ার জটসলগিান নম্বরটা জদগখ 
সনগলন। ডায়াল েরগলন। অগনে দূর জেগে োর েণ্ঠস্বর জিানা জগল। ইোর িরগে 
ভািগি ভািগি জে েো বলগছ–হযাগলা। 
  
–জেসি, সেছুিগণর নীরবিা, জিার গলার স্বরটা শুনগি ভীষণ ইগি হসিল। 
  
–খুব চমগে উগঠসছলাম। োগনা মা, এই মুহূগিক জিামার েোই ভাবসছলাম। 
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–আসম সে জিাগে ঘুম জেগে োগালাম? 
  
–না, পডসছলাম। এবার শুগি  াব। চালকি আর আসম সডনার জখগি বাইগর  াসিলাম। 
হঠাৎ বরিবৃসষ্ট। ওখানোর আবহাওয়া জেমন? 
  
ডসরি হুইটসন মগন মগন বলগলন, হায় ভগবান, আমরা এখন এিব অোিসেে গল্প 
েরসছ? ওগে অগনে গুরুত্বপূণক খবর বলগি হগব। সেন্তু বলগি পারসছ েই? 
  
–মা, জিান ছাডা সনগিা? 
  
োনলা সদগয় বাইগরর আোগির সদগে চসেগি িাোগলন ডসরি। বৃসষ্ট পডগছ। িারপর 
ভাবগলন সহচেগের জলখা োসহনীর মগিা অসি নাটেীয় এেটা পসরগবি িৃসষ্ট হগয়গছ। 
রহিয জরামাগের িব েসট উপাদান েগর েগর িাোগনা আগছ। 
  
–েীগির িব্দ হল মা? জটসলগিাগনর ওপাগি োর উসিগ্ন েণ্ঠস্বর। 
  
–বাে পডল। 
  
ডসরি আর জোগনা েো বলগি পারগছন না। জেবলই মগন হগি িারও মগনর 
আোগিই এখন এমনই সবদুযৎ চমগের ঘনঘটা। 
  
–বাে পডল, ইগি েগর েোটাগে আবার বলগলন উসন, োনগি চাইগলন, 
সিলাগডলসিয়ার েো বল। 
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–িসিয েগর বলব মা? সনগেগে মগন হগি রূপেোর এে রাসন। োল রাগি চালকগির 
মা, বাবার িগে জদখা েরগি  াসি। 
  
সেছুিগণর নীরবিা। িারপর হঠাৎ েলেসলগয় ওগঠ জমগয়র েণ্ঠস্বর। 
  
–বুঝগিই পারগছা, োল েী আগলাচনা হগব আমাগদর, িুসমগিা োগনা না মা, েী সবরাট 
েসিষ্ঠান ওগদর। জিই িুলনায় আসম জিা অসি নগণয। 
  
জমগয়র েো জিষ না হগি মা বলগলন–ও সনগয় সচন্তা েসরি না, ওরা িেগল জিাগে, 
ভাগলাবাগি। 
  
–চালকি জিা বগলগছ, এ সনগয় জবিী ভাবনা সচন্তা না েরগি। ও আমাগে েীবন সদগয় 
ভাগলাবাগি। আমার েী ইগি েরগছ োগনা? ইগি েরগছ এখুসন জিামার িাগে চালকগির 
আলাপ েসরগয় সদই। েেম আলাগপই িুসম বুঝগি পারগব, চালকি অনয পাাঁচটা জছগলর 
জেগে এগেবাগর আলাদা। 
  
–জিার েো শুগন আসম িাই সবশ্বাি েরসছ। 
  
ডসরি ভাবগলন, চালকগির িগে এ েীবগন আর িার জদখা হগব না। নাসি-নািসন সনগয় 
ভর-ভরন্ত িিংিাগরর েত্রী হওয়ার স্বপ্ন সচরসদগনর মগিা সনগভ জগগছ। সেন্তু সনগের েো 
জভগব লাভ েী? 
  
–জেমন আসছি বল? 
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–জেমন আসছ, জি সে আর বলগি হগব? জিামার খবর েী? 
  
–আর োো, ডািার রাগির িব্দগুগলা মগন পডল–চমৎোর স্বাস্থ্য আপনার সমগিি 
হুইটসন। মগন হগি, হািগি হািগি এেগিা বছর পার েগর জদগবন। 
  
–ভাগলা আসছ জেসি। এই জিা জিার িগে েো বলসছ। 
  
–পুরুষ বনু্ধ েুটল নাসে? নাসে িগন্ধযগবলা এো এোই জটসলসভিগন জিাপ অগপরা জদগখ 
োটাগিা? 
  
জেসির গলাগি এবার এেটু ঠাট্টার িুর। মার িগে এ সনগয় জি মাগঝ মগধযই ইয়ারসে 
েগর। 
  
পাাঁচ বছর আগগ জেসির বাবা মারা জগগছন। িারপর জেগে সনগেগে জেমন জ ন গুসটগয় 
সনগয়গছন ডসরি হুইটসন। 
  
–না, জি গুগড বাসল। পুরুষ বনু্ধ জোগটসন। এিব েো বাদ জদ। চােসর েরগি জেমন 
লাগগছ? 
  
–খুবই ভাগলা লাগগছ মা, সবগয়র পগরও চােসর েরব, চালকি মি সদগয়গছ। 
  
–বাাঃ, খুব ভগলা লাগল শুগন। 
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–জদখগিই জিা পারগছা চালকি েি জবাঝদার। বাইগর আবার বাগের িব্দ। গুডবাই মাই 
ডাসলকিং, বগল ডসরি হুইটসন সরসিভারটা রাখার জচষ্টা েরগলন। 
  
ওপাগি িখগনা জেসির গলা–সবগয়র িময় জদখা হগব মা। আসম আর চালকি সবগয়র িাসরখ 
সঠে েগর জিামাগে োনাব। 
  
–সঠে আগছ, এখন ছাডসছ। ডসরি হুইটসন সরসিভারটা নাসমগয় রাখগলন। 
  
িারপর? সরভলবাগরর নলটা রগগ জঠোগলন। 
  
জচাখ বন্ধ েরগলন। জোগনা সেছু ভাবার জচষ্টা েরগলন না। মুহূগিকর মগধয গরম িীিার 
বুগলট এগি আহি এবিং রিাি েরল িাগে। 
  
. 
  
২. 
  
সিলাগডলসিয়া, শুেবার, ২১জি জিব্রুয়াসর, িোল আটটা। 
  
জেসি হুইটসন িার ফ্ল্যাট বাসডর িামগন িুটপাগে এগি দাাঁসডগয়গছ। অগঝাগর বৃসষ্ট হগি। 
জি এখন অসিি  াগি। জচস্টনাট সিট ধগর পূবকসদগে। ওখানোর এেসট বযাগে জি 
োে েগর। গাঢ় হলুদ রগের বষকাসি গাগয় লাসগগয়গছ। বয়ি েি হগব? চসিি পার হগয় 
িগবমাত্র পাঁসচগি পগডগছ। অেকাৎ িার জ ৌবন এখন উেগল উগঠগছ। 
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মুগখ বুসদ্ধর ছাপ আগছ। জঠাাঁগট আগছ বািনার ইিারা। জচাগখর িারা অদু্ভি জিওলা 
িবুে,  খন-িখন জচাগখর রিং পালটাগি পাগর জি, অেকাৎ জি এে েীবন্ত বহুরূপী। 
  
মা বলগিন–জিান জেসি, জিাগে আসম সঠে মগিা সচনগি পাসর না। জিার মগধয রামধনুর 
িািটা রগের ছটা আগছ িুই িা োসনি সে? 
  
আে জেসি দারুণ আনগন্দ আগছ। এেটু জোগর গুনগুসনগয় গান গাইগছ। এিটা খুিী 
জেন? েীবনিােী জপগয়গছ, এটা েী েম আনগন্দর েো? 
  
বযাগের োগছ জপৌঁছগলা। ঘসডগি জদখল আটটা জবগে েুসড সমসনট। আগরা দি সমসনট 
বাগদ সিলাগডলসিয়ার োস্ট অযান্ড িাইসডসলসট বযাগের দরো খুলগব। 
  
বযাগের সিসনয়র ভাইি জেসিগডন্ট ক্লাগরে জডিমন্ড বাইগরর অযালাগমকর িুইচটা অি 
েরসছগলন। এবার জভিগর ঢুেগলন। 
  
েগিযেটা ঘর, বােরুম খুাঁসটগয় খুাঁসটগয় পরীিা েরগলন। এটা িার বরাবগরর অগভযি। 
জেউ লুসেগয় আগছ সেনা জদখগলন। সিসন সনসিন্ত হবার পর বযগের েমকচারীরা জভিগর 
েগবগির ছাডপত্র পাগব। 
  
োাঁটায় োাঁটায় িাগড আটটায় বযাগের হলঘগর জেসি ঢুগে পডল। িোল জেগেই 
অল্পসবস্তর বৃসষ্ট হগয়গছ। সেন্তু এ বৃসষ্ট জ  েি আনগন্দর এেমাত্র জেসি িার খবর োগন। 
ও জেবল োেিার সডপাটকগমগন্টর ইনচােক সছল। এখন েমসপউটাগরর িাহাগ য খুব 
িাডািাসড োেগুগলা েরগি পারগছ। এই োেটা ওর খুব মগনর মগিা। 
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বযাগের এেসট আগলাচনা চগে চালকি স্টযানগহাগপর িগে জেসির আলাপ হগয়সছল। ওই 
জিসমনাগরর সবষয় বস্তু সছল অেকবনসিে পসরেল্পনা। চালকি অসিসে বিা সহিাগব 
এগিসছল। চালকগির ঠােুরদা এেটা অেক সবসনগয়াগ েরার বযবিা জিাঁগদসছগলন। ওই 
জোম্পানীর িাগে জেসির বযাগের জলনগদন হি। চালকগির বিৃিার পর জেসি জিাোিুসে 
েগয়েসট সবষগয়র ওপর সবিেক েরগি চাইল। চালকি েেগম বযাপারটা হালোভাগব 
সনগয়সছল। এমন িুন্দরী জমগয়র মুখ জেগে ভাগলা সেছু জিানার আিা েগরসন জি। সেন্তু 
জেসির ধারাগলা  ুসিগুগলা িার মনগে এগেবাগর পালগট জদয়। েম বয়িী িুন্দরী  ুবিী 
হগল েী হগব, জেসির মাোটা জ  খুব পসরষ্কার, চালকি বুঝগি জপগরসছল। সডনার খাওয়া 
প কন্ত আগলাচনা গসডগয় জগল। 
  
িৃিীয় চালকি স্টযানগহাপ পাত্র সহিাগব সিলাগডলসিয়ার জিরা সিোর। জেসি ওগে জদগখ 
েেম সদগে মুগ্ধ হগয়সছল। বয়ি পাঁয়সত্রি। উচ্চিা পাাঁচ িুট দি ইসি। ইসিমগধয চুল 
এেটু পািলা হগি শুরু েগরগছ। েোবািকায় পসন্ডসি ভাব আগছ। িবিময় নিুন সেছু 
ভাবার জচষ্টা েগর। সিলাগডলসিয়ার োচীনিম ধনী পসরবাগরর মগধয স্টযানগহাপরা 
অনযিম। 
  
চালকি বলল–আমার বাবার সস্থ্র সবশ্বাি, হািপািাল জেগে ওগে অনয জোগনা জছগল 
গসছগয় জদওয়া হগয়সছল। 
  
–জি েী? এেসদন অন্তরে আলাপচাসরিায় দুেগনর মগধয এই েগোপেেন হগয়সছল। 
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চালকি বগলসছল–বিংগির ধারার িগে আমার জোগনা সমল জনই। আসম টাো পয়িা 
োমাগনাটাগে েীবগনর এেমাত্র উগেিয বগল মগন েসর না। এই েোটা আমার বাবাগে 
বগল সদও না সেন্তু! 
  
চালকগির এই িরলিা জেসিগে মুগ্ধ েগরসছল। এমন এেটা পুরুগষর িগে সবগয় হগল 
জেমন হয়, েেম দিকগনই হয়গিা জেসি মগন মগন জভগবসছল িাগে? 
  
জেসির বাবা িারা েীবন ধগর পসরশ্রম েগরগছন। সিসনও এেটা জছাগটা খাগটা বযবিা 
গগড িুগলগছন। সেন্তু স্টযানগহাপগদর েভাব েসিপসির িুলনায় িারা সেছুই নয়। 
স্টযানগহাপ আর হুইটসন পসরবার জোগনা সদন সমিগব না। জিষ অসব্দ জেসি ভাবল, না, 
এেসদগনর আলাগপ এিটা স্বপ্ন জদখা জবাধহয় উসচি নয়। জোগনা এেেন পুরুষ জিা 
আমাগে সডনাগর জনমিন্ন েরগিই পাগর, িাগি আসম অনয সেছু খুাঁেব জেন। 
  
চালকগির েো োগন এল–আিা েসর োল আমার িগে সডনার খাবার মি িময় োেগব 
জিামার হাগি? 
  
সিলাগডলসিয়াগি জ  জদখার মগিা িুন্দর িুন্দর োয়গা আগছ, জেসি এিসদন িার খবর 
রাগখসন। েসি িসনবার চালকি আর জেসিগে এেিগে ঘুগর জবডাগি জদখা জগল। েখনন 
িারা অগেকিা শুনগছ, েখগনা বা ঘুগর ঘুগর বাোর েরগছ, েখগনা ওগয়িাইড পাগব ঢুগে 
পডগছ। েখগনা  াগি োগিওয়গল। সমউসেয়াগমর সনোণ বস্তুগুগলা জ ন সেছু বলগি 
চাইগছ–চালকগির হাগি হাি জরগখ জেসির িাই মগন হগয়সছল। 
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িাগদর মগধয িখগনা জছগলমানুসষ ঠাট্টা ইয়ারসে বোয় সছল। এেেন অনযেগনর খুাঁি 
ধরগি সছল িগচষ্ট। এেবার সডনাগর আিগি জেসির পগনগরা সমসনট জদরী হগয় 
সগগয়সছল। চালকি ভীষণ জরগগ জগল। বোবসের জচাগট িগন্ধযটা হগয় জগল মাসট। 
  
জদহ িম্পগেক জেসির অসভজ্ঞিা সছল খুবই িামানয। সেন্তু জেবলই িার মগন হগয়গছ। 
চালকি জবাধহয় এবার আগরা সনসবডভাগব িাগে জপগি চাইগছ। এেবার জেসি জবিী িাহি 
েগর িামানয অসভনবত্ব আনগি সগগয়সছল িার আচরগণ, চালকি খুব অবাে হগয়  ায় িার 
এই অভাসবি বযবহাগর। 
  
জপগট বাচ্চা এগি  াওয়াটা আেসিে বযাপার। জেসির মগন িগন্দহ সছল। চালকি সবগয়র 
েো িুলগছ না, আবার বাচ্চা এগি  াওয়ার েনয চালকিগে সবগয় েরগি হগি–এটা 
ভাবগি সগগয় জেসির মন খারাপ হগয় সগগয়সছল। এেবার জভগবসছল ওই ভূণটাগে নষ্ট 
েগর জদগব। 
  
এেসদন িগন্ধযগবলা জেসি মনসস্থ্র েরল সডনার খাওয়ার পর েোটা চালকিগে বলগব। 
উগিেনায় মািংিটা পুসডগয় জিলল। আধগপাডা মািংি চালকগির িামগন জরগখ বলল–এেটা 
েো জিামাগে না বগল পারসছ না চালকি। আসম সেন্তু মা হগি চগলসছ। 
  
জেসি জভগবসছল, এই েো শুগন চালকি আনগন্দ হহ-হহ েগর উঠগব। জেসিগে িূগনয িুগল 
দুপাে জঘারাগব। সেন্তু চালকগির মুখটা েমেগম গম্ভীর। অগনেিণ চুপ েগরসছল জি, 
সেছুিণ বাগদ জেগট জেগট উম্মরণ েরল–সঠে আগছ, আমরা সবগয় েরব। 
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বুে জেগে পাষাণ ভার জনগম জগল জেসির। চালকগির নীরবিা িাগে ভাসবগয় িুগলসছল। 
জি জভগবসছল, চালকি জবাধহয় জছগলসটর সপিৃত্ব অস্বীোর েরগব। জ মন অনয বখাগট 
জছগলরা েগর োগে। 
  
জেসি বলল–আসম চাই না জ , িুসম এটা মগন েগরা বাধয হগয় আমাগে সবগয় েরগছ। 
  
জেসি জিা নীগচর িলাগি োগে। চালকিগে েীভাগব মগনর ভাব বুসঝগয় বলগব, জি বুঝগি 
পাগর না। 
  
চালকি বলল, আসম জিামাগে এখনই সবগয় েরগি চাই জেসি। িুসম আমার এেটা জছাট্ট 
িুন্দর জিানা বউ হগব। 
  
িারপর বলল–অবিয মা-বাবা এেটু অবাে হগবন। 
  
এেো বগল জেসিগে গম্ভীর চুম্বন সদল চালকি। 
  
–জেন আি ক হগবন? জেসি োনগি চাইল। 
  
–আমার এই বযাপারটা িুসম সঠে মগিা বুঝগি পারগছ না, জেসি। স্টযানগহাপরা িব 
িমগয় নীল রগির জমগয়গে পছন্দ েগর। এটা সেন্তু আমার মুগখর েো নয়, আমার মা-
বাবা এই েো সবশ্বাি েগরন। 
  
–িাহগল সে ওাঁরা জিামার েনয পাত্রী জবগছ জরগখগছন? 
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চািক জেসিগে বুগে েসডগয় ধগর বলল–িাগি সেছুই  াগব-আিগব না জিানা। আসম  াগে 
সনবকাচন েরব, জি-ই হগব আমার জছাট্ট বউ। আগামী শুেবার িুসম আমার মা বাবার 
িগে সডনার খাগব, জেমন? রােী জিা?   
  
নটা বােগি পাাঁচ সমসনট বাসে, জিগল আিা সদনগুসলর িৃসি এখন জেসির মগনর আোগি 
িরগির জমঘ হগয় উগড চগলগছ। জঠাাঁগটর জোগণ এেটা জছাট্ট হাসি এল। এেেন 
োস্টমারগে আিগি জদগখ হাসিটাগে পুগর জিলল জি মুগখর জভির। ভাবল আর পাাঁচ 
সমসনট পর জেগে সভড শুরু হগব। 
  
সনগের ঘর জেগে জেসি বাইগরর িবসেছু জদখগি পাগি। োস্টমারগদর লাইন পগড 
জগগছ। এ পাগি হল ঘগর ছটা জটসবগল সিপগুগলা গুসছগয় রাখা হগয়গছ। 
  
বযাগের সনয়সমি োস্টমারগদর েমা জদওয়া সিপগুগলার িলায় এে-এে েগর চুম্বে 
লাগান। জিখাগন জোড নাম্বার জদওয়া েমসপউটার স্বয়িংসেয়বাগর েগিযেসট অযাোউগন্ট 
টাো েমা েগর জনয়। খুচগরা খগেরগদর েগনয আগছ িাধারণ সিপ। এখাগন িবসেছুই 
েসঠন। েগঠার সনয়মানুবসিকিার মগধয সদগয় পসরচাসলি হয়। জেসিগে খুব এেটা পসরশ্রম 
েরগি হয় না। িবুও িব সদগে িিেক নের িার। 
  
নটা জেগে বযাগের োেেমক শুরু হগয় জগল। িারপর েগয়েসট ঘন্টা েীভাগব জেগট জগল 
জেসি োগন না। 
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লাগির িময় চুল বাাঁধগি  াগব, িহগরর িবগেগে বগডা জহয়ার জড্রিারগে আগগ জেগেই 
বগল জরগখগছ। খরচ হয়গিা এেটু জবিীই হগব, িা জহাে না। আেই জি েেম হবু 
শ্বশুর িাশুসডর িগে সডনার খাগব, জচহারাগি এেটা জচেনাই জিা আনগিই হগব। 
  
দুপুর এেটা বােল, বষকাসি সনগয় জবগরাগি  াগব। জেসির ডাে পডল ক্লাগরে জডিমগন্ডর  
খাি োমরাগি। আবহাওয়া সনগয় দু-চারগট বাগে েো বলার পর জডিমন্ড বলগলন–
চালকি স্টযানগহাগপর িগে জিামার সবগয় সঠে হগয় জগগছ–আসম সে সঠে শুগনসছ? 
  
জেসি আি ক হগয় বলল–এ খবর আপসন জোো জেগে জপগলন িযার? আমরা জিা 
োউগে োনায়সন। 
  
জডিমন্ড হািগলন-স্টযানগহাপগদর িবসেছুই এেটা সবগিষ খবর। িগব জিামার েগনয 
আসম খুিী হগয়সছ। আিা েসর হাসনমুগনর পর িুসম আবার বযাগের োগে সিগর আিগব। 
  
–এ বযাপাগর চালকগির িগে আমার েো হগয় জগগছ। আপসন জোগনা সচন্তা েরগবন না। 
  
জডিমন্ড খুব খুিী, স্টযানগহাপ অযান্ড িনস্ সবিাল জোম্পানী। িাগদর এেটা বগডা 
ধরগনর অযাোউন্ট  সদ এই বযাগে আগি, িাহগল খুবই লাভ হগব এটা জডিমন্ড োগনন। 
  
–আর এেটা েো, িুসম  সদ সবগয়র পর সিগর আগিা, িাহগল েো সদসি জিামার 
পগদান্নসি হগব এবিং িুসম আগরা জবিী মাইগন পাগব। 
  
জেসি সনগের আনন্দ জচগপ রাখগি না জপগর বলল–অগিষ ধনযবাদ, িযার। 
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অহোগর জি জবাধহয় মাসটগি পা সদগি পারগছ না। জি ভাবল, স্বয়িং ঈশ্বর জবাধহয়। 
িাগে স্বগগকর রাসন েরার ষড ন্ত্র েগরগছ। 
  
ইটন হাডকি জকায়াগর সবরাট বাসড স্টযানগহাপগদর। এি বগডা িহগর স্টযানগহাপগদর 
মগিা এি বগডা িুন্দর বাসড আর এেসট জনই। েিসদন এই বাসডর সদগে িাোগি 
িাোগি জেসি পে জহাঁগট জগগছ। জি ভাবগিও পাগরসন, জোনসদন ওই সিিংহদরো পার 
হগয় জভিগর েগবগির ছাডপত্র জি পাগব। 
  
এেটু নাভকাি লাগগছ। আে আিবার আগগ চার-চারবার জপািাে পাগেগছ। জিগষ 
|||||||||| ধূির রগের কাটক আর িাদা সিগের ব্লাউে পগরগছ। গলায় জিানার এেটা িরু 
জচন। গি 
  
বছর বগডাসদগন মা পাসঠগয়সছগলন। 
  
উসদক পরা খানিামা দরো খুগল সদগয় বাও েগর বলল–গুড ইসভসনিং সমি হুইটসন। 
  
খানিামা আমার নাম োগন জদখসছ, এেটু চিল হগয় উঠল জেসির মন। 
  
সবরাট হল ঘর পার হগয় জি লাইগেসর ঘগর এল। চালকগির মা-বাবা বগি আগছন। 
  
সিসনয়ার চালকি স্টযানগহাপ দারুণ বযসিত্ব িম্পন্ন এে পুরুষ। ষাগটর ঘর পার হগয়গছন 
েগয়ে বছর আগগ। িািগলযর সচহ্ন আাঁো আগছ িরীগরর িবকত্র। হঠাৎ জদখগল মগন হয় 
চালকি বুসঝ বগি আগছ। দুেগনর জচহারায় অদু্ভি সমল। 
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চালকগির মাগয়র জচহারা জদখার মগিা। এেটু জবাঁগট আর জমাটাগিাটা। জেসির িন্তাগনর 
ঠােুরমা সহিাগব দারুণ মানাগব ওাঁগে। 
  
সমগিি স্টযানগহাপ হািটা বাসডগয় সদগয় বলগলন–খুব ভাগলা লাগগছ িুসম এগিছ বগল। 
আমরা জিামার িগে সেছুিণ এো েো বলব। জিামার আপসি জনই জিা? 
  
ভাবী িাশুসডমাগয়র মুগখ এই েো শুগন জেসির বুেটা ধডিড েরগছ। িবু জি আমিা 
আমিা েগর বলল–আপসি জেন োেগব? আসম জিা েো বলগিই এগিসছ। 
  
চালকগির বাবা এই েেম েো বলগলন–বগিা জেসি। 
  
–হযাাঁ িযার। 
  
মুগখামুসখ বিল জেসি। ভাবল, এবার জবাধহয় িার সবচার শুরু হগব। সনগের মাগয়র 
েোগুগলা মগন পগড জগল–ভগবান এমন সেছু জিামাগে েখগনাই জদগবন না,  ার জ াগয 
িুসম নও। িাই ধীর সস্থ্র সচগি িবসেছুগে গ্রহণ েরগব। 
  
–িাহগল, সমস্টার স্টযানগহাগপর গলাগি জোগনা খাদ সছল না, িুসম আর চালকি 
পরস্পরগে ভাগলাবাি। িাই জিা? জিামরা এগে অনযগে সবগয় েরগি চাও। আসম সঠে 
বলসছ জিা? 
  
–হযাাঁ। 
  
–জিামাগদর পসরচয় জিা দীঘকসদগনর নয়। সমগিি স্টযানগহাপ বলগলন। 
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–িা সঠে, িগব ভাগলাবািার মগিা দীঘক িময় আমরা জপগয়সছ। 
  
–ভাগলাবািা? সমস্টার স্টযানগহাপ সবডসবড েরগি োেগলন। 
  
–জিামাগে জিাোিুসে বলসছ, এই সবগয়র খবরটা আমাগদর োগছ এেটা আঘাগির মগিা 
এগিগছ। আিা েসর, চালকি জিামাগে সনিয়ই িালকগটর েো বগলগছ? 
  
এেটু জেগম জেসির মুগখর ভাবান্তরটা জদখগলন সমগিি স্টযানগহাপ। আবার গডগসডগয় 
বলগি শুধু েরগলন, চালকি আর িাটক, দুেন দুেনগে জছাগটাগবলা জেগে জচগন। িেগলই 
োগন, ওরা এেসদন সবগয়র বন্ধগন আবদ্ধ হগব। 
  
িালকগটর েো আর নিুন েগর শুনগি চাইগছ না জেসি। িালকট িম্পগেক িব খবর জি 
োগন। োগছই োগে িালকটরা। জি ধনী পসরবাগর জমগয়, িামাসেে ম কাদা চালকিগদর 
মগিাই। 
  
–জিামার বাসডর েো বগলা, সমস্টার স্টযানগহাপ বলগলন। এবার জেসির মাো ঘুরগি শুরু 
েগরগছ। েী েরগব জি বুঝগি পারগছ না। মগন হল, এে গ্লাি েল জখগল জবাধহয় 
ভাগলা হি। 
  
–জোোয় েগেগছা িুসম? 
  
–লুইসিয়ানাগি। বাবা এেেন জমোসনে সছগলন। জিগষরটা হয়গিা না বলগলও চলি। 
বাবাগে ভীষণ শ্রদ্ধা েগর জেসি। 
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–জমোসনে? 
  
–হযাাঁ, সনগের োরখানা খুগলসছগলন সনউ অসলকগয়গে। পগর বযবিাটা খুবই বগডা হগয়সছল। 
পাাঁচ বছর আগগ বাবা মারা  ান। মা ওই বযবিাটা জদখাগিানা েরগছন। 
  
–েী হিরী হয় ওই োরখানাগি? 
  
–এগেস্ট পাইপ আর গাসডর অনযানয পাটকি। জেসি জবি বুঝগি পারল, িার মুখ জেগে 
ছুগট আিা এই িব্দগুগলা স্টযানগহাপ দম্পসিগে জমাগটই খুিী েরগি পাগরসন। িারা 
জচাখাগচাসখ েরগলন। 
  
জেসির উগিেনা িখন বাডগছ। আর েিিণ ধগর এই জেরা চলগব জে োগন? চালকি 
জোোয়? 
  
এবার জিই আিল েশ্ন–সমস্টার স্টযানগহাপ সনসৃ্পহ গলায় োনগি চাইগলন–চালকি 
বলসছল, িুসম নাসে মা হগি চগলগছা? িসিয? 
  
জেসির িখন মগর জ গি ইগি েরসছল। জেবলই মগন হসিল পাগয়র িলা জেগে মাসট 
িগর জগগল জবাধহয় ভাগলা হি। 
  
–বুসঝ না আেগের সদগনও জেন জ … 
  
েো জিষ েরগলন না সমগিি স্টযানগহাপ। 
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চালকি এগি জগল–এই জ  জেমন োটগছ জিামাগদর? 
  
চালকিগে জদগখ হাাঁি জছগড বাাঁচল জেসি। িাডািাসড চালকগির োগছ সগগয় িাগে েসডগয় 
ধরল। আাঃ, চালকি েি ভাগলা, ভাসগযি মা-বাবার মগিা হয়সন। 
  
সডনারসট সছল খুবই ভাগলা সেন্তু জেসির মুগখ জোগনা সেছুই ভাগলা লাগসছল না। নানা 
সবষয় সনগয় খুচগরা আগলাচনা হসিল। পৃসেবীর রােবনসিে ভসবষযৎ, বযাসেিং বযবিার 
উন্নসি ইিযাসদ। 
  
জটসবগলর িলায় হাি বাসডগয় সদল চালকি। জেসির হাি ধরল। ওই হাগির স্পগিক মগনর 
িব দুবকলিা জেগট জগল জবচারী জেসির। 
  
–আসম আর জেসি ভাবসছ, সবগয়র আগয়ােনটা িিংগিগপ জিগর জনব। পগর না হয় বগডা 
েগর– 
  
চালকগির েো োসমগয় সদগয় সমগিি স্টযানগহাপ বলগলন–বাগে বগো না, আমাগদর 
পসরবাগর এিব োে সে লুসেগয় চুসরগয় িারা  ায়? এে গাদা আত্মীয় বনু্ধ আিগব, পাডা 
েসিগবিীগদর বলগি হগব। আমার মগি এখন জেগে জনমিগন্নর সচসঠ সবসল েরা উসচি। 
  
–হসনমুন েরগি  াগব জোোয় সঠে েগরগছা? সিসনয়ার স্টযানগহাপ োনগি চাইগলন। 
  
–ওটা আমাগদর এোন্ত বযসিগি খবর, বাবা, জিামায় বলব জেন? মুচসে জহগি চালকি 
বলল। সডনার জিষ হগি হগি মাঝরাি গসডগয় সগগয়সছল। চালকি গাসডগি জেসিগে 
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জিয়ারমন্ড পাগেক জপৌঁগছ সদল। বলল, িগন্ধযটা আিা েসর জিামার খারাপ োগটসন জেসি। 
মা-বাবা মাগঝ মগধয এেটু জমোেী হগয় োগেন। সেছু মগন েগরা না, জেমন! িুসম এগি 
িব সেছু মাসনগয় সনগি পারগব জিা? 
  
–না-না, দারুণ ভাগলা জলাে ওাঁরা। মগনর দুাঃখ মগন জচগপ জেসি জোগনারেগম বলল। 
জেসি মগন মগন চাইসছল, চালকি এেবার িার ঘগর আিুে। িন্ধযাটা দারুণ উগিেনার 
মগধয জেগট জগগছ। িার িৃসষি মন জ ন চালকগির আদর চাইগছ। সেন্তু আলগিাভাগব 
আদর েগর চালকি চগল জগল। োল িোল হগি না হগিই িাগে বযবিার োগে বযস্ত 
হগি হগব। 
  
সনগের ঘগর সগগয় দরোটা বন্ধ েগর সদল জেসি। ভীষণ ক্লান্ত আর অবিন্ন জি। ভাবল 
জি, এখনই ঘুগমর অিগল িসলগয়  াগব সেনা? হঠাৎ িায়ার সবগগ্রগডর গাসডর ঘন্টার 
িীে িগব্দ িার িমস্ত আিন্নভাব জেগট জগল। িব্দটা হগয়ই চগলগছ। জিষপ কন্ত জেসি 
বুঝগি পারল, এটা জটসলগিাগনর আওয়াে। সবছানার পাগিই ঘসড, রাি েি? দুগটা 
জবগে জগগছ সে? ভীষণ ভয় জপগয় জগল জি। চালকগির সেছু হয়সন জিা? সরসিভারটা িুগল 
সনল, োঁপা োাঁপা েণ্ঠস্বগর োনগি চাইল–হযাগলা? 
  
দূর জেগে এেটা েণ্ঠস্বর জভগি আিগছ–আপসন সে জেসি হুইটসন? 
  
উির জদগব সে জদগব না ভাবসছল জেসি, জিি প কন্ত বলল–আপসন জে বলগছন? 
  
অগনে িময় মাঝরাগি চযািংরা জছগলরা ইয়ারসে েগর। জেসি ভাবল হয়গিা জিমন জোন 
ইভ-সটোর। 
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ওপাি জেগে জে জ ন ভারী গলায় বগল উঠগলন–সনউ অসলকগয়ে পুসলি সডপাটকগমগন্টর 
জলিগটনান্ট সমলার বলসছ, আপসন সে জেসি হুইটসন েো বলগছন? 
  
–হযাাঁ, বুগের মগধয ঘন ঘন হািুসড জপটার িব্দ। 
  
–আমাগে মাপ েরগবন, আপনার েনয এেটা দুাঃগখর খবর আগছ। 
  
–দুাঃগখর খবর? জেসি জটসলগিানটাগে িি েগর ধরল। হারাগনা িাহি সিগর পাবার 
জচষ্টা েরল। 
  
–খবরটা আপনার মাগয়র িম্বগন্ধ। 
  
–মার সে জোগনা অযােসিগডন্ট হগয়গছ? 
  
–সমি হুইটসন, সিসন মারা জগগছন। 
  
–না, জেসির আিকনাদ রাগির বািািগে ভারী েরল। জেসি ভাবল, নানা, বদমাইসি েগর 
জেউ জবাধহয় িাগে ভয় জদখাগি চাইগছ। মা জিা সঠেই আগছ, এই জিা জিসদন বলল, 
আসম জিাগে ভীষণ ভীষণ ভাগলাবাসি জেসি। 
  
–খবরটা এভাগব সদগি হগি বগল আিা েসর আপসন আমাগে িমা েরগবন। 
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িার মাগন এটা িসিয খবর? জোগনা দুাঃস্বপ্ন নয়। জেসির মাো ঘুগছ। জলিগটনান্ট 
সমলাগরর গলা িখগনা জিানা  াগি জটসলগিাগনর মগধয–হযাগলা? সমি হুইটসন? হযাগলা? 
হযাগলা–হযাগলা! 
  
জেসি সরসিভারটা জরগখ সদগয়গছ। ভাবসছল, েী েরগব এখন? মাগয়র েো মগন পগড 
 াগি িার। মা জনই, এটাগে ভাবগিই পারগছ না। জছাগটাগবলা জেগে  খন  া হগয়গছ, 
মাগয়র গলা েসডগয় ধগর িব েো বগলগছ জেসি। জেসির বাবা মারা  াবার পর অগনগে 
জচগয়সছল, বযবিাটাগে সেগন সনগি। সেন্তু পরগলােগি স্বামীর িৃসি বগল মা জিটাগে 
আাঁেগড ধগরসছল। এমন েী ডসরি হুইটসনগে জ  টাো অিার জদওয়া হগয়সছল, জিটা 
সনগল উসন িারা েীবন পাগয়র ওপর পা জরগখ বগি োেগি পারগিন। 
  
–মাগগা, িুসম আর জোগনাসদন চালকিগে জদখগি পাগব না। নাসি জদখাও জিামার হগয় 
উঠল না। 
  
জেসি িখন অগঝাগর োাঁদগছ। 
  
রাি িাগড সিনগট, জেসি এেবার ভাবল, চালকিগে জিান েরগব! অিমগয় িার ঘুম 
ভাোগনা উসচি হগব সে? জিষ প কন্ত মনটাগে িান্ত েরগি বাধয হল জি। সনউ অসলকগয়ে 
জেগে না হয় জিান েরগব। জলিগটনান্ট সমলার বগলগছন–এখাগন জপৌঁগছ টযাসি ধগর 
পুসলি। জহড জোয়াটকাগর চগল আিগবন। সেন্তু? পুসলি জহড জোয়াটকার জেন? িগব? িগব 
সে? 
  
নাাঃ, বাসেটুেু আর ভাবগি পারল না জবচারী জেসি! 
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. 
  
সনউ অসলকগয়ে এয়ারগপাটক। িুযটগেিটা হাগি সনগয় লম্বা লম্বা পা জিগল লাউগের বাইগর 
জবসরগয় এল জেসি। এখনই িাগে এেটা টযাসি ধরগি হগব। সঠোনাটা মুখস্থ্ হগয় 
সগগয়গছ, ৭১৫, িাউে েড সিট। 
  
ড্রাইভার দ্রুি টযাসি চালাগি িহগর এখন জমলার পসরগবি। দূর জেগে অগনে মানুগষর 
সচৎোর হহ-হচ হট্টগগাগ ল জিানা  াগি। উৎিগবর বােনা বােগছ। 
  
সেছুটা  াবার পর ড্রাইভার গাসড োমাগি বাধয হল। 
  
জেসি িামগন িাোল। মুগখাি পরা হাোর হাোর মানুষ। জেউ জিগেগছ ড্রাগগনর জবগি, 
জেউবা হগয়গছ েুসমর, জেউবা জদবিা। উেগির মগিা িারা িবাই নাচগছ। 
  
–ওরা এগি আমার গাসড উগে জদগব মযাডাম। আপসন এখাগনই নামুন। শুরু হগয় জগগছ 
মারসদগ্রাি। 
  
জেসির হঠাৎ মগন পডল, হযাাঁ, িাই জিা, জিব্রুয়াসর মাগিই জিা মারসদগ্রাি উৎিব হয়। 
টযাসি জেগে জি জনগম দাাঁডাল। উেি েনগরাি জ ন ওগে লুগি সনল। এেেন ওর 
িুযটগেিটাগে জেগড সনল। এেেন ওগে োপগট ধরল। অনয এেেন ওগে জোগল 
েগর বগয় সনগয় চলল উগো সদগে। অিহায় জেসি িখন অগঝার ঝগর োাঁদগছ। সেন্তু 
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জিসদগে োগরা ভূগিপ জনই। বহুিণ বাগদ ওই উেুি েনিার হাি জেগে সনগেগে 
মুি েরগি পারল জেসি। জোগনা রেগম জপৌঁছগলা পুসলগির জোয়াটকাগর। 
  
জলিগটনান্ট সমলাগরর বয়ি হগয়গছ। েীবগনর অগনে চডাই উিরাই অসভজ্ঞিা হগয়গছ 
িার। সনগের ভূসমোগি অসভনয় েরগি েষ্ট হগি িার। িবু বলগলন–দুাঃসখি, 
এয়ারগপাটক জ গি পাসরসন। িমস্ত িহরটা আে জ ন জিগপ জগগছ। আপনার মার 
সেসনিপত্র খুাঁেগি সগগয় শুধু আপনার সঠোনাটাই জপগয়সছলাম। 
  
উগোসদগের জচয়াগর বগি োো জেসি সনগেগে অগনেটা িামগল সনগয়গছ। জেগট জেগট 
েগয়েসট িব্দ জি ভাসিগয় সদল বািাগি। বললগলিগটনান্ট, দয়া েগর বলগবন সে আমার 
মার েী হগয়সছল? 
  
–উসন আত্মহিযা েগরগছন। জেসির িমস্ত িরীর সদগয় এেটা বরি-িীিল জরাি বগয় 
জগল। 
  
–না, হগি পাগর না। মা জেন আত্মহিযা েরগবন? িার জিা িবই সছল? 
  
–আপনাগে জলখা ওাঁর এেটা সচসঠ আগছ। 
  
সচসঠ িম্পগেক আপািি জেসির জোগনা জেৌিূহল জনই। জি অন্তি এেবার মাগয়র 
মৃিগদহটা জদখগব। িার েনয ওই মগগক ঢুেগি হগব। পৃসেবীর িবকত্র মগগকর মগধয এেটা 
সহমিীিল সবষণ্ণিার জছাাঁয়া োগে। জিখাগন ঢুেগল মৃিুযর স্পিক পাওয়া  ায়। 
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নাাঃ, এখান জেগে জেসি পাসলগয়  াগব। জি জিা মাগয়র মৃিুয জদখগব বগল আগিসন। 
জটসলগিাগনর বযাপারটা জবাধহয় এেটা দুাঃস্বপ্ন জোগনা বাগে বখাগট জছগলর খুনিুসট 
মাত্র। 
  
িা হগল জেসি জেন এখাগন এগিগছ? 
  
মাোর জভির অগনে েগশ্নর সমসছল। জেসির মাো ঘুরগছ, জি বুঝগি পারগছ না, এখন 
েী েরা দরোর। 
  
জিষ প কন্ত িগম্মাসহগির মগিা জি মগগক সগগয়সছল। মাগয়র ঘুমন্ত মুগখ চুমু এাঁগে 
সদগয়সছল। অগঝার োন্নার আগবগ চাপগি না জপগর শুধু বগলসছল, মা-মা, িুসম জেন 
এোে েরগি জগগল? 
  
এই জিই সচসঠ-আমার আদগরর জেসি। 
  
আমাগে িমা েগরা িুসম, েীবগনর চলার পগে আসম জহগর জগসছ। জিামার জবাঝা হগয় 
আসম োেগি পারব না। জিামাগে ভীষণ ভীষণ ভাগলাবাসি বগলই জবাধহয় এই 
  
পেটা আসম জবগছ সনলাম। ইসি জিামার মা। 
  
আাঃ, ঠান্ডা মৃিগদহটার মগিা সচসঠর েসিসট িব্দ এেই রেম সনোণ এবিং উিাপসবহীন। 
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মাগয়র অগন্তযসষ্টসেয়ার বগন্দাবস্ত েরগি হগব। এবার জ গি হগব সনগেগদর বাসডগি। দূর 
জেগে মারসদগ্রাি উৎিগবর হুগলাড জিানা  াগি। এই িবই জেসির োগছ এখন 
অেকহীন। 
  
হুইটসনগদর বাসডটা সভগটাসরয়া পযাটাগনকর। সনউ অসলকগয়গের জবিীর ভাগ বাসডর মগিা 
এটাও োগঠর হিরী। িগব চারপাগি অগনেটা োয়গা আগছ। 
  
এই বাসডগিই জেসির জিানালী হিিগবর সদনগুসল জেগট জগগছ। জেগট জগগছ িার দুরন্ত 
দুবকার হেগিাগরর জরামাসিি েহর। 
  
অবিয জিষ েবছর ও বাইগর বাইগর োটাগি। বাসডর িামগন সগগয় টযাসি জছগড সদল। 
এেী? সনউ অসলকগয়ে সরয়াসলসট জোম্পানী সবসের েনয জনাসটি ঝুসলগয় সদগয়গছ জেন? 
েীবন চগল জগগলও জেসি েখগনা এই বাসড সবসে েরগব না। 
  
জগট খুগল বাসডর িদগর দাাঁডাল। চাসব িার োগছ আগছ।  খন ও ক্লাি জিগভগন পগড, 
িখন ওগে এেটা চাসব উপহার জদওয়া হগয়সছল। জিই জেগে মাদুসলর মগিা িবকিণ 
চাসবটা ওর গলার হাগরর িগে বুগের মগধয জঝাগল। 
  
ঘগরর জভির ঢুগে চমগে উঠল জেসি। জোোও জোগনা িাসনকচার জনই জেন? সবরাট 
িূনযিা িাগে খাওয়ার েনয ছুগট আিগছ। জদািলার জ  জিাবার ঘরটাগি িার হিিব 
এবিং জ ৌবগনর অগনেটা েহর জেগট জগগছ–জিটার অবস্থ্াও এেই রেম? িা েী েগর 
িম্ভব? 
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বাইগর জে জ ন ঘন্টা বাোল। িগম্মাসহগির মগিা ধীগর ধীগর নীগচ জনগম এল জেসি। 
  
দরো খুগল সদল। জদখল অগটা সিট দাাঁসডগয় আগছন। হুইটসন জোম্পানীর জিারমযান। 
জরাগা লম্বা, সবয়ার জখগয় জখগয় ভুাঁসড বাসগগয়গছন। চুগল পাে ধগর জগগছ। 
  
–জেসি, গলাগি স্পষ্ট োমকান টান, খবরটা এইমাত্র জপলাম, আমার জ  েী দুাঃখ হগি 
জেসি, আসম ভাষায় জবাঝাগি পারব না। 
  
িাগে জদগখ জেসি হারাগনা িাহি সেছুটা সিগর জপল। অগটার হাি দুগটা জচগপ ধগর 
বলল–আপনাগে জদগখ খুবই ভাগলা লাগগছ। আপসন সে জভিগর আিগবন? 
  
িাাঁো ঘগরর মগধয দাাঁসডগয় েুসণ্ঠিভাগব জেসি বলল–বিার এেটা জচয়ারও জনই। 
  
–িাগি েী হগয়গছ। এগিা, নীগচই বসি। 
  
োগপকগটর ওপর দুেগন বগি পডল। গভীর বযোয় দুেগনই জোগনা েো বলগি পারগছ 
না। অগটা সিট হল জেসির বাবার জোম্পানীর এে বহু পুগরাগনা েমকচারী। 
  
–েী জ  হগয় জগল, সেছুই বুঝগি পারসছ না। পুসলি বলগছ, মা নাসে আত্মহিযা েগরগছ; 
সেন্তু আপসন জিা োগনন এর জোগনা োরণ োেগি পাগর না। আিা, আমার মাগয়র সে 
জোগনা জগাপন অিুখ সছল? 
  
–না-না, িা নয়। সঠে িা নয়। অগটা অনযসদগে মুখ জিরাগলন। হয়গিা জোগনা সেছু 
োগনন সিসন। এখন বলগি পারগছন না। 
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–িসিয বলুন জিা, োরণটা সে আপনার োনা আগছ? এই েেম জেসি সেজ্ঞািু দুসট দৃসষ্ট 
জমগল ধরল অগটার জচাগখর ওপর। 
  
এেদৃসষ্টগি জেসির মুগখর সদগে িাসেগয় অগটা বলগলন–ইদাসনিং  া ঘগটসছল, মা জিটা 
জিামাগে োনাগি চানসন। িুসম শুনগল অ ো দুাঃখ জপগি। 
  
জেসির ভুরু দুসট েুাঁচগে উগঠগছ–আমার দুসিন্তা? বযাপারটা খুগল বলুন জিা? 
  
অগটা এেটু চিল হগয় উঠগলন–জো জরামাগনা নাগম োউগে িুসম জচগনা সে? 
  
–জো জরামাগনা? িৃসির িমুগে জিালপাড, না, সচনগি পারসছ না জিা। 
  
–ছমাি আগগ জরামাগনা জিামার মাগয়র িাগে জ াগাগ াগ েগরসছল। জি ওই জোম্পানীটা 
সেনগি চায়। েেগম মা রােী হনসন। জি দি গুণ দাম জদয়। জিষ প কন্ত মা জোর 
েস্তাব জমগন জনন। হঠাৎ জিামাগে এই িুখবরটা জদগবন বগল জিামার মা সঠে 
েগরসছগলন। আসমও খুব খুিী হগয়সছলাম জিামার মাগয়র এই খুিীগি। গি সিন বছর 
ধগর আসম চােসর জেগে সরটায়ার েরার েো সচন্তা েগরসছলাম। জিামার মাগয়র োগছ 
বারবার েস্তাব েগরসছলাম। েেগম ওই জরামাগনা িামানয সেছু টাো সদগয়সছল। বাসে 
টাো গি মাগি পাবার েো সছল। 
  
এি িি বযাপার জেসি সেছুই োগন না। হঠাৎ মৃিা মাগয়র ওপর অসভমান হল িার। 
জেসি বলল–িারপর? িারপর েী হল? 
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–জোম্পানী দখল জনবার পর পুগরাগনা িব েমকচারীগদর ছাাঁটাই েগর জদওয়া হল। 
সনগেগদর জলাে সনগয় এল জরামাগনা। জোম্পানীর সেসনিপত্র জবগচ জদবার সহসডে পগড 
জগল।  ন্ত্রপাসি ধাগর সেগন এগন জিগুগলাও জবগচ জদওয়া হল। জলাে িখগনা োগন এই 
জোম্পানী জিামার মাগয়র। িাই ধাগর সেসনিপত্র সদগি আপসি েগরসন। সেছুসদন বাগদ 
পাওনাদাররা টাোর েনয িাগাদা শুরু েগর। জিামার মা জরামাগনার োগছ ছুগট জগগলন। 
জি িখন পসরষ্কার োসনগয় সদল জোম্পানী জেনার জোগনা ইগি িার জনই। িসি  া 
হবার িা হগয়ই জগগছ। জোম্পানী জদনার দাগয় জদউসলয়া। জিামার মাগয়র ওপর পাাঁচ 
লাখ ডলাগরর ধাগরর জবাঝ। জিামার মা জোম্পানীগে বাাঁচাগনার অগনে জচষ্টা 
েগরসছগলন। জিষ প কন্ত িাগেও জদউসলয়া জঘাষণা েরা হল। পাওনাদাররা িব সেছু 
সনগয় জগগছ। এমন েী জিামার মাগয়র গাসডটাও ওরা সনগয় জগগছ। 
  
আর শুনগি পারগছ না জেসি। আমার মাগে এি েষ্ট িহয েরগি হগয়গছ? ওাঃ ভগবান, 
অসু্ফটভাগব জোগনারেগম জি আিকনাদ েগর উঠল। 
  
–আগরা জিাগনা জেসি, িরোরী উসেল জিামার মাগে জনাসটি সদগয়গছন। োসলয়াসি 
েরার েনয িাাঁর সবরুগদ্ধ মামলা েরা হগব। এই মামলায় উসন সনসিি পরাস্ত হগিন। 
অেকাৎ ওনার জেল হি। মগন হয়, এইেনযই জবাধহয় জিামার মা… 
  
জেসির িমস্ত িিা িখন রাগগ িুগল উগঠগছ–মা িসিয েোটা জলগখসন জেন জে োগন? 
জ  জলােটা মাগয়র এই সবপগদর েনয দায়ী িার নামটা জিা অন্তি এেবার পুসলগির 
োগছ োনাগনা উসচি সছল। 
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বৃদ্ধ জিারমযান হিািায় মাো জনগড বলগলন–জো জরামাগনা অযান্টসন ওয়গিসির ডান 
হাি। এই ওয়গিসি জলােটা জগাটা সনউ অসলকগয়ে চালায়। েসদন আগগ আসম োনগি 
জপগরসছ। আগরা েগয়েটা জোম্পানীর িগে জরামাগনা এেই ধরগনর িয়িাসন েগরগছ। 
ওর সবরুগদ্ধ জিামার মা হয়গিা মামলা েরগি পারগিন, সেন্তু িাগি অগনে টাো-পয়িা 
লাগি। বছগরর পর বছর জেি চলি। এিব জিামার মা িহয েরগি পারগিন না। 
  
মা, আমাগে এেবাগরর েনযও বগলসন জেন? জেসির গলায় গভীর আগিগপর িুর। 
  
–জিামার মা সছগলন খুবই অহোরী মসহলা। িাছাডা এিব খবর শুগন িুসম েী বা েরগি 
পারগি? 
  
–এই জো জরামাগনার িগে আসম জদখা েরগি চাই এখনই, জোোয় িাগে পাব, আপসন 
বলগি পাগরন? 
  
–ওর েো ভুগল  াও জেসি। জলােটা দারুণ েসিপসিিালী। অন্ধোর েগগির বাদিা। 
  
–ও জোোয় োগে? জেসির গলায় িখন বুসঝ আগুন ঝরগছ। 
  
–েযােিন জকায়াগরর োগছ ওর এেটা সবরাট োিাদ আগছ। জেসি, আসম জিামাগে 
জছাগটাগবলা জেগে জদখসছ। সবশ্বাি েগরা ওর িগে জদখা েগর জোগনা লাভ হগব না। 
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জেসির োগন িখন জোগনা েো ঢুেগছ না। সবোিীয় ঘৃণা িাগে পাগল েগর িুগলগছ। 
মগন মগন ও েসিজ্ঞা েরল, আমার মাগে এইভাগব হিযা েরার েনয জো জরামাগনাগে। 
িাসস্ত জপগিই হগব। 
  
. 
  
৩. 
  
সেছুটা িময় দরোর। সচন্তা েরগি হগব পসরষ্কার ভাগব। ভসবষযগির পসরেল্পনা হিরী 
েরগি হগব। জেসি মযাগাসেন িীগটর এেটা জহাগটগল উঠল। জিান েরল 
সিলাগডলসিয়ার বযাগে। ক্লাগরে জডিমন্ডগে োনাল অসিগি জ গি েগয়েসদন জদরী 
হগব। িাই ছুসট চাই। সবরি হগলও মুগখ সেছু বলগলন না জডিমন্ড। িারপর জেসি জিান 
েরল চালিকগে। 
  
–আগর িুসম জোোয় জেসি? মা িোল জেগে জিামায় জটসলগিান েরগছ, দুপুগর জিামার 
িগে লাি খাগব। সবগয়র বযাপাগর অগনে োে আগছ। 
  
–চালকি, আসম দুাঃসখি জিামাগে না বগল চগল আিি বাধয হগয়সছ। আসম এখন সনউ 
অসলকগয়ে জেগে েো বলসছ। 
  
–জোো জেগে? চালকি জ ন আোি জেগে পডল, সনউ অসলকগয়ে? জিখাগন েী। েরগছা? 
  
–আমার মা…মারা জগগছন, অসি েগষ্ট এই েসট িব্দ জবর হল জেসির গলা জেগে। 
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িগে িগে চালকগির েণ্ঠস্বর পাগে জগল। চালকি বলল–আসম ভীষণ দুাঃসখি জেসি, 
সনিয়ই হঠাৎ মারা জগগছন। খুব এেটা বয়ি হয়সন জিা। িুসম সঠে আগছ জিা? 
  
মা জ  আত্মহিযা েগরগছ, এই দুাঃিিংবাদটা জেসি বলগি পারল না। িাছাডা এটা িাগদর 
বযসিগি িমিযা। চালকিগে এর মগধয েসডগয় েী লাভ? 
  
–আসম সঠে আসছ, আমার েনয জবিী সচন্তা েগরা না জেমন? 
  
–আমার  াওয়ার দরোর হগল িগে িগে বলগব। জোগনারম িগোচ েগরা না সেন্তু। 
  
–দরোর জনই, আসম এোই পারব। োল মাগে েবর জদওয়া হগব। জিামবার 
সিলাগডলসিয়াগি সিগর  াসি। 
  
জিানটা নাসমগয় রাখল জেসি। সচৎ হগয় শুগয় পডল। মাোর মগধয িার শুধু এেটা সচন্তা 
ঘুরপাে খাগি। জো জরামাগনাগে চরম িাসস্ত সদগি হগব। 
  
সবগেল হবার পর জহাগটল জেগে জবগরাল জেসি, েযানান জরাড ধগর িামানয হাাঁটল। 
এেটা বনু্দগের জদাোগন ঢুেল। 
  
জিলিমযান হাি েচলাগি েচলাগি জবসরগয় এল–বলুন, েীভাগব আপনাগে িাহা য 
েরগি পাসর মযাডাম? 
  
জিািলাগি োগে জেসি–আ-আসম এেটা বনু্দে চাই। । 
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দু-এেটা েো বলার পর জদাোনদার বুগঝ জগল, জেসি এগেবাগর আনাসড। জদডগিা 
ডলার সনগয় এেটা পগয়ন্ট বসত্রি েযাসলবাগরর সরভলবার জেসির হাগি িুগল সদল। িগে 
এেবাি গুসল সফ্র সদল। েশ্ন েরল–আপসন চালাগি োগনন জিা? 
  
জেসি বনু্দে চালাগি োগন না। অবিয জি িুসনসিি জ , চলাবার জোগনা দরোর পডগব 
না। ও ভয় জদখাবার েনয এটা সেনগছ। িবু ওপগর এমন এেটা ভাব জদখাল জ ন, 
এইিব বযাপার িার হাগির পুিুল। জলােটা জবি ধূিক, িাহগল েীভাগব গুসল ভরগি হয় 
জদগখ সনন। 
  
জলােটা েগয়েটা গুসল ভরল। 
  
এরপর জরসেস্টাগর নাম সঠোনা সদগয় িই েরগি হল। পুসলগির েনয এইিব েরগি 
হয়। িখনই জেসির মগন হল জো জরামাগনাগে ভয় জদখাগনা জবআইসন োে। 
  
-নাম? 
  
–সিট জোয়ান। 
  
–সঠোনা? 
  
–ডাউমযান জরাড, ৩০/২০ ডাউমযান জরাড। 
  
মাো জনগড জলােটা বলল, ৩০/২০ বগল জোগনা নম্বর হগি পাগর না মযাডাম। ওটা 
নদীর মাঝখাগন পডগব। আিা, আসম ৫০/২০ সলগখ সনসি। 
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জিলিমযান ভীষণ চালাে। িার জদাোগন এমন অগনে উটগো খগেগরর সভড হয়। জি 
পসরষ্কার বুঝগি পারল, জেসি বাসনগয় বাসনগয় নাম সঠোনা বলগছ। 
  
জেসি জদাোন জেগে জবসরগয় এেটা টযাসি ধরল। েযােিন জকায়ার োয়গাটা 
অসভোিগদর পাডা। জিন্ট লুই েযাসেড্রাল মাো উাঁচু েগর দাাঁসডগয় আগছ। রাস্তার দুধাগর 
িুন্দর িুন্দর গাগছর িাসর। এখাগন এগল মগন হয় পৃসেবীর জোোও জোগনা দুাঃগখর ঘটনা 
ঘগটসন! 
  
িগন্ধযর অন্ধোর ঘনীভূি না হওয়া প কন্ত জেসি অগপিা েরগি োগে। জো জরামাগনার 
বাসডটা ভাগলাভাগব লিয েগর। এবার েী েী েরগি হগব জভগব সনল। জো জরামাগনার 
িগে জদখা হগল িব আগলাচনা েগর ওর োছ জেগে সলগখ সনগি হগব, মা সনগদকাষ।  সদ 
িহগে সলগখ না জদয়, িাহগল সরভলবার জদসখগয় ভয় জদখাগব। জরামাগনার জলখা সচসঠখানা 
জলিগটনান্ট সমলাগরর োগছ জপি েরগি হগব। মাগয়র সবরুগদ্ধ জোগনা অসভগ াগ োেগব 
না। পরবিকী োে হল জো জরামাননগে জগ্রপ্তার েগর জেগল জপারা। চালকি িগে োেগল 
জবি ভাগলা হি। সেন্তু ওই সরভলবারটা জেসির মনগে এখন িাহিী েগর িুগলগছ। 
  
এবার োে শুরু েরগি হগব। দৃঢ় পাগয় হাাঁটগি লাগল জি। দরোর পাগি লাগাগনা 
েসলিং জবগলর জবািামটা সটপল। িব্দ হগি, সেন্তু জেউ দরো খুলগছ না জেন? 
  
দরোটা এেটু বাগদ খুগল জগল, জেসি জভগবসছল িয়িাগনর মগিা জেউ জবসরগয় আিগব। 
সেন্তু েী আি ক, িুন্দর িান্ত জিৌময জচহারার এে ভেগলাে। এে নেগর জদখগল মগন 
হয় উসন জবাধহয় সবশ্বসবদযালগয়র এে অধযাপে। 
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–বলুন, আপনাগে েীভাগব িাহা য েরগি পাসর? 
  
েোর স্বগর নম্রিা ঝগর পডগছ। 
  
–আপনার নাম সে জোগিি জরামাগনা? 
  
–হযাাঁ, েী েরগি পাসর বলুন? 
  
–আপনার িগে সেছু েো আগছ সমস্টার জরামাগনা। 
  
জরামাগনা জেসির পা জেগে মাো প কন্ত জদখল। িারপর বলল, সঠে আগছ, জভিগর 
আিুন। 
  
জেসি জভিগর ঢুেল। দামী আিবাবপগত্র িাোগনা ড্রসয়িংরুম। জেসি ভাবল, এিব জেনা 
হগয়গছ আমার মাগয়র রিমাখা টাোয়। 
  
আধখাওয়া মগদর গ্লািটা হাগি িুগল জরামাগনা সেজ্ঞািা েরল–িুসম েী খাগব বগলা। 
  
–সেছু না। 
  
জচাগখ জেৌিূহল।–িাহগল বগল,গিগলা জিামার েী দরোর সমি…. 
  
–সমি জেসি হুইটসন। আসম ডসরি হুইটসনর জমগয়। 
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এেটু জ ন সিধাগ্রস্ত মগন হল জরামাগনাগে। িারপর সঠে হগয় জগল জি। 
  
–ও হযাাঁ, জিামার মার েো শুগনসছ, খুবই খারাপ লাগগছ িার মৃিুযর খবরটা শুগন। উসন 
জ  খাগমাখা জেন আত্মহিযা েরগি জগগলন! 
  
জরামাগনার েণ্ঠস্বগর সবনয় এবিং জিাে এেিগে ঝগর পডগছ। 
  
জেসি েমি উগিসেি হগয় পডগছ। িুসম িুসম আমার মাগয়র মৃিুযর েনয দায়ী, আর 
এখন এমন অমাসয়েভাব েরগছা, জ ন ভাো মাছসট উগে জখগি োগনা না। 
  
সমস্টার জরামাগনা, িরোরী উসেগলর ধারণা, আমার মা জোচু্চসর েগরগছন। সেন্তু 
এেমাত্র আপসন োগনন জ , এই অসভগ াগটা সঠে নয়। আমার মাগে আপসন এই েলে 
জেগে মুি েরুন। জমগয় সহিাগব এটাই আমার এেমাত্র আগবদন। 
  
জেসির েো শুগন জরামাগনার মুগখর জোগনা পসরবিকন হল না। জি বলল–মারসদগ্রাি 
উৎিগবর িমগয় আসম বযবিা িিংোন্ত জোগনা আলাপ আগলাচনা েরগি চাই না। 
আমাগদর ধগমক এবযাপাগর সনগষধ আগছ।  সদ ইিা হয়, িা হগল এেটু সড্রে েরগি 
পাগরা। জদখগব মগনর ভাবটা িরিাো হগয় উঠগছ। 
  
জপছন সিগর অনয গ্লাগি মদ ঢালগি লাগল জরামাগনা। 
  
জরামাগনা জ  েিেটা পাোগি চাইগছ, বুসদ্ধমিী জেসি িা বুঝগি জপগরগছ। এবার িা 
হগল িাগে চরম পেটাই গ্রহণ েরগি হগব। জি হযান্ডবযাগ জেগে সরভলবারটা জবর 
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েরল। জরামাগনার সদগে িুগল ধগর বলল–েীগি আমার ভাগলা লাগগব, িা এখুসন আসম 
আপনাগে জবাঝাগি চাইসছ। জরামাগনা, আমার মার িগে আপসন জ  িয়িাসন েগরগছন, 
জিই িম্পগেক এেটা সলসখি স্বীোগরাসি আমার দরোর। 
  
জরামাগনা ঘুগর দাাঁডাল। সরভলবারটা জদগখ িান্তভাগব বলল–এটা জখলা েরার সেসনি নয়। 
এটা িসরগয় রাগখা সমি হুইটসন। :  া বলসছ, িা না েরগল আসম সেন্তু গুসল চালাব। 
এেটা োগগে আপনাগে সলগখ সদগি হগব, েীভাগব আপসন ষড ন্ত্র েগর মার 
জোম্পানীগে জদউসলয়া প কাগয় সনগয় সগগয়সছগলন আর আমার মাগে আত্মহিযা েরগি 
বাধয েগরগছন। 
  
জরামাগনা এবার জেসির সদগে িীক্ষ্ণ দৃসষ্টগি িাোল, িারপর বলল, বুগঝসছ, সেন্তু  সদ 
আসম সলগখ না সদই, িাহগল েী হগব? 
  
–িাহগল আপনাগে মরগি হগব। জেসি বুঝগি পারগছ, িার হাগির মগধয ধরা। 
সরভলবারটা িখন েরের েগর োাঁপগছ। 
  
–জিামাগে জদগখ খুনী বগল মগন হগি না সমি হুইটসন েো বলগি বলগি এে পা এে-
পা েগর িামগনর সদগে এসগগয় আিগছ জরামাগনা। খুবই আন্তসরেভাগব বলগছ–জিামার 
মাগয়র মৃিুযর বযাপাগর আমার জোগনা হাি সছল না। িুসম সবশ্বাি েগরা…হঠাৎ হাগির 
মগদর গ্লািটা ছুাঁগড সদল জেসির মুগখ, জচাখ জ্বালা েগর উঠল জেসির। জোগনা সেছু 
জবাঝার আগগই এে ধাক্কায় ওর হাি জেগে সরভলবারটা জে জ ন সছসনগয় সনগয়গছ। 
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–জিামার গুণী মা আমার োগছ এমন এেটা েো লুসেগয় সগগয়সছল…দুহাগি জেসিগে 
জচগপ ধগর জদওয়াগলর িাগে সপগষ সদগয় জরামাগনা বলল, এমন এেটা রিাগলা  ুবিী 
জমগয় আগছ িার? 
  
জেসি আোণ জচষ্টা েগরও সনগেগে ছাডাগি পারগছ না, জচাখ জ্বালা েরগছ, িামগন 
জোগনা সেছু জদখগি পারগছ না জি। বুগের জভির এেটা চাপা োন্না িখন পাে জখগয় 
েমি ওপগর উঠগছ। 
  
–জিামার জবি জিে আগছ জদখসছ, জিামার মগিা িাহিী জমগয়গদরই আসম জবিী পছন্দ 
েসর, িুসম োগনা সে? িসিযোগরর উগিেনা খুাঁেগি এগিসছগল খুেুমসণ? এবার এগিা, 
োগে উগিেনা বগল িা জিামাগে বুসঝগয় জদব। 
  
বলগি বলগি এেটাগন জেসির ব্লাউেটা সছাঁগড জিলল জরামাগনা। 
  
জেসি িখন িমূ্পণক অিহায়–জছগড সদন, আমাগে জছগড সদন। 
  
হা-হা েগর জহগি উগঠগছ জরামাগনা–এেটু আনন্দ সদগয় িারপর জছগড জদব। 
  
জচাখ সটগপ জি বলল–িগব ওই আনন্দ পাবার পর িুসম আমার িে ছাডগি চাইগব না 
বগলই আমার দৃঢ় সবশ্বাি। 
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জরামাগনা জেসিগে িিিগণ জমগঝর ওপর হগয় সদগয়গছ। িার ভারী িি িরীরটা েমি 
জেসির িরীগরর ওপর জচগপ বিগছ। েসি ছটিট েরগছ, হঠাৎ িার হাগি জঠেল 
সরভলবারটা। 
  
িারপর েী হল জেসি োগন না। গুসলর িগব্দ জরামাগনার িরীরটা সিসেল হগয় এল। িার 
মুখ সদগয় জবসরগয় এল অশ্রাবয সখসস্ত েুসি জোোোর, নরগের েুসি, িুই জিষ প কন্ত 
আমাগে গুসল েরসল… 
  
টলগি টলগি উগঠ দাাঁডাল জেসি। আবছা দৃসষ্ট সনগয় বােরুগম ঢুেল। জচাখ ভাগলা েগর 
ধুগয় জিলল। আয়নায় দৃসষ্ট পডগি জি চমগে উঠল-হায়, এইমাত্র ও এেটা জলাে খুন 
েগরগছ। 
  
জো জরামাগনা সচৎ হগয় পগড আগছ। িাদা োগপকগটর ওপর সদগয় রি গসডগয়  াগি। 
  
জেসি মুহূগিকর েনয েমগে দাাঁডাল–দুাঃসখি, আসম িসিয িসিয এই োেটা েরগি চাইসন। 
হািপািাল…িগে িগে ছুগট জগল জটসলগিাগনর োগছ–৪২১, েযােিন জকায়াগর এেেন 
গুরুিরভাগব আহি, িীগসগর অযামু্বগলে পাঠান। পালাবার আগগ জেসি স্বগগিাসির : 
মগিা বগল জগল-অযামু্বগলগে খবর সদগয়সছ, এর মগধয জলােটা জ ন মগর না  ায়। 
  
জদৌডগল জলাগে িগন্দহ েরগব, িাই জোটটা সদগয় িরীরটা ভাগলাভাগব জঢগে। ধীর পাগয় 
জহাঁগট জগল। 
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–টযাসি, এয়ারগপাটক  াবটযাসিগি উগঠ বগিগছ জেসি। দূর জেগে অযামু্বগলগের িাইগরন 
োগন এল। 
  
টযাসি ছুটগছ, জেসি ভগবাগনর োগছ োেকনা েরগছ, অযামু্বগলে জ ন সঠে িমগয় জপৌঁগছ 
 ায়।  সদ জরামাগনা মগর  ায়? িাহগল জিা জেসি এেেন খুনী হগয়  াগব। সরভলবারটা 
পগড আগছ, হাগির ছাপ জলগগ আগছ। ও হাোর বার বলগলও পুসলি সবশ্বাি েরগব না 
জ , ধষকগণর হাি জেগে সনগেগে বাাঁচাবার েনয জেসিগে গুসল েরগি হগয়গছ। 
  
িা হগল? সনউ অসলকগয়ে জেগে এখনই পালাগি হগব। 
  
ড্রাইভারটা অগনে েো বলগছ। সেন্তু এেটা বণকও জেসির োগন ঢুেগছ না। েী জবাোর 
মগিা োে েগরগছ জি। জোর েগর জরামাগনার োছ জেগে স্বীোগরাসি আদায় েরা সে 
এিই িহে? জেন জ  জিারমযাগনর েো আসম শুনলাম না! চালকিগেইবা েী বলব? 
  
জেসি এয়ারগপাগটক জপৌঁছগলা। আে িোগলই জি এখাগন জনগমসছল। িোল জেগে রাগির 
মগধয এিগুগলা ঘটনা ঘগট জগল িার েীবন নাটগে? 
  
োউন্টাগর সগগয় সিলাগডলসিয়ার এেটা সটসেট সেনল। এেসট মাত্র সিট সছল। ভাগয 
ভাগলাই বলগি হগব। সমসনট েুসড বাগদ জেন ছাডগব। টারসমনাগির সদগে এসগগয় জগল 
জেসি। হঠাৎ দুেন পুসলি অসিিাগরর িগে জদখা হগয় জগল িার। িারা জেসির দুপাগি 
দাাঁডাল, বলল, আপসন জেসি হুইটসন? 
  
জবাোর মগিা ঘাড নাডল জেসি–হযাাঁ। 
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–আপনাগে জগ্রপ্তার েরা হল…   
  
সিগনমার পদকায় জ মন এেসটর পর এেসট ঘটনা ঘগট  ায়, সঠে জিইভাগবই জেসির 
েীবগন ঘটনাগুসল ঘটগি োেল। হাগি হািেডা লাসগগয় জেসিগে জিালা হল পুসলি 
ভযাগন। 
  
োনাগি িখন েচণ্ড সভড, জবিযা, জদহ বযবিাসয়নী, িাগদর দালাল, ওগদর পাি োসটগয় 
জেসিগে দাাঁড েরাগনা হল এেসট জটসবগলর িামগন। এেেন িাগেকন্ট মাো নীচু েগর েী 
জ ন সলখসছল। 
  
–হুইটসন জমগয়টাগে ধগর এগনসছ িযার, পালাসিল, এয়ারগপাটক প কন্ত ছুটগি হগয়গছ 
আমাগদর। 
  
–আসম সেন্তু…জেসির েো বলা জিষ হল না, িাগেকন্ট বলল, হািেডা খুগল দাও। জেসি 
ইসিমগধযই বযাপারটার িগে সনগেগে মাসনগয় সনগয়গছ। বলগছ জি, বযাপারটা.এেটা 
অযােসিগডন্ট। আসম খুন েরগি চাইসন। জলােটা আমাগে উেগির মগিা ধষকণ েরগি 
জচগয়সছল। বাসে েোটুেু জি আর জিষ েরগি পাগর না। 
  
–জিামার নাম জেসি হুইটসন? 
  
–হযাাঁ, আসম… 
  
জেসি অগনে সেছু বলার জচষ্টা েরল। 
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–ওগে গারগদ পুগর দাও। 
  
–দাাঁডান এে সমসনট, এেেনগে ডােগি চাই আসম। এেটা জিান েরার অসধোর জিা 
আমার আগছ। 
  
–ওাঃ িবই োগনা জদখসছ, িাগেকন্ট সচৎোর েগর বলল, এর আগগ েবার জেল জখগটছ? 
  
–এেবারও না। 
  
–এেটা জিান েরগি পারগব, িময় সিন সমসনট। নম্বর বলল। জেসির মাো িখন 
ঘুরগছ। চালকগির নম্বরটা সেছুগিই মগন পডগছ না। অগনে েগষ্ট • মগন পডল। জিান 
জবগে  াগি, জেউ ধরল না। জেসির মগন পডল, এই িময় চালকি জিানটা জেগট রাগখ। 
পাগছ জেউ সবরি েগর। 
  
জিান েরা হল না, অেচ ভীষণ দরোর সছল। 
  
–জিষ হগয়গছ জিান েরা? 
  
–হযাাঁ, জিানটা নাসমগয় রাখল জেসি। ওগে অনয এেটা ঘগর সনগয়  াওয়া হল। আেুগলর 
ছাপ জনওয়া হল। বলা হল, োলগে িাগে জোগটক জপি েরা হগব। 
  
গরাদ জদওয়া এেটা জিগলর মগধয জেসিগে পুগর জদওয়া হল। 
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রাি জ ন আর োটগি চাইগছ না। জচাগখ ঘুম জনই। চালকগির িগে জ াগাগ াগ েরা 
ভীষণ দরোর। চালকিগে িবেো না োনাগনা প কন্ত সনসিন্ত হগি পারগছ না জি। 
  
িোল ছটা বােল। িামানয েসি আর খাবার সদগয় জগল এেেন। জোগনা সেছু খাবার 
মগিা মানসিেিা জনই জেসির। 
  
নটার িময় জমেন এগি িালা খুলল। বলল,  াবার িময় হগয়গছ। 
  
–আসম এেটা জিান েরগি চাই। জেসি মসরয়া হগয় বলল। 
  
–ওিব পগর হগব। েে জিামার েনয বগি োেগবন না। িাছাডা এই েেটা ভীষণ 
বদমাইি স্বভাগবর। 
  
এ বারান্দা ও বারান্দা েগর জমেন িাগে আদালগি জপৌঁগছ সদল। েেটা জবি বয়ক। মুখ 
আর হাি জবিী মাত্রায় নাচগছ। িামগন দাাঁসডগয় িরোরী উসেল এড টপার। চসলি বছর 
বয়ি হগয়গছ, মাোয় োাঁচাপাো চুল, জচাগখর োগলা িারায় িবিময় ধূিকিা জখলা 
েরগছ। 
  
জবসলি জঘাষণা েরল–িরোর বনাম জেসি হুইটসন, েে িামগন রাখা োগেপগত্র মুখ 
জডাবাগলন। 
  
এই িময় জেসি সচৎোর েগর বলল–ইগয়ার অনার, খুন েরার বযাপার এটা নয়, জলােটা 
আমাগে ধষকণ েরগি জচগয়সছল। ভয় জদখাগি জচগয়সছলাম, হঠাৎ গুসল জবসরগয় জগগছ। 
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িরোরী উসেল মাঝপগে বাধা সদগলন ইগয়ার অনার, আদালগির মূলযবান িময় নষ্ট 
েগর েী লাভ? এই জমগয়সট সমস্টার জরামাগনার বাসডগি অববধভাগব ঢুগে সছল। িগে 
সছল সরভলবার। িারপর োয় পাাঁচ লাখ ডলার দাগমর সবখযাি সিল্পী জরগনায়ার এেটা 
ছসব চুসর েগর পালাবার জচষ্টা েগর। সমস্টার জরামাগনা ওগে বাধা সদগি এগিসছগলন। 
জমগয়সট িাগে ঠান্ডা মাোয় গুসল েগর পাসলগয়  ায়। 
  
–এিব েী  া-িা বলগছন? জেসি হিভম্ব হগয় জগগছ। সেন্তু জেউ জেসির েো শুনল না। 
িরোরী উসেল বগল চলগলন–জ  সরভলবার সদগয় সমস্টার জরামাগনাগে খুন েরার জচষ্টা 
েরা হগয়সছল, জিটা আমরা হাগি জপগয়সছ। িার গাগয়র আেুগলর ছাগপর িগে এই 
জমগয়সটর আেুগলর ছাপ সমগল জগগছ। 
  
খুন েরার জচষ্টা েরা হগয়সছল…িার মাগন সমস্টার জরামাগনা মগর  ায়সন…িার মাগন 
আসম খুনী নই? 
  
–মূলযবান ছসবসট ও অনয জোোও িসরগয় সদগয়গছ। আমাগদর আিো জিটা জবাধহয় 
সবগদগি চগল জগগছ। িাই িরোগরর পি জেগে আমরা োেকনা েরসছ, জেসিগে পাাঁচ 
লি ডলাগরর োসমন মেুর েরা জহাে। েে জেসির সদগে িাসেগয় োনগি চাইগলন-
জিামার জেননা উসেল আগছ সে? 
  
েোগুগলা জেসির োগন ঢুেগছ না। 
  
েে আগরা জচাঁসচগয় সেজ্ঞািা েরগলন–জিামার জোগনা অযাটসনক আগছ সে? 
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জেসি মাো জনগড বলল–না, আসম…উসন  া বলগলন িার এেসট েোও সঠে নয়..আসম 
ডাোসি… 
  
–অযাটসনক লাগাবার মগিা টাো পয়িা আগছ জিামার? বযাগে টাো আগছ, চালকিগে 
বলগলও টাো পাওয়া  াগব, সেন্তু ওর মুখ সদগয় জবসরগয় জগল–আমার, না ইগয়ার অনার, 
না, জনই। সেন্তু আসম বুঝগি পারসছ না জেন 
  
জেসি জিািলাগি শুরু েগরগছ। েে বলগলন–আদালি জিামার েনয এেেন অযাটসনক 
জদগব। ইসিমগধয  সদ পাাঁচ লাখ ডলাগরর োসমন না সদগি পাগরা, িগব জেল হােগি 
োেগব। পগরর মামলা… 
  
–এেসমসনট, জোোয় জ ন ভুল হগয় জগগছ, আসম জচার-ডাোি নই… 
  
জেউ জেসির েো শুনল না। জটগন সহাঁচগড িাগে আদালি জেগে সেেন ভযাগন জিালা 
হল। 
  
জেসির েনয আদালগির পি জেগে এেেন অযাটসনকগে সন ুি েরা হগয়সছল। িার নাম 
জপরী জপাপ। সিসরগির জোটার জিগষর সদগে বয়ি। চালাে-চিুর জচহারা, জচাগখ মুগখ 
িহানুভূসির স্পিক। জপরী জপাপগে খুবই পছন্দ হল জেসির। জেসির মগন হল, জপরী 
জপাগপর োগছ জি েীবগনর িব িসিয েো উোড েগর বলগব। 
  
জিগলর মগধয ঢুগে, জলাহার খাগটর ওপর বিল জপরী। বলল, িহগর আিার চসিি 
ঘন্টার মগধয এি হহ-হচ জিগল সদগয়গছন জদখসছ। িগব ভাগয ভাগলাই বলগি হগব 
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আপনার, আনাসডর মগিা গুসল চাসলগয়গছন বগল জরামাগনা োগণ মগরসন। েো বলগি 
বলগি পগেট জেগে পাইপ জবর েগর জপরী বলল, আপসি জনই জিা? 
  
না। পাইগপ িামাে ভরগি ভরগি জপরী বলগি শুরু েগর–আপনাগে জদগখ সেন্তু দাগী 
অপরাধী বগল মগন হগি না। 
  
–সবশ্বাি েরুন আসম খুনী নই। 
  
–আগগ আমাগে জবাঝান, িগব সবশ্বাি েরব। েেম জেগে িব েো বলুন। 
  
জেসি ধীগর ধীগর িব েো বলল। জপরী জপাপ এেমগন জিষ েোটা প কন্ত মন সদগয় 
শুনল। িারপর দাাঁগি দাাঁি জচগপ বলল–বযাটা জবেম্মা জোোোর। 
  
–ওরা েী বলসছল, আসম এেবণকও বুঝগি পাসরসন। ছসবর েো জেন উঠগছ োসন । 
  
–খুব জিাো বযাপার। জো জরামাগনা জ ভাগব আপনার মাগে োগল িাাঁসিগয়সছল, জিভাগব 
আপনাগেও িাাঁিাগনার জচষ্টা হগি। 
  
–বযাপারটা সেন্তু এখগনা আমার োগছ পসরষ্কার নয়। 
  
–বুসঝগয় বলসছ, জপরী জপাপ শুরু েরল, জরগনায়ার ওই সবখযাি ছসবটা জরামাগনা সনগেই 
জোোও লুসেগয় জিগলগছ। ইনসিওগরে জোম্পানীর োছ জেগে পাাঁচ লাখ ডলার ও সঠে 
আদায় েরগব। ইনসিওগরে জোম্পানী আপনার জপছগন লাগগব ছসবটা উদ্ধার েরার 
েনয। জগালমাল েমগল জরামাগনা ছসবটা সবসে েগর আগরা পাাঁচ লাখ ডলার জপগয়  াগব। 
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িবটাই হল আপনার জবাোসমর িগল। আিা, আপসন েীভাগব ভাবগলন জ , সরভলবার 
জদসখগয় জরামাগনার মগিা এেটা জলাগের োছ জেগে স্বীোগরাসি আদায় েরগবন? 
  
–মার মৃিুযর খবর জপগয় আমার মাোটা জেমন জ ন হগয় সগগয়সছল। িখন আসম িব 
সেছু ভুগল সগগয়সছলাম। আিা, এখন জিা িদন্ত হগব। 
  
পাইপটা সনগভ সগগয়সছল। অবার ধসরগয় সনগয় জপরী জপাপ েশ্ন েরল–েীভাগব ওর 
বাসডগি ঢুগেসছগলন? 
  
–িদগর দাাঁসডগয় েসলিং জবগলর জবািাম সটগপসছলাম। সমস্টার জরামাগনা সনগেই দরো খুগল 
সদগয়সছগলন। 
  
–জরামাগনা সেন্তু অনয গল্প বগলগছ। বাসডর জপছন সদগের োনলা জভগে আপসন ঢুগেগছন। 
ও পুসলিগে বগলগছ, ছসবটা সনগয় আপসন  খন পালাসিগলন, িখন ধরগি সগগয় গুসল 
জখগয়গছ আর আপসন গুসল চাসলগয় পাসলগয়  ান। 
  
–এটা জিা সমগেয েো। 
  
–েোটা সমগেয, সেন্তু বাসডটা িার এবিং সরভলবারটা আপনার। আপসন সে োগনন, 
আপসন োর িগে লাগগি জগগছন? 
  
জেসি মাো নাডল। 
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–িাহগল আিল েোটা শুগন রাখুন সমি হুইটসন, এই িহরটা পুগরাপুসর ওয়গিসির 
মুগঠার মগধয আগছ। অযান্টসন ওয়গিসি  সদ অনুমসি না জদন িা হগল এই িহগর সেছু 
হগি পাগর না। এখাগন বাসড েরগি চাইগলও ওনার অনুমসি সনগি হগব। জমগয়মানুগষর 
বযবিা েরগি চাইগল েসি িসনবার ওনার হাগি টাো জপৌঁগছ সদগি হগব। গাাঁো-চরগির 
জগাপন চালান সদগি হগল ওয়গিসির িগে জদখা েরুন। েেগম জো জরামাগনা সছল ওর 
এে নম্বর িত্রু। এখন হগয়গছ ডান হাি। 
  
জেসি অবাে হগয় শুনসছল, আর ভাবসছল, িসিয জেমন এেটা জবাোর মগিা োে হগয় 
জগল। 
  
উসেলটা বলগি োগে আর আপসন জবাোর মগিা ওর িগে লাগগি জগগলন? জেসি 
ক্লান্তভাগব েশ্ন েরল–আপসন সে আমার েো সবশ্বাি েরগছন? 
  
–হযাাঁ, েরসছ। 
  
–িাহগল আপসন সে আমায় জোগনা িাহা য েরগি পারগবন? 
  
োগরার ওপর আর সবশ্বাি রাখগি পারগছ না জেসি। বযােুল হগয় জি এই েো োনগি 
চাইল। 
  
ধীগর ধীগর জপরী জপাপ বলগি শুরু েগর আসম জচষ্টা েগর জদখব। ওই জলােগুগলাগে 
জেগল ভরা খুব এেটা িহে োে নয়। সবচার  সদ আপনার হয়, িা হগল ওরা 
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আপনাগে চারপাি জেগে এমনভাগব আেমণ েরগব জ , আপসন জোগনাসদন আগলার মুখ 
জদখগি পাগবন না। 
  
 সদ আমার সবচার হয় মাগন? ভযাবাচযাো জখগয় জগগছ জেসি। জপরী জপাপ পায়চাসর 
েরগি েরগি বলগি শুরু েরল–আসম চাই না, েুরী সদগয় আপনার সবচার জহাে। েুরীর 
িদিযগদর ওরা সেগন জনগব। এেেন মাত্র েে আগছন,  াাঁগে ওয়গিসি এখগনা সেনগি 
পাগরসন। িার নাম জহনসর লগরে।  সদ আপনার মামলাটা জহনসর লগরে-এর আদালগি 
জিলগি পাসর, িাহগল আপনাগে আসম িাহা য েরগি পারব। আমার মগিা উসনও মগন-
োগণ ওয়গিসি এবিং জো জরামাগনাগে জঘন্না েগরন। এখন আমার েেম োে হল ওই 
েে িাগহগবর িগে জদখা েরা। 
  
জপরী জপাগপর িাহাগ য জেসি চালিকগে জিান েরল। ধরল চালকগির জিগেটাসর 
হযাসরগয়ট। 
  
–জে সমি হুইটসন? আাঃ, বাাঁচাগলন, সমস্টার স্টযানগহাপ আপনার িগে জ াগাগ াগ েরার 
েনয বযােুল হগয় উগঠগছন। সবগয়র বযাপাগর সদন এখনই সঠে েরগি হগব।  ি 
িাডািাসড িম্ভব আপসন ওনার িগে জ াগাগ াগ েরুন। 
  
–হযাসরগয়ট, আসম এেটু চালকগির িগে েো বলব। 
  
–দুাঃসখি, সমস্টার স্টযানগহাপ এেটু আগগ হাডকিগরাল চগল জগগছন। আপনার নম্বরটা 
সদন, উসন োল সিরগবন, আসম বলব আপনাগে জ াগাগ াগ েরগি। 
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জেলখানার জিান নম্বর জদওয়া  ায় না। ধীগর ধীগর জিানটা নাসমগয় রাখার আগগ ক্লান্ত 
জেসি বলল, সঠে আগছ, আসমই জিান েরব। 
  
আগামীোল প কন্ত অগপিা েরগি হগব। জিসদন সবগেগলর সদগে এেটা ভাগলা ঘগর 
জেসিগে পাঠাগনা হল। জে জ ন িুল পাসঠগয়গছ, িগে োডক, জলখা আগছ–মাো উাঁচু েগর 
োেুন। িয়িানগদর উসচি সিিা সদগিই হগব–জপরী জপাপ। 
  
পরসদন িোগল জপরী জপাগপর মুগখ সিি হাসির সচহ্ন জদগখ জেসি বুঝগি পারল, ভাগলা 
খবর এগিগছ। 
  
জপাপ বলল–আমাগদর ভাগয ভাগলা। এইমাত্র েে লগরে আর িরোরী উসেগলর োছ 
জেগে আিসছ। েে রােী হগয়গছন। িরোরী উসেলটা েেগম খুব সচৎোর েরসছল। 
পগর ওগেও রােী েসরগয়সছ। িগব এেটা িিক আগছ। েে িাগহবগে আপনার িব েো 
বগলসছ। উসন বগলগছন, আপসন অপরাধ স্বীোর েরগবন। 
  
জেসি চমগে উগঠ বলল–জি েী, আমাগে অপরাধ স্বীোর েরগি হগব? 
  
–আগগ িবটা শুনুন, অপরাধ স্বীোর েরগল মামলা চালাগনার খরচ িরোরগে েরগি 
হগব না। েে িাগহব জরামাগনাগে হাগড হাগড জচগনন। আপসন জ  ছসবটা চুসর েগরনসন, 
জিটা সিসন সবশ্বাি েগরগছন। 
  
–সেন্তু অপরাধ স্বীোর েরগল আমার েী হগব? 
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–েে িাগহব আপনাগে সিন মাগির জেল জদগবন। 
  
–জেল… 
  
–উগিসেি হগবন না। োরাদণ্ড জদগবন সঠেই, িগব িগে িগে জিটা মুেুব েগর সদগয় 
সিন মাগির েনয রাগেযর বাইগর োেগি বলগবন। 
  
–িাহগল আমার সবরুগদ্ধ সলসখি অসভগ াগ জেগে  াগব? 
  
– সদ সবচার চগল িাহগল চুসর আর খুন েরার অপরাগধ আপনাগে দি বছগরর জেল 
খাটগি হগব। 
  
–দি বছর? জেসি আর ভাবগি পারসছল না। 
  
–সিদ্ধান্তটা সেন্তু আপনাগে সনগি হগব। আসম শুধু উপগদি সদগি পাসর। হদব িাহা য 
েগরগছ বগলই এই মামলা আমার হাগি এগিগছ। ওাঁরা আমার োছ জেগে হা অেবা না 
জিানার েনয অগপিা েগর আগছন।  সদ আপসন এই িগিক রােী না হন, িগব অনয 
অযাটসনক পাগবন। 
  
–না, জেসি বুঝগি পারগছ, জপাগপর জেগে ভাগলা উসেল জি আর পাগব না সেন্তু এই 
বযাপাগর এেবার চালকগির িগে েো বলগল ভাগলা হি। উিরটা এখন সদগি হগব। ভাগয 
ভাগলা োেগল সিন মাগির মগধয িব ঝঞ্ঝাট সমগট  াগব। 
  
–এই িগিক আসম রােী আসছ। জেসি জোগনারেগম বলল। 
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জপরী জপাপ ঘাড জনগড বলল–বুসদ্ধমিী মসহলা। 
  
পরসদন জোগটক  াবার আগগ জেসিগে জোগনারেম জিান েরগি জদওয়া হল না। 
িরোরী। উসেল এড টপার এেসদগে, অনয সদগে জপরী। সবচারগের আিগন েে 
জহনসর বগি আগছন। দূর জেগে জদগখ জেসি বুঝগি পারল, িার জচহারাসট ভারী িুন্দর 
এবিং িুভে। 
  
–আদালিগে োনাগনা হগয়গছ জ  আপসন আপনার অপরাধ স্বীোর েগরগছন, েোটা সে 
সঠে? 
  
–হযাাঁ, ইগয়ার অনার। 
  
–এগি িব পগির িম্মসি আগছ জিা? 
  
জপরী জপাপ বলল–হযাাঁ, হুেুর। 
  
–িরোরী পি রােী, িরোরী উসেল বলগলন। 
  
জবি সেছুিণ চুপ েগর োেগলন েে। িারপর সিসন রায় জদওয়া শুরু েরগলন–
আমাগদর মহান জদগির বিকমান অবনসির অনযিম োরণ হল এই জ , িবকত্র নরগের 
েীটরা ছসডগয় পগডগছ। আইনগে িার বযে েগর। জদগির জোোও জোোও িারা 
অনযায়ভাগব অপরাধীগদর েশ্রয় জদয়। আমাগদর লুইসিসনয়াগি আমরা এিব েরগি জদব 
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না। চুসর েরগি সগগয় জেউ  সদ খুগনর জচষ্টা েগর, িগব িার উপ ুি িাসস্ত হওয়া 
উসচি। 
  
েগের বিগবযর িুর জেসির বুগের জভির োপন ধসরগয় সদগয়গছ। জিষ প কন্ত িব সঠে 
মগিা হগব জিা? জপরী জপাপ েগের সদগে এেদৃসষ্টগি িাসেগয়। 
  
–আিামী স্বীোর েগরগছ জি এই িহগরর এে গণযমানয এবিং েনগিবে ভেগলাগের 
বাসডগি ঢুগেসছল মূলযবান ছসব চুসর েরগি। ধরা পডার ভগয় ওই ভেগলােগে গুসল 
েগর খুন েরার জচষ্টা েগর। 
  
েে িাগহগবর েণ্ঠস্বর েমি েগঠার হগি শুরু েগরগছ। 
  
–এই আদালি জদখগি চায়, আিামী ওই ছসব সবসের টাো জ ন জভাগ েরগি না। 
পাগর। অন্তি পগনগরা বছর িাগে োরাগাগর োেগিই হগব। পগনগরা বছর জি দসিণ 
লুইগিসনয়ার নারী চসরত্র িিংগিাধসন োরাগাগর োেগব। 
  
সবচারগের রায় দান জিষ হগয়গছ। এবার জোগটকর োে বন্ধ হগব। জেসির মগন হল, 
িমস্ত জোটক ঘগরর মগধয বুসঝ এেসটর পর এেসট সবগস্ফারণ ঘগট চগলগছ। েে ভুল 
েগর অনয সেছু েগর জিগলগছন। জি িিৃষ্ণ দৃসষ্টগি জপরী জপাগপর সদগে িাোল। জপরী 
জপাপ অনয সদগে মুখ সিসরগয় োগেপত্র জগাছাগি বযস্ত। েে িাগহব উগঠ দাাঁসডগয়গছন। 
আদকাসল সচৎোর েরগছ। জবসলি এগি জেসির হািটা জচগপ ধরল। েেকি েণ্ঠস্বগর 
বলল–চগলা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইফ টুমর ো কোমস । সসডসি সসলডি 

54 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

–না, জেসি আহি আিকনাগদ িার হৃদগয়র আগবগ েোি েরগি চায়, শুনুন, জোোও 
এেটা ভুল হগয় জগগছ। আসম এই োেটা েসরসন। 
  
জেসি োন্নার মগধয জভগে পডগি চাইগছ। সেন্তু ইসিমগধয জবসলগির হািটা িাাঁডাসির 
মগিা িার হাি জচগপ ধগরগছ। জেসিগে আগরা এেবার জবাো বানাগনা হগয়গছ। উদগি 
োন্নাটাগে জচগপ রাখার জচষ্টা েরল জি। জি জবি বুঝগি পারল, মাগয়র পগর এবার 
জমগয়র জবাো িাোর পালা। 
  
. 
  
৪. 
  
িমস্ত খবগরর োগগের েেম পািায় ছসবিহ জেসি হুইটসনর ওই মুখগরাচে গল্প ছাপা 
হগয়গছ। জটসলসভিগনর সরগপাটকাররা জেসিগে জঘাঁগে ধরার জচষ্টা েরগছ। জো জরামাগনা 
িহগরর এেেন নামেরা জলাে। এে িুন্দরী িাগে খুন েরার জচষ্টা েগরগছ। অিএব 
িিংবাদ সিোরীগদর োগছ এখন জেসিই জিা হগয় উঠগব েধান আেষকণ, এগি আর 
অবাে হবার েী আগছ? 
  
জেসি ভাবল চলকিই এেমাত্র আমার সদগে িাহাগ যর হাি বাডাগি পাগর। পরসদন 
সবগেল জবলা চালিকগে জিান েরার অনুমসি জদওয়া হল। জিান ধরল জিগেটারী 
হযাসরগয়ট। জিষ প কন্ত চালিকগে জডগে সদল জি। 
  
–চালিক…উগিেনায় জেসির গলা িখন বুগে এগিগছ। 
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–জে জেসি? জেসি েো বলছ? 
  
েণ্ঠস্বগরর মগধয এেটা সহম িীিল নীরবিা। 
  
–হযাাঁ চালকি, ভীষণভাগব জিামার িগে জ াগা  াগ েরগি চাইসছ। 
  
–আমার জিা মাো খারাপ হগয়  াবার মগিা অবস্থ্া। চালকি জোগনারেগম বগল। 
এখানোর খবগরর োগেগুগলার েেম পািায় জিামার ছসব জবসরগয়গছ। জিামার িম্পগেক 
সমগেয খবর সলগখগছ, আসম এেটাও সবশ্বাি েরগি পারসছ না। 
  
–এেটা েোও িসিয নয় চালকি। 
  
–িুসম আমাগে জিান েরগছ না জেন? 
  
–জচষ্টা েগরসছলাম, পাইসন। 
  
–এখন িুসম হোোয় আগছা? 
  
–আসম সনউ অসলকগয়ে জেগল আসছ। সবনা জদাগষ ওরা আমাগে জেগল পুগরগছ। চালকি… 
জেসি আর েো বলগি পারগছ না। হাউ হাউ েগর জোঁগদ জিলল জি। 
  
–িান্ত হও। জিাগনা, োগে বলগছ, িুসম নাসে এেটা জলােগে গুসল েগরসছগল। েোটা 
সে িসিয? 
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–গুসল আসম েগরসছ সঠেই। সেন্তু— 
  
–িাহগল েোটা িসিয। চালকগির এেটা দীঘকশ্বাি জবাধ হয় জেসি শুনগি জপল। 
  
–জ ভাগব পগডগছ, জিটা সেন্তু িসিয নয়। আসম জিামাগে বুসঝগয় বলব। 
  
–জেসি, ছসব চুসর েরা আর খুন েরা–জিামার সবরুগদ্ধ এই দুগটা মারাত্মে অসভগ াগ 
আনা হগয়সছল এবিং দুভাগকযেগম িুসম দুগটা অসভগ াগ স্বীোর েগরগছ। 
  
–হযাাঁ চালকি, সেন্তু এই েনয… 
  
–হযায়, জিামার এি টাোর দরোর সছল, আমাগে এেবার বলগি পারগল না। িার 
বদগল এেেনগে খুন েরগি জগগল …না, আসম এটা সবশ্বাি েরসছ না। সেন্তু িিযটাগে 
জিা মানগিই হগব। আমার মা-বাবাও েেগম সবশ্বাি েরগি পারসছল না। এখন হয়গিা 
িব সেছু িাগদর সবশ্বাি েরগি হগব। এখানোর খবগরর োগগে বগডা বগডা জহড 
লাইগন জিামার িব খবর ছাপা হগয়গছ। এই েেম স্টযানগহাপ পসরবাগরর গাগয় েলগের 
ছাপ পডল। আর এর েনয জেসি জিামাগেই দায়ী েরব। 
  
চালকগির গলা েমি গম্ভীর হগয় উগঠগছ। জেসি দুাঃসখি আর লসিি। চালকিগে এভাগব 
সবপগদ জিলা িার জমাগটই উসচি হয়সন। সেন্তু মুহূগিকর অিাবধানিার পসরণসি জ  এি 
মারাত্মে হগি পাগর জেসি িা েী েগর বুঝগব? িবুও জি বলল চালকি, লক্ষ্মীসট, িুসম সে 
আমার োগছ এেবাগরর েনযও আিগব না? 
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অগনেিণ চুপ েগর োোর পর চালকি বলল–না, িুসম িব জদাষ স্বীোর েগর জিগলগছ। 
জিামার িগে এখন আমরা আর সনগেগদর েডাগি চাইসছ না। এখন মগন হগি, জিামার 
িগে জদখা না হগলই জবাধহয় ভাগলা হি। 
  
েসিসট িব্দ সবষ–িীগরর মগিা জেসিগে আেমণ েরগছ। িার পাগয়র িলা জেগে মাসট 
েমি িগর  াগি। জি জবাধহয় এেটা গভীর সববগরর বাসিন্দা হগয়  াগব। িবুও মসরয়া 
েয়াগি জি োনগি চায়–িাহগল এই বাচ্চাটার েী হগব? 
  
ওপাগির েণ্ঠস্বগরর মগধয এখন জেৌিুগের আভাি–জি িুসম  া ভাগলা বুঝগব িাই 
েরগব। ওই বাচ্চা জিামার, আসম দুাঃসখি জেসি, জিামাগে এভাগব আঘাি েরার েনয। 
  
জিানটা জেগট জগল। জপছন জেগে এেটা েগয়দী ঘযাডগঘগড গলায় বগল উঠল–জিামার 
হগয় জগগল জিানটা জছগড দাও। আসম আমার উসেলগে এেবার জিান েরব। 
  
জমেন জিগল জঢােবার িময় োসনগয় সদগয় জগগলন। আগামীোল িোল পাাঁচটার িময় 
জ গি হগব। 
  
জে জ ন এেেন জেসির িগে জদখা েরগি এগিগছ। জে হগি পাগর? অগটা সিে? এই 
ে ঘণ্টায় জি বুসঝ আগরা এেটু বুগডা হগয় জগগছ। 
  
জেসির সদগে িাসেগয় িেল জচাগখ জি বলল–আসম জিামার োগছ শুধু এইটুেু বলগি 
এগিসছ জ , আসম এবিং আমার স্ত্রী–দুেগনই এই ঘটনায় খুব দুাঃখ জপগয়সছ। আমরা 
দুেগন সবশ্বাি েরগি পাসর না, িুসম এই োে েরগি পাগরা। 
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জেসি মগন মগন বলল–আাঃ, চালকি জেন এই েোগুগলা উচ্চারণ েরল না? 
  
–আগামীোল জিামার মাগয়র অগন্তযসষ্টসেয়া। আসম েো সদসি, জিখাগন আসম উপসস্থ্ি 
োেব। আমার স্ত্রীও োেগব। 
  
–আপনাগে অগিষ ধনযবাদ, জেসি মগন মগন বলল, োল আমাগদর দুেনগেই েবর 
জদওয়া হগব–এেেন মৃি এবিং অনযেন েীসবি। 
  
িমস্ত রাি জেগট জগল জেসির। বারবার চালকগির েোগুগলা মগন পডসছল িার। েীবগন 
এভাগব জি জবাধহয় েখগনা অপমাসনি হয়সন। হায় ঈশ্বর, চালকগির োগছ িব েো 
গুসছগয় বলার িামানযিম িুগ াগটুেুও জপল না জি! 
  
ওই জপগটর বাচ্চাটার েী হগব? বাচ্চা েোবার পর িরোর পি মা আর জছগলগে 
আলাদা েগর জদয়। অবিয এমন মাগে না জচনাই ভাগলা। জেসি োাঁদগি লাগগলা। 
  
িোল পাাঁচটার িময় জমেন এগলন। িগে এেেন পুরুষ েনগস্টবল। হুেুমটা সচৎোর 
েগর পগড জিানাগনা হল–জেসিগে দসিণ লুইসিসনয়ার জমগয়গদর জেলখানায় জ গি হগব। 
  
লম্বা বারান্দা সদগয় জেসি হাাঁটগি োেল। দুপাগি েগয়দীরা নানাভাগব িাগে িম্ভাষণ 
েরগছ। 
  
এেেন বলল–আহা, এমন িুন্দর জচহারা, েী লাভ হল ছসব চুসর েরগি সগগয়… 
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–ছসবটা জোোয় লুসেগয় জরগখগছা, এেবার বলগব নাসে জিানামসন। আধাআসধ বখরা 
হগব।   
  
– সদ জিামাগে বগডা বাসডগি সনগয়  ায় িগব আগনকস্টাইন সলটল চযাগপর জখাাঁে েগরা। 
জি জিামাগে িাহা য েরগি পাগর। 
  
জটসলগিাগনর পাি সদগয়  াবার িময় জেসি মগনর অোগন্ত বগল জিলল–সবদায় চালকি, 
িসিযই জিা, আর েখগনা জবাধহয় চালকগির িগে িার জদখা হগব না। এেটা িুন্দর 
স্বগপ্নর পসরিমাসপ্ত েীভাগব ঘগট জগল। 
  
উগঠাগন এেটা হলগদ রগের েগয়দী গাসড দাাঁসডগয়সছল। িার জভির পাাঁচ-ছেন আগগ 
জেগেই বগি আগছ। জ খাগন ওগদর সনগয়  াওয়া হগি জিখাগন জছাগটা জছাগটা খাাঁচার 
জভির বন্দী হগয় োেগি হগব। ওখানোর েীবন াত্রা নাসে দুাঃিহ। ওরা সে িারই 
মগিা দুভকাগগযর সিোর। নাসে িসিযোগরর অপরাধী? 
  
দুপাগি জখালা োন্তর, িবুগের িীমাহীন িমাগরাহ, আোগি নীগলর জখলা, সেন্তু জিসদগে 
িাোবার মগিা মন জনই জেসির। সনগেগে ভীষণভাগব এো এবিং সনাঃিে বগল মগন হল 
িার। 
  
জছাট্টগবলার েো মগন পগড জগল, জেসি িখন খুবই জছাগটা। মা-বাবার িগে িমুগে। স্নান 
েরগি সগগয়গছ। বাবার োাঁধ জেগে নামগিই চাইগছ না। বাবা বগলসছল–জছগলমানুসষ 
েগরা না জেসি, ঝপািং েগর জেসিগে েগল ছুাঁগড জিগল সদগয়সছল। এখগনা জচাখ বন্ধ 
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েরগল জিই হাবুডুবু খাওয়া মুহূিক জভগি ওগঠ। িখন জেগে জেসিগে এো এো লডাই 
েরগি হগয়গছ। 
  
সিলাগডলসিয়ার বযাগে চােসর জপগয় সগগয়সছল বান্ধবী অযাসন মাগহাগলগরর িদসবগর। 
জিখাগন চালকগির িগে জদখা হল। িারপগরর ঘটনাগুগলা, না, সঠেমগিা িাোগি পারগছ 
না। 
  
েনগস্টবগলর েেকি েণ্ঠস্বগর িসম্বি সিগর এল জেসির েী হগয়গছ জমমিাগহব, েোটা 
সে আমার োগন  াগি না? রুগলর এে গুাঁগিা সদগি হগব নাসে? 
  
ভযান দাাঁসডগয়। িবাই জনগম জগগছ। েী আি ক, জেসি এিিণ এখাগন এো বগি আগছ? 
গাডক জচাঁচাল, জপাাঁগছ জগসছ। 
  
নরগে, আপন মগন বগল সিে েগর জহগি জিলল জেসি। েী আি ক, দুাঃগখর এই। িেল 
মুহূগিকও মানুষ িাহগল হািগি পাগর? 
  
. 
  
৫. 
  
নিুন আিা েগয়দীগদর জমেন উপগদি সদগিন, মসহলার জচহারা গাাঁট্টাগগাট্টা। মুগখর ভাব 
পােগরর মগিা। জদখগলই মগন হয়, উসন েখগনা হাগিনসন, চুল ধূির িাদা রিং েরাগনা। 
উসন বলগলন–জিামাগদর এখাগন অগনেসদন োেগি হগব। বাইগরর েগগির েো 
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এগেবাগর ভুগল  াগব। এখাগন িব সেছু সনসদকষ্ট সনয়মনীসিগি বাাঁধা। সনয়ম ভােগল 
মুিসেল। োগে েীভাগব িাগয়স্তা েরগি হগব িব আমার োনা আগছ। 
  
েো বলগি বলগি এেবার জেসির সদগে িাোগলন জমেন। আগগ জিামার ডািাসর 
পরীিা হগব। িারপর চান েরাগনা হগব। এিব চুগে জগগল িুসম জোন্ জিগল োেগব, 
িা সঠে েরা হগব। োল িোল জেগে োে পাগব। সঠে আগছ? 
  
িযাোগি মুগখর এেসট জমগয় জবাধহয় সেছু বলগি চাইগছ। জি বলল–মাি েরগবন, দয়া 
েগর… 
  
জমেন ঘুগর দাাঁডাগলন। জচাগখ েেকি চাউসন িুগট উঠল। মুগখর েোয় সখসস্তর িুবসড 
সদগয় বলগলন,–চুপ ের হারামোসদ ছুাঁসড, সনগের জেগে এেটা েোও বলসব না। িব 
েটা মাগীর িম্পগেক এেই েো। জেউ  সদ সেছু বলার জচষ্টা েগর িাহগল জপছগন এই 
রুগলর গুাঁগিা ঢুসেগয় জদব। 
  
ভাষা এবিং েোর িুর জেসি ভাবগিই পারগছ না, এই েুসিগুসলগে সনগয়  া, দুেন মসহলা 
পাহাডাদারগে সনগদকি সদগয় জমেন চগল জগগলন। 
  
েগয়দীগদর সনগয়  াওয়া হল িাদা টাসল বিাগনা এেটা লম্বা ঘগর। জটসবগলর পাগি 
দাাঁসডগয় সছগলন মাঝবগয়িী জমাটা-জিাটা এেেন ভেগলাে। সিসন জবাধহয় িেগলর 
ডািাসর পরীিা েরগবন। 
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েগয়দীগদর লাইগন দাাঁড েরাগনা হল। ভেগলাে বলগলন আসম ডাাঃ গ্লািগো। জিামরা 
িবাই োপড-োমা খুগল লযািংগটা হগয় দাাঁডাও। 
  
েী েরগি হগব বুঝগি না জপগর জমগয় েগয়দীরা পরস্পগরর মুখ চাওয়াচাওসয় েরগছ। 
  
এেেন বলল–েিটা খুলগি হগব? 
  
এবার দাাঁি মুখ সখাঁসচগয় উঠগলন ডাাঃ গ্লািগো। সিসন বলগলন–লযািংগটা বলগি েী জবাঝায়, 
িা সে আবার জিখাগি হগব? 
  
জেউবা উদািীগনর মগিা জপািাে খুলগি লাগল। জেউ রাগগ গডগড েরগি েরগি 
িায়ার সগাঁগট হাি সদল। জেউ িখন খুব জবিী িাহিী হগয় উগঠগছ। 
  
লাইগনর েেম মসহলাগে ডািার জটসবগলর ওপর শুগয় পডগি বলগলন। িারপর এেটা 
 ন্ত্র িার দুপাগয়র িাাঁগে ঢুসেগয় সদগলন সনমকমভাগব। েশ্ন েরগলন–খারাপ জলাগ আগছ 
নাসে? বগলা জিা খুেুমসন? না হগল  ন্ত্রটা আগরা জভিগর ঢুসেগয় জদব। িখন হযাাঁ জোঁ 
েরগি পারগব না। 
  
মসহলা বলল–না। 
  
–আগছ সেনা িা িীগসগরই ধরা পডগব। সিিীয় মসহলাসটগেও ওই এে  ন্ত্র সদগয় পরীিা 
েরা হগব। েী অদু্ভি এখানোর সনয়মনীসি। স্বাস্থ্যরিার জোগনা সবসধ মানা হয় না। 
  
জেসি সচৎোর েগর বলল– ন্ত্রটা এেবার জডটল সদগয় ধুগয় সনন িযার। 
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ডািার গ্লািগো সনষু্ঠর ভাগব হািগলন। জিই হাসির মগধয িুগট উঠল সনমকমিার সচহ্ন।  
সিসন বলগলন, জিামার এিব স্বাস্থ্য রিার সবসধ জ্ঞান ভাগলাভাগব োনা আগছ জদখসছ। 
মানুষ খুন েরগি পাগরা আর জছাাঁয়াছুাঁসয়র ভয়?  াও, িুসম লাইগনর এগেবাগর জিগষ 
সগগয় দাাঁডাও। 
  
উলে জেসি জহাঁগট চগলগছ। চারপাগি আগরা লযািংগটা জমগয়রা দাাঁসডগয় আগছ। এমন এেটা 
দৃিয জ  জোগনাসদন িাগে জদখগি হগব, জি জিটা স্বগপ্নও ভাগবসন। জি এগেবাগর 
লাইগনর জিষ োগন্ত সগগয় দাাঁডাল। দাাঁগি দাাঁি জচগপ িব অপমান এখন িহয েরগি 
হগব। মলিাগর আেুল পুগর ডািার জদখগি চাইগলন, জিখাগন জোর েগর জেউ জোগেন 
সেিংবা গাাঁোর পুসরয়া ভগর জরগখগছ সেনা। িখন োয় বসম জপগয় সগগয়সছল জেসির। িগে 
িগে জি শুনগি জপল অদু্ভি মন্তবয। জমেন দাাঁসডগয় দাাঁসডগয় িব সেছু জদখসছগলন। সিসন 
সচৎোর েগর বলগলন, বসম েরগল জিাগে সদগয়ই জিই বসম িাি েরাব। জচগট জচগট 
জিার বসমটা জখগি হগব সনগেগে। 
  
ওখান জেগে ছাডা জপগয় িেগল বােরুগম জগল। অগনেগুগলা িাওয়ার আগছ। 
েগিযেগে িযামু্প েগর চান েরগি হল। এবার ওগদর পাঠাগনা হল জপািাগের ঘগর। 
েগিযেগে জদওয়া হল ধূির রগের েগয়দীর জপািাে। দুগটা েুগিা, দুগটা নাইট গাউন 
আর দুগটা জেসিয়ার। চুল আাঁচডাবার েগনয এেটা েগর োি জদওয়া হল। এবার 
েগয়দীগদর জপািাে পগর িারা জগল পাগির ঘগর। জিখাগন িেগলর আলাদা িগটা 
জিালা হল। আেুগলর ছাপ জনওয়া হল। জেসির মগন হল, এখন জেগে জি আর জোগনা 
নাগম পসরসচি হগব না, িার নাগমর পাগি এেটা নম্বর পগড জগগছ। িখনই হঠাৎ মৃি 
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মাগয়র েো মগন পগড জগল। মগগক জিায়াগনা মাগয়র পাগয়র িলায় জলাহার চােসিগি 
এেটা নম্বর ঝুলসছল। িার মাগন জি আর মা দুেগনই এখন মানবীিিা জেগে নম্বগর 
জপৌঁগছ জগগছ! 
  
এেেন গাডক এগি জেসির নাম ধগর ডােল। িাগে বলল–ওয়াগডকন জিামাগে ডােগছন। 
  
েোটা োগন জ গিই জেসির মন আনগন্দ জনগচ উগঠগছ। সনিয়ই চালকি এর মগধয 
এখাগন এগিগছ। োয় হাওয়ায় উডগি উডগি জি এল ওয়াগডকগনর োগছ। আাঃ, চালকগির 
রাগ পগড জগগছ। আসম জ  অপরাধী নই, এই খবরটা িবাই োনগি জপগরগছ, িা হগল 
আসম সে মুসি পাব? 
  
লম্বা বারান্দা সদগয় জি িখন উডগি উডগি িামগনর সদগে এসগগয় চগলগছ, হঠাৎ ছ িুট 
লম্বা এেটা নারীবদগিযর িগে ধাক্কা লাগল িার। জেসিগে বুগের মাগঝ োপগট ধগর 
জিই সবিাল আোগরর মসহলা জেসির গাডকগে বলল–এই সচসডয়াটাগে জোোয় জপগল? 
এগে আমার িগে রাখগছা না জেন? 
  
মসহলাসটর েোয় িুইসডি টান িুস্পষ্ট। িার সবেট জচহারা জদগখ জেসি আহি আিকনাদ 
েরার জচষ্টা েগর। 
  
–না বােকা, ওগে অনয জিগল জদওয়া হগব। 
  
বােকা নাগমর মসহলাসট ইসিমগধযই জেসির িরীগরর এখাগন জিখাগন জচারাগগাপ্তা হাগির 
আেমণ চালাগি শুরু েগরগছ। জেসি সছটগে িগর দাাঁডাল। জঘন্নায় িার বসম পাগি। 
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মসহলা বলল সঠে আগছ, সঠে আগছ ছুেসড। বােকা জিার িগে পগর জদখা েরগব। অগনে 
িময় আগছ। িুই জিা আে বাগদ োল ডানা জমগল আোগি উডগি পারসব না। 
  
ওয়াগডকন েে েযাসনগান িার অসিগি বগি এে গাদা োগেপত্র জদখসছগলন। বয়ি 
চুয়াসলি সেিংবা পাঁয়িাসলি বছর হগব। জবি জিৌময িান্ত জচহারা। 
  
পাাঁচ বছর আগগ নানা আদিকগে িম্বল েগর এখাগন এগিসছগলন োসনগান। সেছুসদগনর 
মগধয বুঝগি জপগরসছগলন, নাগম িিংগিাধনাগার হগল েী হগব, োরা চসরত্র িিংগিাধগনর 
সবনু্দ মাত্র িুগ াগ িুসবধা এখাগন জনই। বরিং জ টুেু চাসরসত্রে িিিা অবসিষ্ট োগে, চার 
জদওয়াগলর মগধয এগল িাও ধুগয় মুগছ িাি হগয়  ায়।  খন এখান জেগে জেউ ছাডা 
জপগয় বাইগরর পৃসেবীগি জবগরায়, িখন জি িসিয িসিয সনমকম এে হিযাোরীগি পসরণি 
হয়। অেকাৎ িমস্ত জিল িার মান্ধািা আমগলর সনয়মনীসিগিই চলগব। আগগ এেটা 
জিগল দুেন েগর রাখা হি। এখন চার জেগে ছেন প কন্ত েগয়দীগে ছাগল ঠািার 
মগিা জঠগি জদওয়া হয়। 
  
ওয়াগডকন েগয়দীর জপািাে পরা জেসিগে ভাগলা েগর লিয েরগি লাগগলন–আহা, েী 
সনষ্পাপ মুখখানা। োগগে জেসির িব েোই শুগনগছন েযাসনগান। এই ধরগনর েেম 
অপরাগধও পগনগরা বছগরর িাসস্ত! না, বযাপারটার মগধয বাডাবাসড আগছ বগল মগন 
হগি। অবিয জ খাগন জোগিি জরামাগনা  ুি, জিখাগন হয়গিা এমনসট ঘটা অস্বাভাসবে 
নয়। ওয়াগডকন জরামাগনাগে হাগড হাগড জচগনন। জেসির িাোর জময়াদ জদগখ সিসন অবাে 
হগয়গছন। সেন্তু মুখ িুগট আপসি োনাগবন েী েগর? 
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–বগিা, জিামার োগে পত্র জদখসছলাম। 
  
জেসির মগন হল, চালকি সনিয়ই িব েো বগলগছ। 
  
ভেগলাে বগল চলগলন–জদখগি পাসি, িুসম জবি সেছুসদন এখাগন োেগব। জিামাগে 
জিা পগনগরা বছগরর জেল জদওয়া হগয়গছ। 
  
জেসি এিব েো শুগন ঘাবগড জগল। স্বগপ্নর িগে বাস্তবটা সমলগছ না জেন? জবাোর 
মগিা জি েশ্ন েরল–িযার, এেটা েো োনগি চাইব,  সদ আপসন সেছু মগন না েগরন। 
আপনার িগে চালকগির েো হয়সন? 
  
–চালকি? জি আবার জে? ওয়াগডকন জবাোর মগিা িাোগলন। 
  
জেসি দুাঃগখর িাগগর ডুগব বলল জদখুন িযার, আসম সনগদকাষ। এর আগগ িব েগয়দীগদর 
মুখ জেগে এেই েো ওয়াগডকনগে শুনগি হগয়গছ। 
  
–আদালি জিামাগে জদাষী িাবযস্ত েগরগছ। আসম জিামাগে এেটাই উপগদি সদগি পাসর, 
েীবগনর এই দুাঃখেনে অধযায়টাগে স্বাভাসবে ভাগব জমগন নাও। পগনগরা বছর েম নয়, 
জেগল সেন্তু জোগনা ঘসড োগে না। এখাগন শুধু েযাগলন্ডার োগে। 
  
পগনগরা বছর আসম সনিয়ই এখাগন োেব না। িার আগগ মগর  াব, সেন্তু জপগটর 
জছগল? িার েী হগব? জিই মুহূগিক চালকিগে ভীষণ ভীষণ জঘন্না েরগি ইগি হল 
জেসির। 
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–জিামার  সদ জিমন জোগনা অিুসবধা হয়, ওয়ান েযাসনগান বলগি োেগলন, িাহগল 
আমাগে োনাগব। 
  
মুগখ আশ্বাি সদগলও েযাসনগান োগনন, িার হাি পা বাাঁধা, সিসন জিা আর জিগলর মগধয 
ঢুগে বযবস্থ্া েরগি পারগবন না। জমগয়সট িুন্দরী এবিং  ুবিী। েগিযেটা জিগল এেটা 
েগর জ ৌন বুভুিু নারী েগয়দী আগছ। এমন িুন্দরী জমগয় জদখগল িমোসমিার চূডান্ত 
েরগব। এমন এেটাও জিল জনই, জ খাগন জমগয়টা সনরাপগদ োেগি পাগর। ওয়াগডকন 
এইিব ধষকগণর নানা ঘটনা সনগের োগন শুগনগছন। চান েরার ঘগর, বােরুগম বারান্দায়, 
িবকত্র ঘগট চগলগছ িমোসমিার ঘটনা। হাগি-নাগি োউগে ধরা  ায় না। ধসষকিারা জেউ 
অসভগ াগ েরগি িাহি পায় না। িাগদর চুপ েগর োেগি হয়, না হগল েচণ্ড মাগরর 
মুগখামুসখ দাাঁডাগি হগব। 
  
–ভাগলাভাগব োেগল বাগরা বছগর ছাডা জপগয়  াগব। ওয়াগডকন েযাসনগাগনর এই েো 
শুগন জেসি সচৎোর েগর বলগি োগে, না-না, বাগরাবছর…অিসদন আসম বাাঁচব না। 
  
গাডক ছুগট এগি জেসিগে টানগি টানগি সনগয় চগল জগল। িার সদগে অিহাগয়র জচাগখ 
িাসেগয় োেগলন ওয়াগডকন েযাসনগান। েিবার সিসন ভাগবন, এই চােসর আর েরগবন 
না। সেন্তু বাসডগি সগগয়ই িার মন পাগে  ায়। জপগটর টান বগডা টান, িার েনয মানুষ 
েি েী েগর, আর এ জিা বগি বগি সমগেয আশ্বাি বােয বলা। 
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এ বারান্দা জি বারান্দা েগর নানা েগয়দীগদর জিগলর পাি সদগয় জেসিগে সনগয়  াওয়া 
হগি। িাদা চামডার মানুষ ছাডাও সনগগ্রা, চীনা বসন্দনী সছল অগনে। জিখান জেগে নানা 
ধরগনর মন্তবয জভগি আিসছল। সেন্তু সেছু েোর অেক জি এগেবাগর বুঝগি পারগছ না। 
  
জে জ ন িাগে জদগখ জহা জহা েগর জহগি উঠল। জে বলল, আহা, েেম রাি। 
  
পাগির ঘর জেগে জেউ বাসেটা বগল সদল–িরািী িেী। 
  
িৃিীয় েগনর েগণ্ঠ িখন জবিুগরা গান িুর হগয় জবগেগছ–িাো োণ। 
  
…অগে অে… 
  
জিষ প কন্ত জেসি বুঝগি পারল, ওরা িেগল এেসট েোগে বারবার বলগি চাইগছ। িা 
হল টাটো িাো মািংি… 
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সেলখোিো  সস ব্লরক 
৬. 
  
জেলখানার সি ব্লগে িািেন মসহলা েগয়দী সছল। জেসিগে িার মগধয ঢুসেগয় জদওয়া 
হল। দীঘক  াত্রার িমাসপ্ত ঘগট জগল। 
  
জিলটার মগধয চারগট বাে। ভাো আয়না বিাগনা জছাট্ট জটসবল। চারগট জছাগটা জছাগটা 
লোর। জোগণর সদগে মুখ জখালা এেসট েগমাড। 
  
জেসির জিগলর িেীরা হাাঁ েগর িার সদগে িাসেগয় আগছ। পুগয়াগিকাসরগোর জমগয়সট 
েেগম বলল–এেটা নিুন সমসষ্ট সেসনি জপলাম বগল মগন হগি। 
  
জমগয়টাগে জদখগি খুব এেটা খারাপ নয়। সেন্তু েপাল জেগে গলা অসব্দ এেটা দগদগগ 
োগলা দাগ। জদখগি বাচ্চা-বাচ্চা। 
  
মাঝবগয়িী জমাটাগিাটা জমসিোন মসহলাসট গাগয় পগড আলাপ েরগি চাইগছ। জি বলল, 
জিামাগে জদগখ খুব ভাগলা লাগগছ। আহা, েী েনয িুসম এখাগন এগিছ বাছা? ধষকণ 
নাসে খুন? েী অসভগ াগ জিামার সবরুগদ্ধ? 
  
জেসি উির সদগি পারগছ না। িৃিীয় েগয়দীসট এেেন সনগগ্রা, ছ িুট লম্বা, জচাখ 
েুিেুগি মুগখ িবিময় িয়িানীর মুগখাি আাঁটা। মাোটা োমাগনা। জি বলল, ওই 
জোগণর বােটা জিামার। 
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জেসি এসগগয় জগল। গসদটা জনািংরা, জোগনাসদন োাঁচা হয় না। ধুগলা আর নানা ধরগনর 
দাগগ ভসিক। 
  
জেসি সচৎোর েগর বলল–এখাগন আসম শুগি পারব না। 
  
এই েেম জমসিোন েগয়সদসটর জচাগখ এেটা অদু্ভি হাসির চাউসন িুগট উঠল। হািগি 
হািগি জি বলল––জে জিামাগে ওখাগন শুগি বগলগছ জিানা জমগয়, িুসম জিা আমার 
িগে জিাগব। 
  
ওগদর জচাগখর সদগে িাোগিই সবদুযৎ জখগল জগল জেসির িমস্ত িরীগর। েগয়সদ সিন 
েন জ ন জেসিগে নগ্ন েগর জদখগছ। িখন জি বুঝগি পারল, টাটো মািংি এই 
িব্দদুগটার অন্তরাগল জোন্ অেক লুসেগয় আগছ। এেটা অোনা ভয় িখন েমি জেসিগে 
গ্রাি েরগছ। িার জমরুদণ্ড সদগয় হঠাৎ েবাসহি হল িীিল সিহরণ। 
  
জোগনারেগম িাহি এগন জি বলল–পসরষ্কার জিাষে জপগি হগল োর িগে জদখা েরগি 
হগব? 
  
সনগগ্রা মসহলাসট জঠাাঁট উগে বলল–ঈশ্বর, িগব সেছুসদন হল ঈশ্বরগে আমরা ধাগর োগছ 
জোোও জদখগি পাসি না। 
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–জেসি বুঝগি পারল, এখন িাগে এই অবস্থ্ার িগে আগপাি েরগিই হগব। বৃো 
জচাগখর েল জিগল েী লাভ? জি ভাবল, এবার জবাধহয় পাগল হগয়  াগব। এখাগন এই 
নরগের পসরগবগি আসম সেছুগিই োেগি পারব না। 
  
িার মগনর েো হয়গিা বুঝগি জপগরসছল ওই োগলা সনগগ্রা মসহলাসট। জি বলল জরাগি 
গা ভাসিগয় দাও খুেুমসণ। িাহগল জদখগব আর েগলর ঝাাঁপটা জিামাগে আঘাি েরগি 
পারগছ না। 
  
ওয়াগডকনও এই ধরগনর েো বগলসছগলন। েৃষ্ণোয় জমগয়সট আবার বলল–আসম 
আগনকস্টাইন সলটল চযাপ। মুগখ োটা দাগওয়ালাগে জদসখগয় আবার জি বলল–ও হল 
জলালা, পুগয়গিকাসরগো জেগে এগিগছ। আর ওই মুটসে মাগীটার নাম েী োগনা জিা? জি 
হল পাউসলটা। িুসম জে? জিামার নাম েী? জদগখগিা মগন হগি ভাো মাছসট উগে 
জখগি পাগরা না। অেচ জিামাগে সেনা পগনগরা বছর এখাগন োেগি হগব। আহা, মুখ 
সদগয় চুেচুে েগর এেটা িব্দ েরল সনগগ্রা জমগয়সট। 
  
–আসম জেসি হুইটসন, আমার অপরাধ? োসন না? জেসি অগনে সেছু বলগি চাইল, সেন্তু 
িার জেবলই মগন হল, জি িার িিাগে হাসরগয় জিগলগছ। জি জ ন দুাঃস্বগপ্নর েগগি 
সবচরণ েরগছ। 
  
জমাটা জমগয়সট োনগি চাইল, িুসম জোো জেগে এগিছ? 
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এখন জোগনা েো বলগি ভাগলা লাগগছ না জেসির। জনািংরা জিাষগের এেপাগি বগি 
পডল জি। কাটক সদগয় জোগনারেগম েপাগলর ঘাম মুছল। ওয়াগডকনগে বলা উসচি সছল, 
ওর জপগট বাচ্চা আগছ। িা হগল হয়গিা ও এেটা ভাগলা জিগল োয়গা জপগি পারি। 
  
বাইগরর বারান্দাগি োর পাগয়র িব্দ? উৎিুে সচগি জেসি ছুগট জগল গরাগদর োগছ। 
জমেন আিগছন, শুনগছন, জেসি সচৎোর েগর বলগি চাইগছ, ওয়াগডকন োসনগাগনর িগে 
এেটু জদখা েরগি চাই। 
  
–এখুসন পাসঠগয় সদসি, ঘাড না ঘুসরগয় জমেন উির সদগলন। 
  
চাপা োন্নাগে জোগনা রেগম আটগে জরগখ বাগে সিগর এল জেসি। িারপর িার ক্লান্ত 
শ্রান্ত িরীরটাগে এসলগয় সদল জনািংরা জিাষগের ওপর। 
  
দি বছগরর েেসদগনর েোটা বারবার মগন পগড  ায় জেসির। বাবা বগলসছগলন, আে 
আমরা আাঁগিায়াগনগি সডনার খাব। 
  
আাঁগিায়াগনি খুব নাম েরা জরসু্টগরন্ট। বগডাগলােগদর বযাপার। ওখাগন জ গি জগগল 
অগনে পয়িা খরচ হগব। জেসি োনি, অি টাো বাবার জনই। খরগচর েো উঠগল, 
বলা হি, আিগছ বছর হগব। আর িারা সেনা  াগি আাঁগিায়াগনগি জখগি? জেসির মা 
িুন্দর িবুে এেসট ফ্রে িাগে পসরগয়সছল। 
  
বাবা জঠাাঁট িুসটগয় বগলসছগলন, েী িুন্দর জদখগি দুেগন, িাসেগয় জদখার মগিা। 
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সনউ অসলকগয়গের দুেন িুন্দরী আমার িগে চগলগছ। পে চলসি িবাই জিা আমার সদগে 
বাাঁো জচাগখ িাোগব। 
  
আাঁগিায়াগনি িম্পগেক জেসি মগন মগন  া েল্পনা েগরসছল, িা বগণক বগণক সমগল জগল। 
জিখাগন সগগয় জেসির মগন হগয়সছল, জি বুসঝ িসিয িসিয রূপেোর েগগি ঢুগে 
পগডগছ। জেটগুগলাগি জিানার অিগর জরসু্টগরগন্টর নাম জলখা। এে িময় নাসে 
রাোরাসনরা এখাগন সডনার জখগি আিগিন। জেসি িখনই মগন মগন েসিজ্ঞা েগরসছল, 
বগডা হগল জি জরােরাগি এখাগন এগি রাগির খাবার খাগব। মা বাবাগে িার িগে 
আনগব। 
  
বােকগড জেে োটার িময় ওগয়টাররাও হযাসপ বােকগড বগল গান জগগয়সছল।  ারা এখাগন 
ওখাগন ছসডগয় সছসটগয় বগিসছগলন, িারাও িেগল আনগন্দ হািিাসল সদগয়সছগলন। িবুে 
ফ্রে পরা জেসিগে মগন হসিল, িবুে এে উডন্ত েলপরী। রাস্তা সদগয় ঘন্টা বাসেগয় 
 াসিল এেটা গাসড। জেসি জিই িব্দটাও শুনগি জপগয়সছল। 
  
জিই ঘণ্টাধ্বসন সে এখগনা জবগে চগলগছ? 
  
সলটলচযাপ বলল খাবার ঘণ্টা পডল। জেসির স্বগপ্নর জঘার জেগট জগল। িব্দ েগর জিগলর 
দরো খুগল জগগছ। িবাই জবগরাগি। অসনিা িগেও জেসিগে এখন বাইগর জবগরাগি 
হগব। সেন্তু, জি জচাখ বন্ধ েরল। এিটুেু সখগদ জনই িার। নাাঃ, এখাগন বগি জি জখগি 
পারগব না। 
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পুগয়গিকাসরগোর জিই েমবয়িী জমগয়টা জেসিগে টানগি টানগি বলল–এই খাবার িময় 
হগয়গছ চল। 
  
–সখগদ জনই, খাওয়ার েো সচন্তা েরগিই বসমটা চাপ সদগয় উঠল। 
  
–সখগদ পাে বা না পাে, জিামাগে জখগি জ গিই হগব। জমসিোন মসহলা পাউসলটা 
বলল। 
  
ঘগরর বাইগর িখন িেগল লাইন সদগি শুরু েগরগছ। 
  
সলটলচযাপ জেসিগে িাবধান েগর সদগয় বগল–ওগঠা, চগলা, না হগল চাবগে পাছার ছাল-
চামডা ছাসডগয় জনগব। 
  
 াব না, এখাগনই োেব। জেসি মগন মগন বলল। 
  
হঠাৎ জমেনগে জচাগখর িামগন জদখগি জপল জি। জমেন সচৎোর েগর বলগলন–এই 
ঘণ্টা শুনগি পাওসন।  াও, লাইগন দাাঁডাও। 
  
–না, আমার সখগদ জনই জমেন। 
  
জমেগনর জচাখ সদগয় জ ন আগুন সঠেগর জবসরগয় আিগছ। জিগলর মগধয ঢুগে জেসির 
িামগন এগি দাাঁডাগলন সিসন। বলগলন, সনগেগে সে মগন েগরসছি ঘুসড। ঘগর খাবার 
পাসঠগয় জদগব?  া, লাইগন দাাঁডা। এেবার সরগপাটক েরগল মো বুঝসব, িখন জদখসব, েি 
ধাগন েি চাল। 
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জেসি জোগনারেগম লাইগন এগি দাাঁডাল। বলল, জেন আসম  সদ— 
  
সলটলচযাপ বলল–চুপ, লাইগন েো বলগব না জেউ। 
  
খাবার ঘরটা সবরাট। লম্বা জটসবল পািা, দুসদগে োগঠর জচয়ার। োউন্টার জেগে খাবার 
এগন জটসবগল বগি জখগি হয়। খাবার মুগখ জভালা  ায় না। িযাোগি োস্টাডক আর 
েগলর মগিা েসি। 
  
জেসি সনগের জেগট খাবার সনল। এবার েী েরগি হগব জি োগন না। আগনকস্টাইন 
সলটলচযাপ জগল জোোয়? িাগে জিা ধাগর োগছ জোোও জদখগি পাওয়া  াগি না। 
অগিযা জলালা আর পাউসলটার পাগি বগি পডল। ওখাগন োয় েুসড েন বগি োলা 
খাসল েরগছ। সনগের োলার সদগে িাসেগয় বসম এগি জগল জেসির। িগে িগে োলাটা 
জি পাগি িসরগয় সদল। 
  
পাউসলটা ওর োলার খাবারগুগলা জগাগ্রাগি সগলগি শুরু েগরগছ।–িুসম  সদ এোন্ত না 
খাও, িাহগল এগুগলার িদগসি আসমই েসর, েী বগল? 
  
জলালা জেসিগে বলল–এরেম েগরা না জেসি, েসদন িুসম না জখগয় োেগব বগলা? 
  
জেসি ভাবল, না জখগয় জখগয় মগর জগগল জেমন হয়? এই জমগয় মানুষগুগলা েীভাগব 
েীবন োটাগি িা জি ভাবগিই পারগছ না। বুে জেগে চাপা োন্না বাইগর জবসরগয় 
আিগি চাইগছ। জোগনারেগম দাাঁগি দাাঁি জচগপ জি োন্নাটাগে চাপল। 
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পাউসলটা বলল ওরা  সদ জদগখ জিগল িুসম খাগিা না িাহগল জিামাগে সবিং-এ পাসঠগয় 
জদগব। 
  
–সবিং েী? জবাোর মগিা জেসি োনগি চাইল। 
  
–সবিং মাগন েী োগনা না? জিটা এেটা গিক, জিখাগন জিামাগে এগেবাগর এো োেগি 
হগব। 
  
েোটা বলগি বলগি পাউসলটা জেসির মুগখর োগছ মুখ এগন সিিসিসিগয় বলল 
জখায়াগড িুসম নিুন এগিছ, িাই এেটা উপগদি সদগয় রাসখ। আগনকস্টাইন সলটলচযাগপর 
িগে িব িময় ভাগলা বযবহার েরগব। আমরা িেগল িার খুব অনুগিা। এখাগন িার 
মুগখর েোই সেন্তু আিল আইন। 
  
সিসরি সমসনট বাগদ আবার ঘণ্টা পডল। িবাই এেলাগি লাইগন এগি দাাঁডাল। খাওয়া 
হগয় জগগছ। এখন সবগেল চারগট বাগে। আগলা সনভগব রাি নটায়। এই পাাঁচ ঘণ্টা নরে 
 ন্ত্রণা জভাগ েরগি হগব িেলগে। 
  
জিগল সিগর এগি জদখল সলটলচাপ বগি আগছ। খাবার িময় িাহগল জি সছল জোোয়? 
জেসির জপটটা এবার গুসলগয় উগঠগছ। জোগণর সদগে জ  জখালা েগমাডটা আগছ, ওটা 
এখন বযবহার েরগি হগব। সেন্তু এগদর িামগন জি এটা বযবহার েরগব জেমন েগর? 
আগলা সনভুে, িারপর না হয় জদখা  াগব। 
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সলটলচযাপ োনগি চাইল, িুসম নাসে আে খাওসন। এরেম জবাোসম ভসবষযগি আর 
েখগনা েগরা না। জেউ জিামাগে জদখগি আিগব না। 
  
ও েী েগর খবরটা এর মগধয জপগয় জগল? ওর মাোবযো জেন? মগন মগন ভাবল জেসি। 
িারপর োনগি চাইল, আিা ওয়াগডকগনর িগে জদখা েরগি হগল েী েরগি হগব? 
  
–দরখাস্ত সদগি হয়। গাডকরা ওটা সনগয় পায়খানায়  ায়। আর  ারা ওয়াগডকগনর িগে জদখা 
েরগি চায়, ওরা িাগদর এগেবাগরই িুনেগর জদগখ না। 
  
সলটলচযাপ ধীগর ধীগর এসগগয় এগি বলল–এখাগন নানা ধরগনর ঝঞ্ঝাট হয়। জিামার 
দরোর িসিযোগরর এেেন ভাগলা বনু্ধ, জ  জিামার িব অভাব অসভগ াগগুগলা বুঝগি 
পারগব। 
  
সলটলচযাপ জেসির োাঁগধ হাি জরগখ এেটুখাসন হািল। িার জিানা বাাঁধাগনা দাাঁি ঝেঝে 
েগর উঠল। জেসির মগন হল সলটলচযাগপর মাোটা বুসঝ এেলাগি ছাদ ছুাঁগয়গছ। এি 
লম্বা জমগয় মানুষ জি েীবগন েখগনা জদগখসন। 
  
–ঐ লম্বা োগনায়ারটা েী বাবা? 
  
–ওটা সেরাি। অদ্রুবন পাগেক বাবার িাগে জছাগটাগবলায় জবডাগি জ ি জেসি। 
সলটলচযাপগে জদগখ িার জিই জছাগটাগবলার গল্পটাই মগন পগড জগল। 
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েগিযে ছুসটর সদন জেসি মা আর বাবার িগে জোোও না জোোও জ ি। সচসডয়াখানাগি 
সগগয় িার মনটা খারাপ হগয় জ ি। খাাঁচার মগধয পশুপাসখগদর জদগখ ভীষণ-ভীষণ েষ্ট 
হি িার। এেবার বাবার োগছ োনগি জচগয়সছল, আিা বাবা, খাাঁচায় োেগি ওগদর 
েষ্ট হয় না? 
  
বাবা জহগি বগলসছল–নাগর, ওরা জবি আরাগম োগে। িব িময় ভাগলা মন্দ খাবার পায়। 
োগণর ভয় োগে না। 
  
বাবার এই েোটা জেসির এেদম ভাগলা লাগগসন। জি েীবগন জোগনাসদন খাাঁচায় োেগব 
না, এমন এেটা েসিজ্ঞা েগরসছল। 
  
আর আে? েীবগনর পগনগরাটা বছর িাগে এই বদ্ধ েুঠুসরর মগধয োটাগি হগব। এটা 
ভাবগি সগগয় িার মনটা জেমন জ ন হগয় জগল। 
  
রাি জপৌগন নটার িময় ঘণ্টা পডল। জেসির জিগলর িসেনীরা সদগনর জপািাে জছগড 
রাগির জপািাে পরগি শুরু েগরগছ। জেসি চুপচাপ বগি আগছ জদগখ জলালা বলল, িময় 
। সেন্তু মাত্র পগনগরা সমসনট। িার মগধয জপািাে পগর সনগি হগব। এবার শুগি জ গি 
হগব। 
  
জমেন বাইগর জেগে জদখগি জপগলন জেসি বগি আগছ। সলটলচযাপগে বলগলন–ও বগি 
জেন? ওগে বগলাসন, েী েরগি হগব? 
  
–হযাাঁ বগলসছ। 
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জমেন জেসিগে লিয েগর বলগলন,  ারা ঝঞ্ঝাট পাোগি চায় িাগদর েীভাগব িাগয়স্তা 
েরগি হয় িা আমার োনা আগছ। 
  
পাউসলটা বলল–ও  া বগল, িা েরা খুেুমসণ। ওর নাম আমরা সদগয়সছ পুগরাগনা জলাহার 
পযান্ট। এে নম্বর েুসির বাচ্চা। 
  
জেসি ধীগর ধীগর উগঠ জগল। এে জোগণ সগগয় ওগদর সদগে সপছন সিগর োমাোপড 
খুগল জিলল। োসেয়াটা খুলগি পারল না। জমাটা খিখগি োপগডর নাইট গাউনটা মাো 
সদগয় গসলগয় সনল। বুঝগি পারল, বাসে সিনেন ওর নগ্ন িরীরটা জ ন সগগল জিলগি 
চাইগছ। 
  
পাউসলটা মন্তবয েরল, জিামার িরীরটা খািা। 
  
জলালা বলল–িসিয, দারুণ িুন্দরী িুসম। 
  
জেসির িমস্ত িরীর জোঁগপ উঠল। সলটলচাপ এখন জেসির গা জঘাঁগষ দাাঁসডগয়গছ। 
সলটলচযাপ জোগনারেগম বলগছ, আমরা জিামার বনু্ধ। জিামার জদখাগিানা আমরা সিনেন 
ভাগলা ভাগবই েরব। 
  
এে ধাক্কায় সনগেগে এেটু দূগর িসরগয় সনগয় জগল জেসি। আমাগে এেলা োেগি 
দাও। আসম জিামাগদর মগিা নই। 
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সলটলচযাপ হািগি হািগি বলল–আমরা জ মনসট বলব, জিমনসট হগি হগব জিামাগে। 
সচৎোর েরগলও জেউ জিামাগে বাাঁচাগি পারগব না। 
  
পাউসলটা বলল–আগর জছগড দাও, েেম রাি ওগে এেটু ধািস্থ্ হবার িময় দাও। রাি 
জিা অগনে বাসে। 
  
আগলা সনগভ জগল। 
  
আিোয় আর ভগয় জেসির িমস্ত িরীরটা িখন োঠ হগয় জগগছ। খাগটর ধাগর 
জোগনারেগম বগিসছল জি। ভাবসছল, এই জবাধহয় সিনেন িয়িান েুসি ওর ওপর 
ঝাাঁসপগয় পডগব। জেসি আবছা আবছা শুগনগছ জ , এগদর মগধয ঢালাও ভাগব িমোসমিা 
চগল। ওগদর েোবািকাগুগলার মগধয িার আভাি ইসেি জপগয়গছ জি। সেন্তু, ওরা  সদ 
সেছু েরার জচষ্টা েগর, িাহগল জেসি েী েরগব। জেসি সচৎোর েরগব? গাডক ছুগট 
আিগব। জেগল এিব হগি জদওয়া সঠে নয়। 
  
রাি বাডগি োেল। অেচ, ওরা জিমন সেছু েরগছ না জেন? অন্ধোগরর মগধয জেসি 
বুঝগি পারল, ওরা সিনেন পরপর বােরুম জিগর সনগয়গছ। এেটু বাগদ সনগের জিই 
অবস্থ্া হগয়গছ। জি েগমাডটার োগছ সগগয় জচন টানল। জচন োে েরগছ না। 
জোগনারেগম নাে, সটগপ বােরুম িারল। 
  
োল িোগল ওয়াগডকগনর িগে জদখা েরগিই হগব। ওয়াগডকনগে বলগি হগব, িার জপগট 
বাচ্চা আগছ। ওয়াগডকন সনিয়ই িাগে অনয জোোও িসরগয় জদগবন। আে রািটা জি 
ঘুগমাি পারগব না। জেগগ জেগগই িমস্ত রাি োসটগয় জদগব। 
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বগি োেগি োেগি জোমগরর বযোয় খাগট শুগয় পগডগছ জটসি। রাি সিনগটর পর ও 
আর জেগগ োেগি পারল না। ঘুগম জচাগখর দুসট পািা িখন এে হগয় এগিগছ। 
  
ঘুমটা হঠাৎ জভগে জগল জেসির। জবি বুঝগি পারল, জে জ ন ওর মুখ জচগপ ধগরগছ। 
অনয জেউ এেেন ওর বুগে হাি সদগয়গছ। 
  
জেসি উগঠ বিার জচষ্টা েরল। পারল না, ওরা ওর নাইট গাউন আর পযাসন্টটা জটগন 
জটগন খুগল জিগলগছ। জেসি িখন মরীয়া হগয় লডাই েরগি শুরু েগরগছ। সিিসিি 
েগর জে জ ন বলগছ–জেসি, সছাঃ এরেম েগর না। িহেভাগব িব বযাপারটা নাও। 
নাহগল এখাগন োেগব জেমন েগর? 
  
িব্দটা লিয েগর জেসি পা চাসলগয় সদগয়গছ। িগে িগে জিই েণ্ঠস্বরটা এগেবাগর পাগে 
জগগছ। জিখাগন এখন এেটা েেকি আওয়াে িুগট জবগরাগি। 
  
েুসিটা বড বাডাবাসড েরগছ। এবার, এগে জমগঝগি জিল। 
  
মুগখ আর জপগট দমাদম দুসট ঘুসি পডল। জে জ ন জপগটর ওপর জচগপ বগিগছ। েচণ্ড 
ভাগব চডচাপড লাগাগি। এেটা অসস্থ্র হাি জেসির জদগহর িমস্ত জগাপন অগে জখলা 
েরগছ। 
  
মুহূগিকর মগধয জেসির িমস্ত অে সিসেল হগয় জগল। জিই িুগ াগগ জে জ ন ওর মাোটা 
জলাহার গরাগদ দুম েগর ঠুগে সদল। ওগে ইসিমগধযই জমগঝগি সচৎ েগর জিলা হগয়গছ। 
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জেউ ওর হাি পা দুগটাগে জচগপ ধগর জরগখগছ। সিন েগনর িগে এো ও পারগব জেন? 
সহমিীিল হাি সদগয় জে জ ন ওর িারা িরীরগে সপষগছ। গরম সেভ সদগয় ওগে 
পালােগম চাটা হগি। িলগপগট েচণ্ড বযো। জে এেেন এেহাি সদগয় ওর গলা জচগপ 
ধরল। জেসি সচৎোর েগর দাাঁি বসিগয় সদল। 
  
এেটা চাপা আিকনাদ জভগি এল।–েুসি মাসগ। 
  
মুগখ ঘুসষর পর ঘুসষ পডগছ। জেসি বযো অনুভব েরগছ। জিষ অসব্দ জি জ্ঞান হাসরগয় 
জিলল। 
  
ঘণ্টার েেকি িগব্দ ঘুমটা জভগে জগল জবচারী জেসির। জদখগি জপল িমূ্পণক নসগ্নো হগয় 
সিগমন্ট বাাঁধাগনা ঠাণ্ডা জমগঝর ওপর সনগেগে শুগয় োেগি। জিগলর িসেনী সিনেন 
সনগেগদর বাগে শুগয় আগছ। 
  
বাইগরর বারান্দাগি জলাহার পযান্ট সচৎোর েরগি েরগি আিসছগলন উগঠ পগডা, উগঠ 
পগডা। িোল হগয়গছ। এবার িবাইোর ঘুম ভাোগি হগব। 
  
জেসিগদর জিগলর িামগন এগি সিসন েমগে দাাঁডাগলন। রগির মগধয জেসি পগড আগছ। 
মুগখ জচাগখ মাগরর সচহ্ন, এেটা জচাখ িুগল সগগয় বন্ধ হবার জোগাড। 
  
দরো খুগল জমেন জভিগর ঢুেগলন–এখাগন আবার েী হাোমা হল? 
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পা সদগয় জেসির পাাঁেগর জখাাঁচা জমগর বলগলন–এই হিভাগী মাসগ, এবার জিার ঘুম 
ভােগব সেনা জদখসছ। 
  
জেসির মগন হল, অগনে বছগরর ওপার জেগে জে জ ন েো বলগছ। না, আমাগে 
উঠগিই হগব। এখাগন আসম োেগি পারব না। মগন মগন েসঠন িপে উচ্চারণ েরল 
জি। সেন্তু উঠগি পারল না। িমস্ত িরীগর অিহয বযো। 
  
োাঁধ জচগপ ধগর জমেন জিাো দাাঁড েসরগয় সদগলন জেসিগে। মগন হসিল, জেসি এবার 
মাো ঘুগর পগড  াগব। 
  
জমেন োনগি চাইগলন, েী হগয়সছল? 
  
এেটা জচাখ বন্ধ হগয় জগগছ। অনয জচাখটা আধগখালা। জেসি জদখগি জপল, জমেন িার 
েবাগবর অগপিায় দাাঁসডগয় আগছন। 
  
–আসম-আসম, জেসি জিািলাগি োগে। িসিয েোটা েীভাগব বলগব বুঝগি পারগছ না। 
ভসবষযি সবপগদর আিো েরগছ জি। জি বলল, আসম বাে জেগে পগড সগগয়সছলাম। 
  
জমেন ধমে সদগয় বলগলন, জবিী চালাসে আসম জমাগটই পছন্দ েসর না। গগিক সেছুসদন 
োেগল িুসম ভে হগি সিখগব। 
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এ জ ন এে সবিৃসির েগি। মগন হগি জি বুসঝ মািৃগগভক সিগর জগগছ। চারপাগি 
সনসিে অন্ধোর। জোোয় জোগনা আিবাবপত্র জনই। জমগঝগি এেটা জহাগ ষে, জোগণর 
সদগে এেটা গিক, জবিগমগন্টর এেটা জছাট্ট জিল, িাই জবাধ হয় ওটাগে গিক বলা হয়। 
  
িরীগরর ওপর জ  পািসবে অিযাচার হগয় জগগছ, এখগনা িার ধেল চলগছ। জেসি 
ভাবল, আসম জিা বাে জেগে পগড জগসছ, মা সনিয়ই আমাগে জদখগব। ওর গলা সদগয় 
েগয়েটা ভাো ভাো িব্দ জবসরগয় এল, মা, মাগগা, জোগনা উির জপল না জি। আবার 
ঘুগমর অিল িগল িসলগয় জগল। 
  
োয় দুসদন এেটানা ঘুসমগয় োসটগয় সদল জেসি। মানসিে  ন্ত্রণা অগনেখাসন েগম 
এগিগছ। সনগের অবস্থ্াটা জবাঝবার জচষ্টা েরল জি। হাোর রেগমর সচন্তা িার মাোর 
মগধয ঘুরপাে খাগি। ওর জবি মগন হল, ডািাগরর োগছ ওগে সনগয়  াওয়া হগয়সছল। 
ডািার বগলসছগলন- এেটা পাাঁের জভগেগছ, েবসের হাড জভগেগছ। োটা োয়গার েনয 
সচন্তা েগর লাভ জনই। জপগটর বাচ্চাসট মারা জগগছ। 
  
জেসি ডুেগর জোঁগদ উঠল, আমার বাচ্চাগে ওরা জমগর জিগলগছ। ওর োন্না আর োমগি 
চাইগছ না। 
  
ঠান্ডা জিাষগের নীগচ শুগয় আোি পািাল নানারেম সচন্তা েরসছল জেসি। িখন িার 
মগন িরীগর জোোও দুাঃগখর সচহ্ন মাত্র জনই। িার জেবলই মগন হগি, ঈশ্বগরর জোগনা 
এে অদৃিয আিীবকাগদ িার িব েষ্ট দুাঃগখর অবিান হগয় জগগছ। িার িমস্ত িরীগর 
িখন দাউদাউ আগুন জ্বলগছ। জি আগুন েচণ্ড ঘৃণার। মগন হগি, এখনই িাগে 
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েসিগিাধ সনগি হগব। জিষ প কন্ত এই সচন্তাটাই িাগে আিন্ন েরল। জিগলর ওই 
সিনেন জমগয় েগয়সদর সবরুগদ্ধ িার অগনে রাগ আগছ, এেোটা িসিয, সেন্তু ওরাও 
জিা িারই মগিা ভাগযসবডসম্বিা পসরসস্থ্সির সিোর হগয় এই জেগল এগিগছ। না, এগদর 
সবরুগদ্ধ েসিগিাধ সনগয় জোগনা লাভ জনই। সেন্তু ওই পুরুষগুগলা? িভযিার মুগখাি আাঁটা 
ওই পুরুষগুগলার েনযই জিা আে আমাগদর এই অবস্থ্া? 
  
জো জরামাগনা, জিামার বুসড মাটা আমার িাগে টক্কর সদগি জচগয়সছল সেন্তু এেো বগলসন, 
জিামার মগিা এেটা িাাঁিাগলা রিাগলা জিাে জমগয় আগছ িার। জো জরামাগনা, অযান্টসন 
ওরগিসি নাগম এেেগনর হগয় োে েগর। ওরগিসি জ  জগাটা অসলকগয়ে িহরটাগে 
চালায়। জপরী জপাপ–জদাষ স্বীোর েগর সনগয় সবচার চালাগনার খরচ জেগে আপসন 
িরোরগে বাাঁচাগবন। 
  
েে জহনসর লগরে–আগামী পগনগরা বছর জিামাগে জেলখানায় োেগি হগব। 
  
জেসি অন্ধোগরর সদগে িাোল, অগনেগুসল নাম িখন জভগি চগলগছ। এই চারগট জলাে 
জেসির আিল িত্রু? এছাডা আগছ চালকি, জেসির েো জি শুনগিই চায়সন। উগে 
বগলগছ, টাোর এি দরোর িুসম আমাগে খুগল বগলাসন জেন? জিামার জপগটর বাচ্চা? 
িুসম  া ভাগলা বুঝগব, িাই েরগব 
  
হযাাঁ, িাসস্ত ওগদর পাাঁচেনগে জপগিই হগব। েগিযেগে আলাদা-আলাদা ভাগব িাসস্ত জদগব 
জেসি। সেন্তু এভাগব? না, এখন আোি পািাল জভগব জোগনা লাভ জনই। আে : অেবা 
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আগামীোল এেসদন েসিগিাগধর সৃ্পহা পূণক েরগব জেসি। অবিয  সদ িসিয িসিয িার 
হাগি িময় ও িুগ াগ আগি। 
  
. 
  
৭. 
  
এই অন্ধেূগপ িময় এসগগয় চগলগছ আপন গসিগি। মাগঝ মাগঝ জেসির মগন হয়, 
এখাগন। িমগয়র জোগনা মূলয জনই। সদন না রাি, সেছু বুঝগি পাগর না জি। এই মাসটর 
িলার জিগল েীবগনর েিগুগলা সদন জেগট জগগছ, জেসি িার খবর রাগখ না। জরাে 
দরোর িলা সদগয় ঠান্ডা খাবার জঠগল জদওয়া হয়। জোর েগর জিগুগলা সগগল জিগল 
জেসি। পাউসলটার েোটা জি মগন মগন আবৃসি েগর এখাগন বাাঁচগি হগল জখগিই হগব। 
এেটা েো জেসি বুঝগি জপগরগছ। ও  া চায়, িাই েরগি হগল িরীরটাগে নীগরাগ 
রাখগি হগব। ওর োয়গায় অনয জেউ হগল হয়গিা এিসদগন হিািায় জভগে পডি। দীঘক 
পগনগরা বছর িাগে জেলখানায় োেগি হগব। টাো পয়িা জনই, আত্মীয় বনু্ধ বলগি 
জেউ জনই। এেমাত্র জেসমে সবশ্বািঘািেিা েগরগছ, িার চারপাগি শুধুই িূনযিা। সেন্তু 
হৃদগয়র গভীর জেগে এেটা িাহগির উৎিার অনুভব েরল। এেটা অোনা িসি েসি 
মুহূগিক িাগে আগরা জবিী িসি সদগি। বলগছ, িত্রুগদর জমাোসবলা েরা ছাডা আর 
জোগনা পে জনই। আত্মার িাহি ছাডা অনয জোগনা অস্ত্র জনই। িার জদগহ ইিংগরে এবিং 
আইসরগির রি েবাসহি। এই দুই োগির িব েসট গুণগে জি অসধোর েগরগছ। িার 
আগছ ইিা িসি এবিং আোি জছাাঁয়া িাহি। জি োগন, িার পূবকপুরুষরা দুসভকি, জেগ 
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এবিং বনযার িগে অিম লডাই। েগর জিষ প কন্ত জবাঁগচ সগগয়সছল। িাগে সবপদ িেুল 
এমন এেটা পগের পসেে হগয় বাাঁচগি হগব। 
  
সেন্তু এই জেলখানা জেগে জি জেমনভাগব পালাগব? জেল জেগে পালাবার িসন্দসিসের 
সনগয় ভাবগি শুরু েরল জেসি। 
  
িরীরটাগে সঠে রাখগি হগব। দুবকল হগল জোগনা পসরেল্পনাই িিল হগব না। জিলসট 
এি জছাগটা জ , এখাগন জেউ জোগনা বযায়াম েরগি পারগব না। িগব চীনা িন্নযািীগদর 
মগিা সচচুয়ান অভযাি েরা চগল। এই বযায়াগমর েনয িামানয োয়গা লাগগ। এগি 
িরীগরর েসিসট জপিীর বযায়াম হগয়  ায়। জেসি খাডা হগয় দাাঁডাল। েেম ধাপ জেগে 
শুরু েরগি হগব। েগিযেটা আিগনর েনয এেটা সনসদকষ্ট সনয়ম নীসি আগছ। 
  
েগিযেসটগে আলাদা নাগম ডাো হগয় োগে। েেমসট হল হদিযগে ঘুসষ মারা। িারপর 
আগলা িিংগ্রহ েরা। হাি-পা, িরীগরর গসি খুব স্বাভাসবে হগব। রােেীয় ভসেগি জি 
এেবার িামগনর সদগে এসগগয়  াগব এবিং পরিগণই জপছগনর সদগে আিগব। েগিযেসট 
ভসে এবিং অে িিালগনর উৎি হগি িানসেন অেকাৎ মনগেন্দ্র। জেসির মগন হল, জি 
জবাধহয় িার গুরুর েলদ গম্ভীর েণ্ঠস্বর শুনগি পাগি–জিামরা সব-জে োণিসিগি 
উিীসবি েগরা। শুরু হগব পবকি পসরমাণ ভার সনগয়, জিষ হগব পালগের মগিা হাো 
ভাগব। 
  
জেসি বুঝগি পারল, িার িমস্ত িরীর সঘগর এেটা আি ক িসি েবহন শুরু হগয়গছ। 
ধীগর ধীগর এই িসিটাগে হৃদগয়র মগধয জেন্দ্রীভূি েরগি জচষ্টা েরল জেসি। 
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পাসখর জলে জচগপ ধগরা, িাদা িারি পাসখ হগয়  াও। বাাঁদরগে েসিহি েগরা। বাগঘর 
মুগখামুসখ হও। জিামার হাি দুগটা হগব জমঘ, েীবগনর েলেবাহগে িুসম দুহাি সদগয় 
মসেি েরগব। গুরুর গলা িখন গমগম েরগছ চারপাগি। 
  
গুরু আগরা বগলসছগলন িাদা িাপগে বিীভূি েগরা। বাগঘর সপগঠ চগড বগিা। আঘাি 
হাগনা বাগঘর ওপর। জিামার সচ-জে আবার গুসটগয় নাও। সনগের িানসেন অেকাৎ 
মনাঃগেগন্দ্র চগল  াও। 
  
এে ঘণ্টা ধগর জেসি পুগরা বযায়ামটা েরল। ক্লাসন্ত জনগমগছ িার িমস্ত িরীগর। এই 
ভাগব েগিযে সদন ধগর িার িাধনা এসগগয় চগলগছ। েমি িার িরীর এবিং মন িাডা 
সদগি শুরু েরল। জি জ  এেটা দারুণ িমিার অসধোরী হগয় উগঠগছ জিটা বুঝগি 
পারল। িরীগরর বযায়াম েরার িময়টুেু বাগদ অনয িময় েী েগর? জি এেমগন মগনর 
বযায়াম েগর। অন্ধোগরর মগধয বগি জি মগন মগন েসটল অগের িমাধান েরগি পাগর। 
বযাগের েমসপউটাগর েসিসট ফ্ল্সপগি েী আগছ, িা মগন েরার জচষ্টা েগর। অন্ধোগরর 
মগধযই জি সবখযাি েসবগদর েসবিা আবৃসি েগর। েগব েী নাটে েগরগছ িার েো 
িরণ েগর। সভন্নসভন্ন িুগর েো বলার অভযাি েগর। চালগিকর েো মগন এগলই জি 
জোর েগর চালকগির ছসব মগনর অযালবাম জেগে সছাঁগড জিলি। িার েীবগনর ওই 
সদগের দরোগুসলগে জি সচরোগলর মগিা বন্ধ েগর সদগয়গছ। িবুও আমরা দরো বন্ধ 
েরগল সে বিন্ত বািাগির আগমনগে েসিহি েরগি পাসর? মাগঝ মাগঝ চালকগির 
মুখিসব মগন পগড  ায়। সবগিষ েগর মাঝরাগি ঘুম জভগে জগগল। উদভ্রাগন্তর মগিা জি 
অোনা অন্ধোগরর মগধয িাসেগয়  োেি, আর ভাবি, চালিকগে আসম সে িমা েরগি 
পারব? 
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িত্রুগদর েীভাগব খিম েরগব? েগিযেগে িাসস্ত সদগি হগব। ওরা আমার েীবগনর 
আগলা জেগড সনগয়গছ। আসম ওগদর জচাগখর িামগন অন্ধোর পৃসেবী রচনা েরব। 
  
এই অন্ধেূগপ োেগল িমস্ত েগয়সদর মগনাভাব এগেবাগর গুাঁসডগয়  ায়। িপ্তম সদগন 
জেসির জিগলর দরো খুগল জগল। এে ঝলে আগলাগি িার জচাখ ধাাঁসধগয় জগল। গাডক 
বলল, ওগঠা, জিামাগে ওপগর জ গি হগব। 
  
জেসিগে উগঠ দাাঁডাবার েনয িাহা য েরার োগে এসগগয় এল পাহারাদার। আগগ  াগদর 
রাখা হি, িারা দুমগড মুচগড জ ি। সনগে জেগে দাাঁডাগি পারি না। অেবা উোদ হগয় 
সচৎোর েরি। জেসি সেন্তু এ দুগটার এেটাও েরল না। জিাো হগয় উগঠ দাাঁডাল জি। 
গটগট েগর বাইগর চগল এল। জেগলর আবহাওয়ার মগধয এমন গসবকি এবিং অহোরী 
ভাব মানায় সে? 
  
জেসির এমন বযবহার জদগখ পাহারাদার অবাে হল। এমন জমগয়মানুষ জি েীবগন 
জদগখসন। এেটু িািিুিগরা েগর সনগল ভাগলাভাগব জভাগ েরা  াগব। জি জেসিগে বলল, 
জিামার মগিা িুন্দরী জমগয়র পগি এমন িাসস্ত পাওয়া সে উসচি? িুসম আর আসম  সদ 
বনু্ধ হগয়  াই, িাহগল জিামাগে আর েখগনা জিগল পগচ মরগি হগব না। 
  
জেসি গাগডকর সদগে ঘাড ঘুসরগয় িাোল। জেসির জচাখ সদগয় আগুন ঝগর পডগছ। 
পাহারাদার ওগে জদগখ ভগয় সিটগে জগল। 
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ওপগর জমেগনর ঘগর জ গি সিসন সচৎোর েগর বলগলন–জিামার গা সদগয় সবশ্রী ঘাগমর 
গন্ধ জবগরাগি। আগগ চান েগর এগিা। 
  
খুব ভাগলা েগর চান েরল জেসি। োণ সিগর জপল জি। ওগে বলা হল ওয়াগডকগনর িগে 
জদখা েরগি হগব। েেমবার এরেম ডাে জপগয় জি জভগবসছল, জি বুসঝ ছাডা জপগয় 
 াগব। সেন্তু এখন বুঝগি পারল, এটা জনহািই এেটা সনয়ম। 
  
ওয়াগডকন েযাসনগান সপছন সিগর োনলার ধাগর দাাঁসডগয় সছগলন। জেসি ঢুেগিই ইসন 
বলগলন–বগিা। 
  
জেসি এেটা জচয়াগর বিল। উসন বলগলন, এেটা েনিাগরগে জ াগ জদবার েনয আসম 
ওয়াসিিংটন চগল সগগয়সছলাম। আে িেগল জিখান জেগে সিগর জিামার সরগপাটকটা 
পডলাম। জিামাগে এভাগব জিগল রাখাটা জমাগটই উসচি হয়সন। 
  
জেসি ভাবগলিহীন মুগখ বগি রইল। ওয়াগডকন জটসবগলর ওপর রাখা সরগপাটকটা আবার 
জদখগলন। সরগপাগটক জলখা আগছ, জেসির জিগলর িেীরা িার ওপর িারীসরে অিযাচার 
চাসলগয়গছ। 
  
িহানুভূসির িগে সিসন িব সেছু োনগি চাইগলন। জেসি েগিযেবার সেছু অস্বীোর 
েরল। 
  
ওয়াগডকন োনগিন এমন এেটা িাোগনা উির জভগি আিগব জেসির েণ্ঠস্বর জেগে। 
সিসন ঘাড নাডগলন–জিামার ভয় পাওয়ার বযাপারটা আসম বুসঝ। েগয়সদরা জেগলর মগধয 
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 া খুিী িাই েরগব এটা আসম হগি জদব না।  ারা জিামার ওপর অিযাচার েগরগছ, 
িাগদর িাসস্ত আসম জদবই িগব িার েনয জিামার স্বীোগরাসি চাই। জিামাগে বাাঁচাগনার 
দাসয়ত্ব িমূ্পণক আমার। বগলা, োরা োরা এ োে েগরগছ? 
  
জেসি ওয়াগডকগনর জচাগখর সদগে জচাখ জরগখ বলল, বাে জেগে পগড সগগয়সছলাম। 
ওয়াগডকগনর জচাগখ হিািার সচহ্ন িুগট উঠল। সিসন বলগলন–জভগব সচগন্ত েো বলগছা 
জিা? 
  
–হযাাঁ, িযার। 
  
–মি পাোগব না জিা আর? 
  
–না, িযার। 
  
দীঘকশ্বাি জিগল েযাসনগান বলগলন–সঠে আগছ, এটাই  সদ জিামার সিদ্ধান্ত হয়, িাহগল 
জিামাগে অনয জিগল বদসল েগর জদব। 
  
–বদসল হগি চাই না। ওয়াগডকন চমগে উঠগলন িার মাগন? িুসম আবার ওই জিগলই 
োেগব? 
  
–হযাাঁ, িযার। 
  
জেসির এই েো শুগন ওয়াগডকন অবাে হগয় জগগলন। অগনে সদন ধগর সিসন জেলখানার 
িগে  ুি। সেন্তু এমন অদু্ভি স্বভাগবর জমগয় এর আগগ িাাঁর জচাগখ পগডসন। জমগয়টাগে 
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সিসন সে সচনগি ভুল েগরগছন? নাাঃ বুঝগি পারসছ না। জমগয় েগয়সদগুগলাগে সঠে মগিা 
জচনা  ায় না। স্ত্রী আর বাচ্চা জমগয় অযাসনর েনয এখাগন পগড আগছন োসনগান। 
ওয়াগডকগনর বাসডটা চমৎোর। চারপাগি অগনেখাসন েসম আগছ। সনগের হাগি িুগলর 
বাগান হিরী েগরগছন সিসন। জেলখানার জিি আগছ জপছন সদগে। পুেুর আগছ। িহগর 
োেগলও গ্রামািগলর জষাগলা আনা িুখ পাওয়া  ায়। িব ভাগলা সেন্তু এই িযাপা জমগয় 
েগয়সদগুসলর িগে িব িময় োটাগি হয়–এটা জমাগটই ভাগলা লাগগ না িার। অগনেবার 
সিসন জভগবগছন, অনয জোগনা জেগল বদসল হগয়  াগবন। সেন্তু িা আর হল েই? 
  
জেসির সদগে এেদৃগষ্ট িাসেগয় সিসন বলগলন–সঠে আগছ, িগব জদগখা ভসবষযগি জ ন। 
জোগনা ঝাগট েসডগয় পগডা না। 
  
–আিা িযার। 
  
এবার িব জেগে েসঠন োেটা জেসিগে েরগি হগব। িািসদন বাগদ আবার িাগে 
পুগরাগনা জিগল সিগর আিগি হগব। জভিগর পা সদগয় িার িমস্ত িরীর জোঁগপ উঠল। 
িেীরা জেউ জনই জেন? সেছুিণ সনগের বাগে শুগয় শুগয় জি েী জ ন সচন্তা েরল। 
িারপর বােটাগে আগা পাছিলা খুাঁেল। েগয়ে ইসি লম্বা এেটা জলাহার পাি জোগাড 
েরল। জিাষগের িলায় জিসটগে লুসেগয় রাখল। িোল এগাগরাটাগি খাবার ঘণ্টা 
পগডগছ, জেসি িবার আগগ সগগয় লাইগন দাাঁডাল। 
  
দরোর োছাোসছ এেসট জটসবগল জলালা আর পাউসলটাগে জদখা জগল। আগনকস্টাইন 
সলটলচযাপগে ধাগর োগছ জদখা জগল না। 
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অনয এেটা জটসবগল বগি জেসি জোগনারেগম অখাদযগুগলাগে সগগল জিলল। জপৌগন 
সিনগট নাগাদ সিরল জলালা। পাউসলটা িার িগে। জিখাগন আগনকস্টাইনগে জদখা জগল। 
  
পাউসলটা জেসিগে জদগখ চমগে উঠল। জিাঁগিা হাসি জহগি বলল–িাহগল আবার িুসম 
আমাগদর োগছই সিগর এগল খুেুমসন, জিসদন িাহগল ভাগলাই জলগগসছল েী বগল? 
  
জলালা বলল–ভাগলা, এখাগন োে। আগরা অগনে আরাম পাগব। 
  
জেসি জ ন ওগদর ঠাট্টা ইয়াসেক শুনগিই পায়সন। ওর মাোয় খাসল সলটলচযাগপর সচন্তা। 
ওর েনযই জি এই জিগল সিগরগছ। জেসি সলটলচযাপগে এেদম সবশ্বাি েগর না। সেন্তু 
ওগে এখন ভীষণ দরোর। 
  
সনউ অসলকগয়ে জেগে চগল আিার িময় এেটা জমগয় েগয়সদ বগলসছল–এেটা খবর 
সদসি। আগনকস্টাইন সলটলচযাপই ওখানোর িগবকিবকা। 
  
জিই রাগি পগনগরা সমসনগটর ঘণ্টা পডল। জেসি রাগির জপািাে পগর সনল। এখন আর 
িার মগনর মগধয লিা িগোগচর বালাই জনই। ওর নগ্ন িরীরটা জদগখ পাউসলটা মুগখর 
জভির দু আেুল পুগর জছগলগদর মগিা সিি সদল। 
  
আধঘণ্টা বাগদ পাউসলটা আর জলালা বাে জেগে জনগম পডল। অশ্লীল ভাষায় জেসিগে 
ডােল। 
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িাডা জপল না। দুেগন োগছ এসগগয় এল। জেসি এবার ওই জলাহার িলাটা জবর েরল। 
এেেগনর মুখ লিয েগর চাসলগয় সদল। সিিীয়েনগে লিয েগর এেখানা লাসে বাডাল। 
দুেগনই চাপা আিকনাদ েগর জমগঝগি লুসটগি পডল। 
  
সহিসহসিগয় জেসি বলল, োগছ এগলই খুন েগর জিলব। 
  
–েুসি জোোোর? 
  
অন্ধোগরর মগধয জেসি বুঝগি পারল, ওরা দুেন আবার িার সদগে এগগাগি। হঠাৎ 
সলটলচযাগপর েো জিানা জগল। ওগে জছগড জদ,  গেষ্ট হগয়গছ। 
  
–আসনক, আমার মুখ সদগয় রি পডগছ, ওটাগে আসম খিম েরব। 
  
– া বসল িাই ের। সলটলচযাপ ধমগে উঠল। সেছুিণ পগর পসরগবি িান্ত রইল। জেসি 
উগিেনায় টানটান হগয় বগি আগছ। 
  
–জিার িাহি আগছ জদখসছ খুেুমসন, সলটলচযাপ বলল। 
  
জেসি সনরুির? 
  
–ওয়াগডকনগে িসিয েোটা বসলি সন শুনলাম। 
  
সলটলচযাপ জ  হািগছ, এটা জেসি বুঝগি পারল।  সদ বলসিি, িাহগল এিিগণ িুই 
এেিাল মািংি হগয় জ সিি। 
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জেসি িার েোটা অসবশ্বাি েরগি পারল না। 
  
–অনয জিগল জগসল না জেন? 
  
িাহগল এেোটাও সলটলচযাগপর োগন এগিগছ। 
  
জেসি বলল–আসম সনগেই এখাগন সিগর আিগি জচগয়সছ। 
  
–িাই জিা জদখসছ, সেন্তু জেন? সলটলচযাপ বুঝগি পারগছ না ওর েো। 
  
এই মুহূিকসটর েনযই জ ন জেসি অগপিা েরসছল। জি বলল–আসম এখান জেগে পালাগি 
চাইসছ। আসম োসন, িুসম ছাডা জেউ আমাগে িাহা য েরগি পারগব না। 
  
. 
  
৮. 
  
জমেন এগি জেসিগে খবর সদগলন–জিামার িগে এেেন জদখা েরগি এগিগছ। 
  
জেসির মাোয় নানা েগশ্নর সভড। জে জদখা েরগি আিগব? হঠাৎ চালকগির েো মগন 
হল িার, সেন্তু চালকি আিগব সে? িাহগল সে আমাগদর জিই বুগডা জিারমযান? না, উসন 
আিগবন জেন? 
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সভসেটার রুগম সগগয় জেসি জদখল, এে অোনা মানুষ বগি আগছ। এমন সবশ্রী জচহারার 
মানুষগে জেসি জোগনাসদন আগগ জদগখসন। অিম্ভব জবাঁগট, িরীরটা পাোগনা িরু খাডা 
নােটা িামগনর সদগে এসগগয় জগগছ। নাগের ডগাটা ভীষণ ছুাঁচাগলা। জঠাাঁগটর ভসেমাটা 
জদগখ মগন হল, জি বুসঝ পৃসেবীর িেলগে জঘন্না েগর। েপালটা িামগনর সদগে জঠগল 
এগিগছ। উাঁচু েপাল, জচাগখর িারা বাদামী। িাগপর মগিা িীক্ষ্ণ। জচাগখ জমাটা োাঁগচর 
চিমা োোগি িাগে আগরা েুৎসিি জদখাগি। 
  
জলােটা বগি বগিই বলল–আমার িাগে আপনার পসরচয় হয়সন, আমার নাম ডযাসনগয়ল 
েপার। ওয়াগডকগনর অনুমসি সনগয় আসম আপনার িগে েো বলগি এগিসছ। 
  
জেসি োনগি চাইল েী বযাপার? 
  
–আসম ইপার জগাগয়ন্দা, মাগন বীমা জোম্পানীর িরি জেগে আিসছ। আমাগদর এে 
মগক্কগলর বীমা েরা এেটা ছসব চুসর হগয়গছ। জরগনায়ার আাঁো জিই ছসবসট। জোগিি 
জরামাগনার বাসড জেগে চুসর জগগছ। 
  
–জিই ছসব? জেসি দীঘকশ্বাি জিগল বলল, এ বযাপাগর আসম আপনাগে জোগনা িাহা যই 
েরগি পারব না। আিগল ছসবটা আসম চুসর েসরসন। 
  
েোটা জিষ েগর জেসি সিগর  ার েনয পা বাডাল। 
  
–িা আসম োসন, েুপাগরর এই েোটা শুগন আবার সিগর আিগি বাধয হল জি। 
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–ওটা জেউই চুসর েগরসন। আপনাগে সমগেয অসভগ াগগ িাঁিাগনা হগয়গছ, সমি হুইটসন। 
জেসি জচয়াগর বগি পডল। 
  
এবার ওই জলােটা বলগি শুরু েগরগছ। 
  
. 
  
ওই িপ্তাগহর জগাডার সদগে ডযাসনগয়ল েুপাগরর হাগি জেিটা এগিসছল। মযানহাটাগন 
ইপার িদর দপ্তর। বীমা জোম্পানীর বড েিকা জে. জে. জরনল্ডি েুপারগে জডগে 
পাসঠগয় সছগলন। 
  
জরনল্ডি বগলসছগলন–জিামার েনয এেটা োে আগছ ডযাসনগয়ল। আসম োসন, িুসম ছাডা 
জেউ এ োেটা সঠে মগিা েরগি পারগব না। 
  
জরনল্ডি আগরা বগলসছগলন–িিংগিগপই বলসছ, বীমা জোম্পানীর বাসে িেগলর িগে ভাব 
োেগলও জরনল্ডি েুপাগরর িামনািামসন হগল ভীষণ অস্বসস্ত জবাধ েগরন। েুপার এেটা 
অদু্ভি ধরগনর মানুষ। জোোয় োগেন, জেউ োগন না। সবগয় েগরগছন সেনা, জি খবরও 
োগরা োনা জনই। েীবগন চলার পগে এেলা চলগি ভাগলাবাগিন। োগরার িগে 
জমলাগমিা েগরন না। েুপারগে জদখগল অিরীরী মানুষ বগল মগন হয়। িগব এেসট মাত্র 
োরগণ জরনল্ডি েুপারগে িহয েগরন, িা হল সনগের োগে অিামানয েসিভার 
পসরচয়। সদগয়গছন েুপার। ভেগলাে এগেবাগর োে পাগল। ওর হাগি জ  জোগনা 
েসটল িমিযা িুগল সদগলই হল, িমাধান উসন জবর েরগবনই। জলােটাগে জদখগল এেটা 
বুলডগ বগল মগন হয়। মাোটা জ ন েমসপউটার। চুসর হগয়  াওয়া বীমা েরা সেসনি 
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উদ্ধার েরগি অেবা বীমা েগর জোচু্চসরর জচষ্টা েরা, এিব বযাপাগর জোম্পাসনর  িগুসল 
জগাগয়ন্দা আগছ, িার মগধয েুপার এে নম্বর, এেো বলাই বাহুলয। জরনল্ডি ওনার 
জিগল আিা সদন াপগনর েো োনগি জচগয়গছন, সেন্তু পাগরন সন। 
  
জরনন্ডি বলগলন, আমাগদর এে মগক্কল পাাঁচ লাখ ডলাগরর এেটা ছসব বীমা 
েসরগয়সছগলন। 
  
–জরগনায়ার, সনউ অসলকগয়ে, জো জরামাগনা। জেসি হুইটসন নাগমর এেটা জমগয়র পগনগরা 
বছগরর েনয জেল হগয়গছ। ছসবটা উদ্ধার েরা  ায়সন–গডগড েগর বগল জগল েুপার। 
  
–েুিার বাচ্চা, মগন মগন বলগলন জরনল্ডি। অনয জেউ হগল ভাবিাম, দাাঁও মারার জচষ্টা 
েরগছ। মুগখ বলগলন, হযাাঁ িাই, ওই হুইটসন জমগয়সট ছসবসট জোো জেগে জোোয় িসরগয় 
জিগলগছ। িা আমরা জিরি চাই।  াও, োগে জলগগ পগডা। 
  
েুপার জবসরগয় জগল এেটাও েো না বগল। িার েুাঁগো সপগঠর সদগে িাসেগয় জরনল্ডি 
মগন মগন বগলসছগলন–এেসদন আসম জবর েরবই। এই জলােটা েী েগর োে েগর। 
  
বগডা হলঘগর পিািেন েমকচারী জ   ার োগে বযস্ত। েুপার িাগদর পাি সদগয় আপন 
মগন জহাঁগট চগলগছ। 
  
এেেন মন্তবয েরল–শুনলাম, জরামাগনার োেটা জিামার হাগি জগগছ। 
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জোগনা উির না সদগয় েুপার িামগনর সদগে এসগগয় জগল। এই জলােগুগলা জেন। 
অোরগণ ওগে সবরি েগর? ওগিা োগরার িগে জ গচ েো বগল না। আিগল অগহিুে 
এই বেবোসনগি জমাগটই মন জনই িার। 
  
অসিগির জলােগুগলা অবিয ওর িগে লাগগব, েুপাগরর এই আপাি গাম্ভীগ কর আডাগল 
েী রহিয আগছ, ওরা জিা জভদ েরগবই। 
  
–শুেবার জোোয় সডনার িারগব ডযান? 
  
–জিামার সবগয়  সদ না হগয় োগে, আর আমার োনা দারুণ এেটা জমগয় আগছ। 
জলােগুগলা সে োগন না। এিব েো বলার জোগনা অেক জনই। 
  
–চগলা না, এেটু মদ খাওয়াগলই চলগব। 
  
এই িাাঁগদও েুপার-ধরা জদগব না। জি োগন, েেগম মদ সদগয় শুরু হগব। িারপর 
সডনাগরর আিগর জনমন্তন্ন, িারপর বনু্ধত্ব। বনু্ধত্ব হওয়া মাগন জিামার জগাপন ঘর িুসম 
আমাগে উোড েগর বগল জদগব। আর আসম আমার জগাপন খবর জিামাগে োনাব। জি 
ভারী সবপদেনে বযাপার, ডযাসনগয়ল েুপার এেেন জগাগয়ন্দা। জগাগয়ন্দার েীবন েো 
োগরা োনগি জনই। 
  
এেটা ভয় িব িময় েুপারগে িাডা েগর। জিটা হল িার অন্ধ অিীি। জি োগন, 
আে অেবা আগামীোল িার অন্ধ অিীগির েো িেগল োনগি পারগব। িখন েী 
হগব? 
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ডযাসনগয়ল েুপার  সদ িার মগনর েপাট মগনাসবজ্ঞানীর োগছ খুগল জদয়, িাহগলও 
হয়গিা িুরাহা হগব না। জি োগরার োগছ মগনর েো খুগল বলগি পারগব সে? বহুসদন 
আগগ ঘগট  াওয়া এেটা ভয়াবহ ঘটনার নসে িার োগছ আগছ। েী নসে? পুগরাগনা 
হলগদ হগয়  াওয়া খবগরর োগে জেগে জেগট জনওয়া এেসট খবর। িগব এমন 
োয়গাগি জিটা লুগোগনা আগছ জ , জেউ িন্ন িন্ন েগর খুাঁগেও পাগব না। েগিযেসট 
অির জি মুখস্থ্ েগরগছ, সনগেগে িাসন্ত জদবার েনয মাগঝ মগধয জি হলুদ োগগের 
টুেগরাটা জবর েগর এবিং এো এো পডগি োগে। 
  
সদগন দু-সিনবার চান েরাটা িার অগনে সদগনর অগভযি। এিখাসন শুসচবাইগ্রস্ত 
হওয়াগিও মাগঝ মগধয সনগেগে অশুসচ বগল মগন হয় িার। নরগের আগুগন পুগড মরার 
েো জি সবশ্বাি েগর। জি োগন, মুসির এেমাত্র উপায় হগি অনুগিাচনা এবিং োয়সিি 
েরা। েেগম জি সনউইয়েক পুসলগি চােসর জনবার বযেক জচষ্টা েগর, সেন্তু উচ্চিা মাত্র চার 
ইসি েম হওয়াগি ওই চােসর জি পায়সন। িাই জবিরোরী অসিগি িদন্তোরী 
জগাগয়ন্দার চােসর জবগছ সনগয়গছ। ওর ধারণা পাপী বা অনযায়োরীগে িাসস্ত সদগলই িার 
মুসি িাডািাসড হগব। জেন ধরার আগগ এেবার চান ওগে িারগিই হগব। 
  
এবার জি জগল সনউ অসলকগয়গে। িমস্ত সদন িহরটার এখাগন ওখাগন ঘুরল।  া সেছু 
োনার দরোর িব জেগন সনল। আেকার জো জরামাগনা, অযান্টসন ওরগিসি, জপরী জপাপ, 
েে জহনসর লগরে–িেগলর অগনে খবর জোগাড েরল। জেসি হুইটসনর সবচাগরর 
োগেপত্র খুাঁসটগয় খুাঁসটগয় পগড সনল। পুসলগির োছ জেগে খবর সনল, জেসির মা জেন 
আত্মহিযা েরল। অগটা সিগটর িগে জদখা েরল। জি োনগি চাইল, েীভাগব জেসি 

http://www.bengaliebook.com/


ইফ টুমর ো কোমস । সসডসি সসলডি 

101 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

হুইটসনর মাগয়র জোম্পানীসটগে জডাবাগনা হগয়সছল। এি িেয জোগাড েরার পগর জি 
ভাবল এবার সলখগি বিগব সেনা। িবসেছু জলখা হগয় িার মাোর জভির ভসিক আগছ। 
জেসি জোগনা অপরাধ েগরসন, এই িরল িিযটা জি বুঝগি পারল। সেন্তু জি সে 
জগাগয়ন্দা নাসে পুসলি? জি এখন েী েরগব? এখান জেগে জি  াগব সিলাগডলসিয়াগি। 
বযাগের ভাইি জেসিগডন্ট ক্লাগরে জডিমগণ্ডর িগে আগলাচনা েরগি। চালকি স্টযানগহাপ 
িৃিীয় িার িগে জদখাই েরগলন না। 
  
এই মুহূগিক জেসির িামগন বগি েুপাগরর ধারণাটাই িিেরা এেগিা ভাগ িসিয বগল 
মগন হল। এই জমগয়টা ছসব চুসর েগরসন। এবার সরগপাটক সলগখ জিলগি হগব। সমি 
হুইটসন, জরামাগনা আপনাগে িাাঁসিগয়গছ। আে না হয় োল ছসবটা চুসর  াবার অসভগ াগ 
ও িুলগিাই। আপসন খুব িাডািাসড ওর পািা িাাঁগদ পা সদগয়গছন। 
  
জেসির হৃৎস্পন্দন জবগড জগল। িার মাগন, এই জলােটা োগন জি অপরাধী নয়। হয়গিা 
জো জরামাগনার সবরুগদ্ধ ওর োগছ ভাগলা েমাণ আগছ। জেসি ছাডা পাগব। ওয়াগডকনগে 
বলগব, গভনকরগে দরখাস্ত েরগি। িাহগল আপসন আমায় িাহা য েরুন। 
  
ডযাসনগয়ল েুপার হিভম্ব হগয় সগগয় বলল–আপনাগে িাহা য? 
  
–হযাাঁ,  াগি আসম ছাডা জপগি পাসর। 
  
–না, না, ওিব োে আমার িারা হগব না। 
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েুপাগরর েোটা বুসঝ িার দুগাগল চড জমগরগছ। জি বলল–িাহা য েরগবন না জেন? 
আপসন জিা োগনন, আসম েিখাসন সনরপরাধী? 
  
মগন মগন ভাবল েুপার, মানুষ এি জবাো সে জোগনাসদন হয়? জি বলল, আমার োে 
জিষ হগয় জগগছ। 
  
জহাগটগল সিগর েেগমই চান িারল েুপার। িারপর সরগপাটক সলখগি বিল– 
  
জে. জে. জরনল্ডি িমীগপ, 
  
জেরে–ডযাসনগয়ল েুপার 
  
সবষয়–জরগনায়ার েযানভাগির হিলসচত্র। 
  
আমার অসভমি এই জ , জেসি হুইটসন ছসবসট চুসর েগরসন। জো জরামাগনা ছসবটাগে বীমা 
েসরগয়সছল এই উগেিয সনগয় জ , ছসবটা চুসর  াবার এেটা সমগেয গল্প রটনা েরগব জি। 
বীমার টাো আদায় েরগব এবিং জগাপগন ছসবটা সবসে েগর জদগব। আমার ধারণা, ছসবটা 
িুইোরলযাগণ্ড পাচার হগয় জগগছ। জিখাগন িরল সবশ্বাগি না জেগন জচারাই মাল সেনগল 
িাসস্ত হয় না। 
  
িুপাসরি জরামাগনার সবরুগদ্ধ জোগনা িািয েমাণ েরা িম্ভব নয়। বীমার টাোটা 
আমাগদর সদগি হগব। জেসি হুইটসনর োছ জেগে সেছুই আদায় েরা  াগব না–ছসব বা 
িসি পূরণ, িাছাডা িাগে পগনগরা বছর জেগল োেগি হগি। 
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জলখা জিষ হগয় জগগছ। ডযাসনগয়ল েুপার জেসির েো সচন্তা েরল। জমগয়টা িুন্দরী, সেন্তু 
পগনগরা বছর ধগর জেল জখগট পগচ মরগল িার জচহারার েী দিা হগব?  াে এিব 
সনগয় ভাবনা সচন্তা েরার সেছু জনই িার। 
  
সরগপাগটকর িলায় েুপার িই েরল। এবার ভাবল, আর এেবার স্নান েরগব সেনা। 
  
. 
  
৯. 
  
পুগরাগনা জলাহার পযান্ট জেসিগে সদগয়সছল জধাবীখানার োে। জেলখানার েগয়দীগদর 
পাঁয়সত্রি রেগমর োে েরগি হয়। িার মগধয িব জেগে খিরনাে হল ওই জধাবীখানার 
সডউসট। 
  
িোল জেগে সবগেল অবসধ অনবরি ঘডঘড িব্দ েগর জমসিন চগল। জমগঝ জিগি 
আগুগনর মগিা হগয়  ায়। োগের জোগনা শুরু এবিং জিষ জনই।   
  
িোল ছটা জেগে োে শুরু হয়। দুঘণ্টা অন্তর দি সমসনগটর সবশ্রাম। জরাে নঘণ্টা েগর 
োে েরগি হয়। োে েরার পর জবসির ভাগ েগয়দীর িরীগরর িমস্ত িমিা 
এগেবাগর জিষ হগয়  ায়। হাাঁটগি চলগি পাগর না জি। জেসি সেন্তু িখনও িুরিুগর 
োগে। িার এই অনন্ত িসির উৎি জোোয়? িার পািাপাসি  ারা োে েগর িারা 
ওগে জদগখ অবাে হগয়  ায়। 
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োে েরগি েরগি মাোর জভির নানা ধরগনর বুসদ্ধর জখলা জখলগি োগে জি। সে 
েগর, এই অন্ধেূপ জেগে পালাগনা জ গি পাগর, এই মুহূগিক জিটাই িার এেমাত্র সচন্তা। 
  
আগনকস্টাইন সলটলচযাপ জেসির এই োগের খবরটা জপগয় খুবই খুসি হগয়গছ। িগব 
খুসির ভাব মুগখ েোি েরগছ না। বরিং বগলগছ–পুরগনা জলাহার পযান্ট জিামার জপছগন 
লাগগলা জেন? 
  
জেসি বলল–ও সেন্তু আমাগে জমাগটই সবরি েগর না। আসম এে মগন আমার োে 
েসর, এগি ও সেছুই বগল না। 
  
সলটলচযাপ খুব অবাে হল, সিন িপ্তাহ আগগ জেলখানার জভির জ  বাচ্চা ভীিু জমগয়টা 
ঢুগেগছ, এি িহগে জি সনগেগে পাগে জিলল জেমন েগর? এর অন্তরাগল জোন রহিয 
লুসেগয় আগছ, জিটা োনগি ভীষণ ভীষণ ইগি হল িার। 
  
জধাবীখানায় আটসদন োে েরগি হল জেসিগে। এেসদন িোগল পাহারাদার এগি িাগে 
রান্নাঘগর সনগয় জগল। জি খবর জপল িার োগে খুসি হগয় েিৃকপি িাগে রান্নাঘগর 
বদলী েগরগছ। জেলখানায়  ি রেগমর োে আগছ িার মগধয এটাই হল িব জেগে 
জলাভনীয়। 
  
জেলখানায় দুধরগনর রান্না হয়, েগয়দীগদর েনয এে ধরগনর খাবার–জিগুগলা িেি 
োরগণই মুগখ জদওয়া  ায় না। পুসলি আর েমকচারীগদর েনয ভাগলা খাবার রান্না হয়। 
িাগদর েনয মাছ, মুরগী, িল, পুসডিং এিব হিসর েগর জপিাদার বাবুসচকরা। জিখাগন। 
েগয়দীগদর েগবি সনগষধ। িগব জ িব েগয়দী রান্নাঘগর োে পায় িাগদর সদগে মাগঝ 
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মগধয ওইিব খাবাগরর টুেগরা ছুাঁগড জদওয়া হয়, খুসি হগয় গৃহবধূ জ মন জমাটা 
জবডালটার সদগে মাগছর োনগো ছুাঁগড জদয় জিমনসট আর সে! 
  
রান্নাঘগর সগগয় জেসি সলটলচযাপগে জদখগি জপল। িাগে জদগখ এিটুেু অবাে হল 
  
জি। জেলখানার সনয়মনীসিগুগলা ইসিমগধযই জি বুগঝ সনগয়গছ। জেসি হািগি হািগি 
িার োগছ এসগগয় সগগয় োনগি চাইল–ধনযবাদ, িুসম আমাগে সে েগর সনগয় এগল 
এখাগন? 
  
সলটলচাপ িাগে জদগখ মুগখ জোগনা িব্দ েগরসন। িারপর আগস্ত আগস্ত বলল, ও আর 
এখাগন জনই। 
  
–জোোয় জগল, েী হগয়গছ ওর? 
  
–আমাগদর এই জেলখানায় এেটা জছাগটা োয়দা আগছ।  সদ জোগনা পাহারাদার 
আমাগদর জপছগন লাগগ িাহগল িাগে অনযত্র িরাবার বযবস্থ্া েরা হয়। 
  
–েীভাগব? 
  
–জিাো বযাপার, জ  পাহারাদারগে ভাগাগি চাই িার োগের িময় েগয়দীগদর মগধয 
গাাঁো আর চরি আিগি োগে। অসভগ াগ বাডগি োগে। আগরেেন েগয়দী পুরগনা 
জলাহার পযাগন্টর সবরুগদ্ধ অসভগ াগ আনগলা। জি বলল ওই জমেন নাসে িার িগে অশ্লীল 
আচরণ েগরগছ। অনয এেেন অিযাচাগরর েো বলল। এেেন জরসডও চুসরর গল্প 
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িাাঁদগলা। জিটা পাওয়া জগল পুরগনা পযাগন্টর ঘগর। িাই ওগে চগল জ গি বলা হগয়গছ। 
জেলখানাটা ওরা চালায় না, এই আমরা চালাই বুঝগল! 
  
–িুসম এখাগন এগল জেন? জেসি েশ্ন েরল সলটলচযাপগে। 
  
–সবশ্বাি েগরা আমার জোগনা জদাষ সছল না। জমগয়গদর এেটা জগাটা দল সনগয় আসম 
বযবিা েরিাম। 
  
জেসি এেটু ইিস্তি েগর োনগি চাইল, িার মাগন?–জবিযা! 
  
সলটলচযাপ হািগলানা, জবিযা সছল না ওরা, বগডাগলাগের বাসডগি সঝ-এর োে েরগিা। 
োগগে ভাগলা ভাগলা সবজ্ঞাপন সদিাম। সঝ-চােরানীর দরোর হগল জ ন আমার িগে 
জ াগাগ াগ েরা হয়। েোবািকার পর জমগয়গুগলা জ ি োে েরগি। িময় বুগঝ 
মাসলগেরা জেউ বাসডগি  খন োেগিা না িখন রূগপার বািন পত্র, গয়নাগাসট চুসর 
েগর আমার োগছ সনগয় আিগিা। এগি আমার দারুণ লাভ হগিা। বুঝগি পারগছা 
বযাপারটা, মূলধন বলগি সেছুই লাগগিা না, ঝসক্ক অগনে েম, অেচ মাগির জিগষ োসড 
োসড টাো আিগিা, আমার হাগি। 
  
সলটলচযাগপর এই েো শুগন জেসি এগেবাগর অবাে হগয় জগল। মানুষগে ঠোবার েি 
সেছুই না চালু আগছ এই পৃসেবীগি, জবচারী জেসি িার খবর রাগখ না। রাখগব জেমন 
েগর? জনহাি ভাগয সবপ কয় না হগল জি সে এই অন্ধোরায় আিগি পারগিা জোগনা 
সদন? 
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জেসি োনগি চাইল উৎিুে দুসট জচাগখ অের েশ্ন এগনধরা পডগল সে েগর? 
  
–েপাল খারাপ সছল। জময়গরর বাসডগি জভােিভা বগিগছ। জিখাগন আমাগদর এেটা 
জমগয় োে েরসছল। সডনার জখগি আিা এেটা বুসড জমগয়টাগে সচগন জিগল। ওই 
জমগয়টা েগয়ে মাি আগগ বুসডর বাসডগি োে েরগি েরগি অগনে দামী মাল সনগয় 
পাসলগয় সগগয়সছল। পুসলি জমগয়টাগে এমন জধালাই জদয় জ  জি বাধয হগয় দগলর িব 
েো বগল জদয়, িার িগলই আে আমাগে এখাগন োেগি হগি। োগনা জিা, পাপ 
েখনও চাপা োগে না। 
  
এেটা বগডা উনুগনর ধাগর দাাঁসডগয় দুেগন েো বলসছল। জেসি বলল–এখাগন আসম 
োেগি পারসছ না, বাইগর আমার েগয়েটা েরুরী োে আগছ। িুসম সে আমাগে এখান 
জেগে পালাবার েনয িাহা য েরগব–বগলা না? 
  
জেসির েণ্ঠস্বগর আেুল আহ্বান ঝগড পডগছ। জিই সদগে এেবার িাোগলা ওই জমগয়সট, 
িারপর বলল–জপাঁয়ােগুগলা জেগট জিল, রাগির সু্ট হিসর েরগি হগব। 
  
এই েো বগল সলটলচযাপ জোোয় জ ন চগল জগল। 
  
এখানোর বযাপার িযাপার িসিযই অদু্ভি, চারপাগি সনরাপিার িি জবষ্টনী সেন্তু িব 
খবর এে োয়গা জেগে অনয োয়গায় জপৌঁগছ  ায়। জেসি জবি বুঝগি জপগরগছ, এখাগন 
সলটলচযাগপর  গেষ্ট েভাব েসিপসি আগছ। এখুসন িবার োগছ এই খবরটা জপৌঁগছ জদগব 
জ  জেসি আগছ িারই ছত্রছায়াগি, িাই জেউ িার িগে লাগগি িাহি েরগব না। জেসি 
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আিা েরসছল সলটলচযাপ জ ন িার সদগে আরও ভাগলা েগর দৃসষ্টপাি েগর, 
সলটলচযাগপর িাহা য না হগল ওই পাাঁসচল সডসেগয় েখনই জি বাইগর আিগি পারগব না। 
  
িরোরী সনয়মোনুগনর িূত্রগুগলা ছাপা হগয়গছ দি পািার এেটা জছাট্ট বইগি। এখাগন 
৭ নম্বর দিায় সনগদকি জদওয়া আগছ জ  জোগনা ধরগনর জ ৌনিা েগঠার ভাগব সনসষদ্ধ। 
এেটা োরােগি চারেগনর জবসি বসন্দনী েখনও োেগব না। এেটা বাগে এেেগনর 
জবসি বসন্দনীগে শুগি জদওয়া হগব না। 
  
বাস্তগব সেন্তু এর সবপরীি ঘটনাটাই ঘগট। এই সনগদকি-পুসস্তোসটর েো জেউ মগন 
রাখগি চায় না। বরিং িব বসন্দনীরা এগে সনগয় হািাহাসি েগর। িপ্তাগহর পর িপ্তাহ 
জেগট  ায়, সনিয নিুন মাছ অেকাৎ নিুন বন্দী জেলখানায় জঢাগে। হাবাগগাবা জমগয়গদর 
জপছগন মুরগী এই সচহ্নটা ছাপ জমগর জদওয়া হয়। েীবগন েেম অপরাধ েগর  ারা 
এখাগন আগি এবিং  ারা আগগ িুস্থ্ স্বাভাসবে জ ৌন েীবন  াপন েগরগছ িাগদর জোগনা 
িুগ াগ জদওয়া হয় না। িাগদর মন িবিময় দুবকলিায় ঢাো। িাগদর েনয অগপিা েগর 
োগে ওই জমগয়মদকরা। এেসট িুন্দর নাটগের দৃিযপট উগোসচি হয়। েেগম ওই 
জমগয়মদকরা নবাগিাগে িহানুভূসির িগে িম্ভাষণ োনায়। এই িত্রুপুরীগি আমাগে এো 
োেগি হগি না, নিুন জমগয়সট এমনই বুঝগি পাগর। িারপর সিোরগে ধগর সনগয় 
 াওয়া হয় সবগনাদন েগি। জিখাগন সটসভ আগছ, মো জমগয়সট িার সিোরগে সনগয় 
পািাপাসি বগি। এে িাাঁগে িার হািটা সনগের হাগির মগধয সনগয় জনয়। ধীগর ধীগর 
হাগির জিগলাগি আেুগলর ডগা সদগয় োরুোে আাঁেগি োগে। সিোর বাধা জদবার 
েো সচন্তা েরগিও পাগর না। এগে িমূ্পণক অপসরসচি এই পসরগবি, িায় অনয 
বসন্দনীরা িার িাগে খারাপ বযবহার েরগছ, এখন এই জমাটাগিাটা জচহারার জমগয়সট িার 
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োগছ এেমাত্র মরুদযান।–নিুন বন্দী হঠাৎ লিয েগর সবগনাদন েগি উপসস্থ্ি বাসে 
িবাই ধীগর ধীগর ঘর জেগে চগল  াগি। িখন জি ওই মোর েসি আরও সনভকরিীল 
হগয় ওগঠ। এই সনভকরিীলিা অসি দ্রুি অন্তরেিায় রূপান্তসরি হয়। মোগে খুিী েরার 
েনয িখন নিুন জমগয়সট সনগের েীবন প কন্ত হািগি হািগি সদগি পাগর। মোর নানা 
ধরগনর আদর আবদার জি হাসি মুগখ িহয েগর। 
  
 ারা আপসি েগর িাগদর জোর েগর ধষকণ েরা হয়। েেম সত্রিেগনর মগধয িিেরা 
নিই ভাগ নবাগি বসন্দনী জস্বিায় অেবা অসনিায় িমোসমিায় সলপ্ত হয়। ওগদর েো 
।  িই ভাগব জেসি িিই িার মাোটা ঘুরপাে জখগি োগে। সচন্তারা আিন্ন হগয়  ায়। 
েীভাগব এইিব সনরপরাধ জমগয়গদর িামগন নিুন পগের সদিা জদখাগনা জ গি পাগর, 
সনগেগে সনগেই েশ্ন েগর জবচারী জেসি! 
  
জেসি এেসদন আগনকস্টাইন সলটলচযাগপর োগছ োনগি জচগয়সছল েিৃকপি িব জেগন 
জেন মুখ বুগে বগি আগছ? 
  
সলটলচযাপ বুসঝগয় বগলসছল–িব জেলখানাগিই এেই রেম সনয়ম। বাগরাগিা জমগয় 
মানুষগে সে দীঘকসদন শুখাভুখা অবস্থ্ায় রাখা জ গি পাগর? িারা জোগনা না জোগনা ভাগব 
জ ৌন িিংিগক েরগব। জ ৌনিা মানুগষর স্বাভাসবে ধমক। আমরা জ ৌনিুখ পাবার েনয ধষকণ 
েসর না। সনগের িমিা এবিং েসিপসি োসহর েরার েনযই এটা েগর োসে। জদখাগি 
চাই চার জদওয়াগলর মগধয আমার েোই জিষ েো।  সদ এখাগন জবাঁগচ োেগি চাও 
িাহগল আমার িগে িহগ াসগিা েরগিই হগব। নিুন মুরগী োগল পডগলই আমরা 
িাগে গণধষকণ েরার জচষ্টা েসর। িগব  সদ জি জোগনা মোর খগের হগয়  ায় িাহগল 
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গণ ধষকগণর হাি জেগে জবাঁগচ  াগব। ওটা হগয় জগগল অনয জেউ িাগে েখনও সবরি 
েরগব না। এখন িুসম জভগব জদগখা জেসি, িুসম জোন্ পগের বাসিন্দা হগব? িুসম সে 
চাইগব িেগল সমগল জিামার িরীরটা খামগচ খুবগল সনে? নাসে িুসম এেটা মোর েসি 
োেগব অনুগিা? হযাাঁ আসম স্বীোর েরসছ, ওই মো হয়গিা জিামাগে এমন সেছু োে 
েরগি বলগব  াগি জিামার গা-টা ঘৃণাগি সর সর েরগব, িবু িুসম জিা সনরাপদ েীবগনর 
িন্ধান পাগব। এখাগন  ি বসন্দনী আগছ িাগদর িাগে িুসম েো বলগি পাগরা, জদখগব 
িাগদর িবাই জস্বিায় সিিীয় পেসট জবগছ সনগি চাইগব। সেন্তু জবসির ভাগগর জিগত্র 
এমন জিৌভাগয হয় না, িাগদর িেগল সমগল গণধষকণ েগর। সদগনর পর সদন িাগে এে 
অস্বসস্তের পসরসস্থ্সির মগধয োটাগি হয়। 
  
সলটলচযাগপর এই েোগুগলা শুগন জেসির িৃিীয় নয়গনর দৃসষ্ট খুগল জগল। এিসদন জি 
সলটলচযাপগে হৃদয়হীন এে মো জমগয়মানুষ সহগিগবই জভগব এগিসছল। সেন্তু 
সলটলমযাগপর মগনর মগধয জ  এি িুন্দর সচন্তা-ভাবনার সু্ফরণ আগছ িা জেসিগে অবাে, 
েগর জদয়। িসিযই েী সবসচত্র মাসটর নীগচর এই েগৎ। পৃসেবীর বাসিন্দারা এই েগগির 
জোগনা জখাাঁে রাগখ না, রাখা িম্ভব নয়। 
  
সলটলচযাপ বলগি লাগল–শুধু জ  বসন্দনীরাই এমন োে েগর িা জ ন জভগবা না 
খুেুমসণ, পাহারাদাররাও েম  ায় না। টাটো মািংি জদখগল ওগদর মুখ জেগে লালা 
গসডগয় পগড। ধগরা নিুন জোগনা েগয়দীর জনিা েরার অগভযি আগছ, জমেন িাগে 
সনয়সমি জনিার টযাবগলট িাোই জদগব, সেন্তু িার বদগল জমেন চাইগব ওই নবাগিার 
িরীগরর ওপর এেটু স্পিক িুগখর আরাম জপগি। অগনে জমেনই এই োগে এে 
নম্বগরর বদমাইি। পুসলিগুগলা আরও ভয়িংের। ওরা জিগলর চাসব জ াগাড েগর রাগখ। 
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রাগির জবলায় গারগদর দরো খুগল জিাো জিগলর মগধয ঢুগে পগড। সনগেগদর জ ৌন 
িুধা জমটায় সবনা পয়িাগি। অগনে িময় জমগয়গদর জপগট বাচ্চা এগি  ায়। িাহাগ যর 
হাি বাসডগয় জদয় পুসলি রিীরা। িারাই অযাবরিগনর বযবস্থ্া েগর। ধগরা জিামার সেছু 
দরোর, সিগাগরট অেবা চগোগলট, িুসম এেটা পুরুষ পাহারাদাগরর বউ হগয়  াও, 
জদখগব জিামার জোগনা অিুসবধা হগি না, িুসম জোগনা জছগল বনু্ধর িগে জদখা েরগি 
চাও, ওই পুসলিগদর িাগে জবাঝাাঁপডা েগর নাও জদখগব িব সঠে হগয়  াগব। ভাবগি 
অবাে লাগগ জেলখানার জভির েী সবসিসর এেটা সনয়মনীসি চালু আগছ। 
  
–েী বীভৎি বযাপার! আসম সবশ্বাি েরগি পারসছ না। 
  
–আরও েসদন এখাগন োগো। িাহগল িব বযাপারটা আগস্ত আগস্ত বুঝগি পারগব। 
সবদুযগির আগলা পডগলা সলটলচযাগপর োমাগনা মাোর ওপর, মাোটা সচেসচে েগর 
উগঠগছ–জেলখানার জভির জরপ জেি জদওয়া হয় না িা োগনা সে? 
  
–না।   
  
–জমগয়রা িালার গগিক জিগুগলা ঢুসেগয় জদয়, িাই জিখাগন চাসব জঢাগে না। জিই িুগ াগ 
সনগয় েগয়দীরা অনয ঘগর চগল  ায় নিুন জমগয়গদর জভাগ েরগব বগল। আমরা সনগেগদর 
সনয়ম সনগেরাই গগড সনই। জেউ মুখ জখাগল না, িেগল জ াবা জিগে োগে। 
  
 জেলখানায় চার জদওয়াগলর মগধয জেম পবক চগল অদু্ভি ধারাগি। জেসমে জেসমোরা 
সনগেগদর গডা সনয়মনীসি েগঠার ভাগব জমগন চগল। এই অস্বাভাসবে পসরগবগি মো 
জমগয়রা এবিং িাগদর স্ত্রীরা জেমন িুখী দাম্পিয েীবন োটাগি। মোরা সনগেগদর নাম 
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পাগে পুরুষগদর নাম সনগয় জনয়। জ মন আগনকস্টাইন সলটলচযাপ হগয় জগগছ আসনক, জেসি 
হগয়গছ। জেব, বারবারা বব আর েযােলীন জেলী। এই ষণ্ডামােকা জমগয়রা চুল জছাগটা 
েগর, জেউ আবার মাো োসমগয় জনয়, জেউ জোগনা োে েগর না। িাগদর িোেসেি 
স্ত্রীরা িমস্ত োে েগর জদয়, ইসস্ত্র েরা জেগে জিলাই েরা িবসেছু িাগদর োে। 
এেিময় জলালা আর পাউসলটা সলটলচযাগপর নেগর পডার েনয সনগেগদর মগধয জোর 
লডাই চাসলগয় সছল। জিই লডাই মাগঝমগধয হািাহাসিগি রূপান্তসরি হগিা। 
  
ঈষকার রূপ এখাগন ভয়িংের, োয়ই েচণ্ড মারামাসর হয়।  সদ জোগনা স্ত্রী অনয জোগনা 
মো জমগয় মানুগষর সদগে িাোয় বা উগঠাগন দাাঁসডগয় িার িগে গল্পগুেব েগর িাহগলই 
আর রিা জনই। দুই মোর মগধয িখন দারুণ ঝগডা শুরু হয়। এছাডা জেলখানায় 
আগরেসট সেসনি জেসিগে অবাে েগর সদগয়গছ। িাহল এখাগন জেমপত্র চালাচাসল হয়। 
সচসঠগুগলাগে মুগড মুগড জছাট্ট সত্রভুগের আোগর সনগয় আিা হয়। জোড লযােুগয়গে 
জলখা। িাই জেসিয়াগরর মগধয বা েুগিার মগধয জিগুগলাগে লুসেগয় রাখা িহে। জেসি 
জদগখগছ খাবার ঘগর জঢাোর িময় বা োে েরগি  াবার িময় িেগলর জচাগখর িামগন 
জেমনভাগব ওই জছাট্ট সচরেুট এর হাি জেগে ওর হাগি চগল  াগি। 
  
জেসি এটাও লিয েগরগছ েগয়দীরা অগনে িময় পুসলগির জেগম পগড  ায়। অেবা 
পুসলগির অনুগি হগয়  ায়। েীবগনর েসি েচণ্ড হিািা জেগেই িাগদর মগন এই 
জবাগধর েে হয়। জেলখানার িবসেছু সনভকর েগর ওই পুসলিগদর ওপর। বাইগরর 
পৃসেবীর িগে িারাই এেমাত্র জিিুবন্ধন। জেসি অবিয জি ধরগনর মানসিেিা 
জদখায়সন। আিগল বাইগরর পৃসেবীগি এমন জেউ জনই  ার িগে জদখা েরগি জি 
উদগ্রীব। এেমাত্র জ  সছল জি হল চালকি, িাগে এখন ধীগর ধীগর িৃসির দৃিযপট জেগে 
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মুগছ সদগয়গছ জেসি। এখন িি জচষ্টা েরগলও চালকগির মুখখাসন আর িার মগনর দপকগণ 
জভগি ওগঠ না। 
  
এেসদন রাগি জেসি এেটা অবাে েরা দৃিয জদখগি জপল। জদখগি জপল সলটলচযাপ 
এেটা পযাগেট জেগে ডাগলর পাাঁপড ভাোর টুেগরা দরো সদগয় বারান্দায় ছসডগয় 
সদগি। 
  
জেসি োনগি চাইল–এটা সে হগি? 
  
িাগে এভাগব েশ্ন েরগি জদগখ সলটলচযাপ খুবই চগট  ায়। জি বগল–চুপ েগর োে, 
আসম সে েরসছ িা সনগয় জিার মাোবযোর োরণ েী? জবসি বেবে েরসব না, 
জমোেটা আে আমার জমাগটই ভাগলা জনই। 
  
এেটু পগর আগরেটা অদু্ভি ঘটনা ঘটল। এেটা ঘর জেগে নারীেগণ্ঠর আেুল আিকনাদ 
জভগি এলনা না দয়া েগর আমাগে জছগড দাও, আমাগে এেলা োেগি দাও, সেন্তু জে 
োর েো জিাগন? ধীগর ধীগর েণ্ঠস্বর অগনে সঝসমগয় এল। জেসি বযাপারটা বুঝগি 
জপগরগছ, জি নীরগব োাঁদগি োেগলা। িোগল সলটলচযাপ বলল, আমরা জেন পাাঁপড 
ভাো ছসডগয় রাসখ বলগিা? পুসলিরা এগল িব্দ হগব, িখন আমরা িাবধান হগয়  াব। 
  
িার মাগন োল রাগি জোগনা এেসট এেলা জমগয়গে পুসলি জোর েগর ধষকণ েরসছল? 
হায় ঈশ্বর, জচাগখর িামগন এ জোন নরে দিকন েরাগল আমাগে?–সেছুসদগনর মগধয 
জেসি আরও অসভজ্ঞ হগয় উঠল, জি এখন অগনে জগাপন িগব্দর আিল অেক সিগখ 
জগগছ। জেলখানা  াওয়াগে জেন েগলগে  াওয়া বগল িাও জি জেগনগছ। পৃসেবীগি  ি 
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রেুগমর পাগপর েো সচন্তা েরা  ায় জিইিব পাগপর ওস্তাদ োসরগররা এখাগন বিবাি 
েগর। ওস্তাগদরা এগে অগনযর োগছ গুপ্তসবদযা োসহর েগর। বুসদ্ধর মারপযাাঁগচ িারা 
পরস্পরগে জটক্কা সদগি চায়। 
  
এেসদন িোগল জখলার মাগঠ জেসি এেটা অবাে েরা দৃিয জদখল। এে জমগয় ওস্তাদ 
পগেট মারার সনয়মনীসি জিখাগি। এেদল েম বগয়িী জমগয় মন্ত্রমুগগ্ধর মগিা িার 
সদগে িাসেগয় আগছ। জচাগখর পলে জিলার আগগ ওই জমগয় ওস্তাদ পগেট িাি েরার 
োয়দা োগন, আডাই হাোর ডলার িী সদগল েলসম্বয়ার জোন কুগল পগেট মারার গুপ্ত 
সবদযা জিখাগনা হয় িাও জি বলগছ গডগড েগর। সিসলিং জেগে পুগরা জপপািাে পরা 
এেটা নেল মানুষ জঝালাগনা োগে, িার পাগয় লাগাগনা োগে অগনেগুসল ঘণ্টা, 
জবোয়দায় ছুাঁগল ঘণ্টাগুগলা ঝনঝন িব্দ েগর বােগি োগে।  সদ জোগনা সিিােকী ঘণ্টা 
না বাসেগয় পগেগটর মাসনবযাগ িুলগি পাগর িখনই িার সিিা িমাপ্ত হগয়গছ বগল ধগর 
জনওয়া হয়। এবার জমগয়সটগে বাোগর জছগড জদওয়া হয়, অবিয নাম এবিং সঠোনা 
পাগে, জবাঝ  ায় এখন জি চগড জখগি পারগব। 
  
জলালা দীঘকশ্বাি জিগল বলল–আসম এেটা জলাগের িগে সছলাম, ভীগডর মগধয জি । 
  
জলােটা ওভার জোট পগড দু-হাি ঝুসলগয় পে হাাঁটগি, জিই িাাঁগে জলাগের পগেট জমগর 
িাি েরগিা। 
  
–সেন্তু েরগিা সে েগর? 
  
–ওর ডান হািটা সছল েৃসত্রম, জলাগে জিটা বুঝগি পারগিা না। 
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সটসভ ঘরটাগিও এমন অগনে সিিাদাগনর পালা চলগিা। জেসি এেসদন শুনগলা লোর 
জেগে মালপত্র চুসর েরা এে েগয়দীর িব জেগে সেয় োে। োেটা খুবই িহে, ধরা 
পডার িম্ভাবনা োয় জনই বলগলই চগল। এর েনয বগডা বগডা জস্টিগন ঘুগর জবডাগি 
হয়।  খন জোগনা বুসড িুটগেি বা বগডা পযাগেট সনগয় নডগি চডগি না পাগর িখন। 
িার সদগে এসগগয় আিগি হয়। িাহা য েরার েনয োণ আেুল হগয় ওগঠ। মালটা 
লোগর জরগখ চাসবটা িুগল সদগি হয় ওই বুসডর হাগি। বযি জেলা িগি। 
  
–েী েগর িম্ভব? জেসি অবাে হগয় োনগি জচগয়সছল। 
  
–জ  চাসবটা বুসডর হাগি িুগল জদওয়া হগব জিটা অনয এেটা িাাঁো লোগরর। আিল 
লোরটা জখালা অবস্থ্াগিই জেগে  াগব। বুসড চগল জগগল চট েগর মাল িসরগয় জিখান 
জেগে জেগট পডগি হগব। অবিয এর েনয লোর মাসলেগদর িাগে ভাগলা বগন্দাবস্ত 
েরগি হগব। আসম জষাগলা আনা আয় েরগল জিামাগে চার আনা জদগবা, িা নাহগল 
েমেমাট বযবিা চলগব জেমন েগর? 
  
জেসি এেসদন নিুন দুগটা জমগয় েগয়দীর জদখা জপল, িাগদর সবরুগদ্ধ অসভগ াগ িারা 
িরীগরর বযবিা েগর এবিং িারই অন্তরাগল জহগরাইন সবসে েগর। দুেগনর মগধয 
এেেন দারুণ িুন্দরী, িগিগরা বছগরর এে ছটিগট িরুণী। 
  
অসভজ্ঞ এে আধ বুসড েগয়দী িহানুভূসির িুগর জিই িপ্তদিীগে বলগছ– খনই জোগনা 
পুরুগষর িগে দর েষােসষ েরসব, জদখসব জলােটা জখাচর সেনা। আদর েরার ভান 
েগর িার বুগে সপগঠ হাি সদসব, জদখসব লুগোগনা অস্ত্র আগছ সেনা। আগরেটা েো মগন 
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রাসখি ছুাঁসড, সনগে জেগে জোগনা েস্তাব সদসব না। জদখসব জলােটা জিার োছ জেগে েী 
চাইগছ, পগর  সদ োনা  ায় জ  খগেরটা পুসলি, িাহগলও আইন জিাগে সেছু েরগি 
পারগব না। িুই পসরষ্কার বলসব জলােটাই জিাগে িাাঁগদ জিলগি জচগয়সছল। 
  
এইভাগবই জেলখানার রুসটন এসগগয় চগল সনেস্ব গসিগি। িোল ৪জট জবগে ৪০ 
সমসনগট ওয়াসনকিং জবল বাগে, রাি নটায় আগলা সনগভ  ায়, িারই মাগঝ েহরগুগলা 
েীভাগব োগট। এে অদু্ভি গিানুগসিেিার মগধয। িব েগয়দীগে এেই িগে জখগি 
জ গি হয়, লাইগন দাাঁসডগয় জেউ োগরা িগে েো বলগি পাগর না। পাাঁচ রেগমর জবসি 
েিাধন েবয রাখার সনয়ম জনই। িেলগে োিাঃরাগির আগগ সবছানা গুসছগয় রাখগি 
হয়। 
  
জেসি অসি দ্রুি এে আদিক েগয়দী হগয় উঠল। েখনও জি জোগনারেম আইন ভাোর 
জচষ্টা েগর না। িার িরীরটা জেলখানার মগধয আটগে রগয়গছ এেো িসিয সেন্তু মন 
চগল জগগছ অগনে দূগর। 
  
বন্দীরা বাইগর জোোও জটসলগিান েরগি পাগর না। িগব মাগি দুগটা েগর পাাঁচ 
সমসনগটর। জিান আগি িাগদর োগছ। এেসদন অগটা সিট জেসিগে জিান েগরসছল। 
  
–জভগবসছলাম িুসম সনিয় োনগি চাইগব ওই বযাপারটা, জিাগনা, মাগয়র অগন্তযসষ্ট খুব 
ভাগলা ভাগবই জিষ হগয়গছ। টাো পয়িা  া দরোর িব আসম সদগয় সদগয়সছ। 
  
–ধনযবাদ অগটা, অগিষ ধনযবাদ, এর জবিী েো বলা িম্ভব সছল না দুপগির, অিএব 
জছাট্ট এেসট নীরবিা এবিং িারপর সেিং েগর িব্দ। জটসলগিাগনর লাইন জেগট জগগছ। 
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জেসির মগনর আোগি িখন এেরাি ভাবনার োগলা জমঘ। হায়, আর জোগনা 
জটসলগিান জি পাগব না িার দীঘক বন্দী েীবগন? 
  
সলটলচযাপ জেসিগে বগলসছল–জিান, বাইগরর েো এগেবাগর ভুগল  া, জিখাগন জিার 
েনয জেউ জচাগখর েল জিলগব না, বরিং আমাগদর িগে আরও জবসি বনু্ধত্ব ের, আসম 
জিার িমিযা বুঝগি পারগবা, িুই আমার দুাঃগখ জোঁগদ উঠসব। এেসদন জদখসব এই 
েগিটাগে িুই ভাগলাগবগি জিগলসছি! 
  
সলটলচযাপ ভুল বলগছ, জেসি মগন মগন ভাবগলা, জহগি উঠল সনগের মগন। বাইগর 
অগনগে আগছ, েনারগণয সমগি আগছ িারা। এে-এে েগর িাগদর িবাইগে জবর 
েরগি হগব, িারা জে? জো জরামাগনা, জপরী জপাপ, সবচারে জহনসর লগরে, অযান্টসন 
ওরগিসি এবিং অবিযই চালকি স্টযানগহাপ িৃিীয়। 
  
এেসদন জখলার মাগঠ সবগবােকার িগে জেসির জদখা হগয় জগল। জখলার মাঠটা এেটা 
বগডা আয়িগিগত্রর মগিা। এে পাগি জেলখানার উাঁচু পাাঁসচল, অনয সিনসট সদগে নীচু 
পাাঁসচল। েগিযেসদন িোগল এখাগন েগয়দীগদর আিগি হয়। এখাগন ইগিমগিা েো 
বলা চগল, িবাই এখাগন োণ খুগল গল্প েগর। েেম সদন  খন জেসি এখাগন এগিসছল 
িখন িার মনটা আনগন্দ ভগর উগঠসছল। মাোর ওপর অগনেখাসন জভালা নীল আোি, 
ঝেঝগে িূ ক গনগগন আগুন ছডাগি। 
  
জে জ ন বগল উঠল-ওগগা জমগয়, আসম জিা হগনয হগয় জিামাগেই খুাঁেসছলাম। 
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জেসি মুখ ঘুসরগয় জদখল এ জিই িুইসডি জমগয় মানুষটা, জেগল আিার েেম সদন িার 
িগে জছাট্ট এেটা ধাক্কাধাসক্ক হগয়সছল জেসির। 
  
শুনলাম িুসম নাসে এেটা োসিক ষাাঁডগে জবগছ সনগয়গছা? জেন জগা িুন্দরী? িুসম সে 
জপছগন লাগা পছন্দ েগরা নাসে? 
  
ওই েোটার মগধয এেটা অশ্লীল ইসেি আগছ, জপছগন লাগা মাগন সবপরীি সবহার, জেসি 
জেগন জিগলগছ। জেসির ভাগলা লাগগছ না, জি সবগবােকাগে পাি োসটগয়  াবার জচষ্টা 
েরল সেন্তু সবগবােকা িার িাাঁডািীর মগিা িি হাগি জেসিগে জচগপ ধরগলা। জি এে 
সনাঃশ্বাগি বলগি লাগল–জেউ আমাগে অগ্রাহয েরগি পাগর না। জিামার িাহি জদগখ 
আসম অবাে হগয়  াসি। 
  
িারপর হঠাৎ গলার স্বরটা এেটু নরম েরল জি। জি বলল–এখাগন জিা জিামাগে, 
অগনে বছর োেগি হগব িুন্দরী, জেন সমসছসমসছ আমার িগে লাগগছা? আমার িগে 
এেটু ভাগলা বযবহার েগর জদগখানা; আগখগর লাভই হগব। চল, এেটু ওসদগে চল, 
জিামার িগে জগাপন েো আগছ। 
  
এই েো বলগি বলগি সবগবােকা িার সবিাল িরীরটা সদগয় জঠলগি োেগলা জেসিগে, 
জঠলগি জঠলগি িাগে জদওয়াগলর সদগে সনগয়  াবার জচষ্টা েরল। 
  
জেসি বাধা জদবার োণপণ জচষ্টা েরগছ। জি জবি বুঝগি পারগছ িারীসরে েিরগি 
সবগবােকার িগে জি জপগর উঠগব না। িবুও বলল, আমার এখন মন ভাগলা জনই, 
আমাগে এেটু এো োেগি দাও। 
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জেসির এই েো শুগন হা হা েগর জহগি উঠল সবগবােকা। িার পৃেুলা িরীগরর িবখাগন 
হাসির জঢউ লাগগ। জি বলল–জিামাগে িাগয়স্তা েরগি হগব মগন হগি, শুগন রাগখা 
জিামাগে আসম দখল েরগবা, সবগবােকা  া মগন েগর োগে িা েগর জদখায়। জিামার 
জবলাগিও আসম হার স্বীোর েরগবা না। 
  
হঠাৎ জপছন জেগে এেটা পসরসচি েণ্ঠস্বর জিানা জগল–মাগী, জিার বড বড জবগডগছ, 
ওর গা জেগে এখনই হাি িরা। 
  
জেসি জপছন সিগর িাোল, সলটলচযাপ ঘুসষ পাসেগয় দাাঁসডগয় আগছ। িার োমাগনা মাোয় 
িূগ কর আগলা সচেসচে েরগছ। 
  
িাগে জদগখ সবগবােকা এেটু জহগি বলল–সলটলচযাপ, জিার হাগি এেটা ভাগলা জমগয় 
পগডগছ, সেন্তু িুই এর উপ ুি মরদ জনাি। িুই এেসটবার আমার হাগি জেসিগে জছগড 
জদ, আসম ওর িুন্দর িরীরটা জেগে িব রি সনিংগড জবর েরগবা। 
  
জচাগখর িামগন এিব দৃিয জদগখ জেসি অবাে হগয় জগগছ। িাগে সনগয় দুই মদানীর মগধয 
শুরু হগয়গছ িুমুল িেক সবিেক। এখুসন জিটা িারীসরে িিংঘাগির সদগে জপৌঁগছ  াগব, 
জেসি জবচারী বুঝগি পারগছ সেন্তু জি েী েরগব? 
  
সলটলচযাপ গেকন েগর বলল–আসমই জিার উপ ুি মরদ, এেসদন রাগি আসিি আসম 
জদসখগয় জদব েি ধাগন েি চাল। আর  সদ েখনও জেসিগে সবরি েসরি িাহগল 
জিার পাছা জভগে খাব আসম। 
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পসরসস্থ্সি আরও খারাপ হগয়গছ। জিষপ কন্ত জেসি ভাবল জি মধযস্থ্িা েরগব সেনা। 
সলটলচযাগপর এেটা েো িার মগন পগড জগল। এেসদন েোয় েোয় সলটলচযাপ 
বগলসছল–জিাগনা জেসি, িুসম জিা এখাগন নিুন এগিগছ, এখানোর সনয়মনীসি িব 
বুঝগি পাগরাসন, আগস্ত আগস্ত িব সিখগব, জেলখানাগি জ  আগগ আেমণ েগর জিষ 
প কন্ত জিই সেগি  ায়। জেউ জদগখ না জি অনযায় েগরগছ সেনা। এখাগন িবিময় 
জিামাগে েসম িি রাখগি হগব। এেটু নরমভাব জদখাগলই আর রগি জনই, সিয়াল 
েুেুগর এগি জিামাগে োমডা োমসড েরগব। 
  
জিষ প কন্ত সবগবােকা সপসছগয় জগল। অবিয আচরগণর মগধয পরােগয়র ছসব আাঁেগলা না 
জি, হািগি হািগি জি বলল–সঠে আগছ, জেসি, জিামার িগে আমার জবাঝাাঁপডাটা 
আগামী োগলর েনয জভালা রইল। িুসম জিা আরও অগনেসদন এখাগন োেগব। িখন 
জদখগবা ওই জভডুয়া সলটলচযাপ জিামাগে েীভাগব বাাঁচায়। 
  
সবগবােকা চগল  াবার পর সলটলমযাপ জেসির সদগে িাসেগয় বলল–বদ স্বভাগবর 
জমগয়মানুষ এই সবগবােকা। সিোগগাগি নাগিকর োে েরগিা, িায়ানাইড খাইগয় জরাগীগদর 
জমগর জিলগিা। ওই েরুণাময়ী জিামাগে জদগখ মগে জগগছ। জদগখা জেসি, ভাগলা চাও 
জিা িাডািাসড এেটা মরদ েুসটগয় নাও, িা নাহগল োে িেুগন জিামাগে সছাঁগড সছাঁগড 
খাগব। 
  
সলটলচযাগপর এই বযবহাগর মাগঝমগধয জেসি অবাে হগয়  ায়। েেম রাসত্রর েো বার 
বার িার িৃসির িমুগে িাাঁিার োটগি োটগি সিগর আগি। পাউসলটা এবিং জলালা ছাডা 
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এই সলটলচযাপও িার িগে অিালীন আচরণ েগরসছল। সেন্তু সলটলচযাপগে চটাগল 
চলগব না, জেসি ইসিমগধযই বুগঝ জগগছ সলটলচাপ  গেষ্ট বুসদ্ধমিী, িরীগর অিুগরর িসি 
আগছ। িার। জেলখানার জদওয়াল জভগে বাইগর আিগি হগল সলটলচযাগপর িাহা য 
সনগিই হগব। 
  
জেসি োনগি চাইল-জিাগনা, আসম  সদ জেলখানার পাাঁসচল জভগে পালাগি চাই িুসম, সে 
আমাগে িাহা য েরগব? 
  
িময় ও িুগ াগ জপগলই জেসি এই েশ্নটা ছুাঁগড জদয়। আিগল বাইগরর পৃসেবীগি  াবার 
েনয িার মন ছটিট েরগছ। 
  
সলটলচযাপ সেছু বলগি সগগয়সছল, সেন্তু িখনই খাবার ঘণ্টা পগড জগল। 
  
জিই রাগি সনগের বাগে শুগয় জেসি অগনে েোই ভাবসছল। জদখগি জদখগি জবি 
েগয়েটা মাি জেগট জগল এই জেলখানার জভিগর। বাইগরর পৃসেবীগি জে জোোয় 
জেমন আগছ িা ভাববার জচষ্টা েরল। 
  
েগিযেসদন দুপুরগবলা লাগির পর সবগনাদন েগি িবাই এেঘণ্টা োটাগি পাগর। 
জিখাগন জটসলসভিন আগছ, জমগয় েগয়দীরা ঘুসরগয় ঘুসরগয় সনেস্ব চযাগনল জদগখ। অগনগে 
মযাগাসেগনর পািায় জচাখ জমগল জদয়। এেসদন দুপুগর মযাগসেগন এেসট ছসব জদগখ জেসি 
অবাে হগয় জগল, িার মন চগল জগল েগয়ে বছর আগগর পৃসেবীগি। ছসবগি জদখা 
 াগি জ  চালকি স্টযানগহাপ িৃিীয় হাসিমুগখ নববধূগে সনগয় সগেকা জেগে জবসরগয় 
আিগছ। িলায় িুন্দর এেটা েযাপিান। এই ছসবটা জদগখ েেগম জেসি ভীষণ জভগে 
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পগডসছল। িার মন বযোিুর হগয় উগঠসছল। পরমুহূগিক িার িমস্ত  ন্ত্রণা িীে ঘৃণায় 
রূপান্তসরি হল। এই মানুষসটগে জি এেদা ভাগলা জবগিসছল অেচ সবপগদর সদগন এই 
মানুষসট িাহাগ যর হাি বাসডগয় জদয়সন। এমনসে চালকগির দুবকযবহাগরর িগলই আে 
জেসির িন্তান মারা জগগছ, জেসি জোনসদন চালকিগে িমা েরগব না। 
  
মযাগাসেনটা ছুাঁগড জিগল সদল জেসি, ভাবগলা, েগব িার এই স্বপ্নটা িিল হগব। 
  
জ সদন েগয়দীগদর আত্মীয়স্বেগনর িগে জদখা েরার েো োগে জিসদন িারা িােগগাে 
েগর। সলটলচযাপ সভসেটরি রুম জেগে  খন সিগর আগি িখন সেছুিগণর েনয িাগে 
খুব হাসি খুসি জদখায়। 
  
এেসদন সলটলচযাপ জেসিগে বলল–আমার অযাল এগিসছল, ভাবগি অবাে লাগগ আমার 
েনয এখনও অযাল অগপিা েগর আগছ। োগনা জেন? আমার েনয ও পাগল। 
  
জেসি োনগি চাইল–জিামার েগনয? 
  
–হযাাঁ জেন নয়, এখাগন জিামরা জ  সলটলচযাপগে জদখগি পাি জি সেন্তু আিল 
সলটলচযাপ নয়, আসম এেটা জমগয়মানুষ, এেটু জস্নগহর স্পিক পাবার েগনয আমার মন 
োির হগয় অগপিা েগর। বাধয হগয়ই আসম অপেমকগুসল েসর!  খন ছাডা পাব িখন। 
আমার সনেস্ব স্বপ্নেগি গগড িুলগবা। 
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সলটলচাপ দাাঁি জবর েগর হািগলা। িার মুখ জেগে সছটগে আিা ওই েোগুগলা শুগন 
জেসি িখন অবাে হগয় জগগছ। িসিযই জিা, েগিযেসট জমগয়র মগধয সে এমন এেসট 
স্বগপ্নর েগি োগে? 
  
জেসি বলল, সলটলচযাপ িুসম িবিমগয় আমাগে সবপগদর হাি জেগে আডাল েরগি চাও 
জেন বগলা জিা? 
  
োাঁধ োঁসেগয় সলটলচাপ বলল–বাাঃ বুসদ্ধমিী জমগয়, এই ভাগব জিনু্টগি িুডিুসড সদগয় 
আমার জপট জেগে আিল েো জবর েরগি চাইগছা জিা? 
  
–হযাাঁ িসিয আসম োনগি চাইসছ, আর িেগল অেকাৎ  ারা জিামার বনু্ধ িারা জিামার 
িমস্ত েো জেন জমগন চগল। 
  
–শুনগিই হগব, িা নাহগল ওগদর পাছায় আসম লাসে ঝাডগবা। 
  
–সেন্তু আমার জবলায় জিা িা হয় না। আসম েেম জেগেই জিা জিামাগে অগ্রাহয েগরসছ। 
  
–এটা সে জিামার জেৌিূহল না অসভগ াগ? 
  
–না না োনগি ইগি েরগছ। 
  
সলটলচযাপ সেছুিণ চুপ েগর োেগলা, িারপর বলল–জিাগনা িব েো বলসছ, না না 
িুসম  া ভাবগছা িা নয়, আসম  া চাই িাই পাই। িুসম এেটু আলাদা জমগয়। নামেরা 
িযািগনবল মযাগাসেগন জ  িমস্ত জমগয়গদর ছসব ছাপা হয় িুসম িাগদর মগিা িান্ত ভে 
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সনরীহ। িুসম ওগদর েগগির জলাে। িুসম আে দুভকাগগযর েবগল পগর এই অপরাগধর 
েগগি এগি পগডগছ। মগন হয় জেউ জিামাগে িাাঁসিগয়গছ। জিাগনা, আসম ভে িুন্দর 
জোগনা সেছুরই িিংস্পগিক এ েীবগন খুব েমই এগিসছ। িুসম ওই জশ্রণীর মানুষ। 
  
িারপর হঠাৎ মুখটা অনয পাগি ঘুসরগয় সলটলচযাপ বলল–জিামার বাচ্চাটার েনয আসম 
খুবই দুাঃসখি। আিগল আসম… 
  
জিই রাগি আগলা জনভার পর জেসি সিিসিি েগর সলটলচযাপগে বলল–আসনক, আমাগে 
এখান জেগে পালাগিই হগব, িুসম সে বুঝগি পারগছা? 
  
–আসম এখন ঘুগমাবার জচষ্টা েরসছ, স শুর জদাহাই এখন আর বেবে েগর আমার ঘুগমর 
বাগরাটা বাসেগয় সদও না। 
  
এবার সলটলচযাপ জেসিগে জেলখানার ভাষা জিখাগি শুরু েরল। েগয়েসদগনর মগধয জি 
সবসভন্ন জোড িব্দ বুগঝ জগল। 
  
সলটলচযাপ আর সবগবােকার মগধয পগরর সদন ঘগট জগল জিই সবগস্ফারণটা। মাগঠ িিট 
বল জখলা হসিল। পাহারাদাররা েডা নের জরগখগছ িবার ওপর। সবগবােকা বযাট 
েরসছল, মাগঠর জিষ িীমানাগি, জেসি দাাঁসডগয় বল ধরসছল। হঠাৎ িার সদগে জোর 
েগর বল ছুাঁগড মারল সবগবােকা, রান জনবার অসছলাগি িার ওপর ঝাাঁসপগয় পডল। 
মাসটগি জেসিগে জিগল সদল, ময়দা ঠািার মগিা জঠিগি লাগল িাগে। িার মুখ সদগয় 
িখন িসপনীর সহি সহিাসন িব্দ জবসরগয় আিগছ। জি বলল–আে প কন্ত আমার মুগখর 
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ওপর জেউ েো বলার িাহি েগরসন বুঝসল হারামোদী, জিার িমস্ত গুগমার আে আসম 
জভগে জদগবা। আে রাগি আসম জিার বাগে আিগবা, জদসখ জে জিাগে বাাঁচায়! 
  
জেসি সনগেগে সবগবােকার েবল জেগে ছাসডগয় জনবার োণপণ জচষ্টা েরসছল সেন্তু পারগব 
জেন? জি  সদ এেটা জছাট্ট খরগগাি হগয় োগে িাহগল সবগবােকা জমাটা িূেরী। হঠাৎ 
মগন হল জে জ ন সবগবােকাগে হযাাঁচো জমগর িার িরীর জেগে ওপর সদগে িুগল 
সনগয়গছ। জি িাসেগয় োেল সলটলচযাগপর সদগে, সলটলচযাপ সবগবােকার টুসট জচগপ 
ধগরগছ। 
  
–রাস্তার েুিী জোোোর, জিাগে আসম িাবধান েগর সদগয়সছলাম আমার জেসির গাগয় 
হাি সদসব না। 
  
বগডা বগডা নখ সদগয় সবগবােকার মুখ রিাি েগর জদওয়া হল। 
  
–আমার জচাখ জগগল সদল, এই েো বলগি বলগি সবগবােকা সলটলচযাগপর ওপর ঝাাঁসপগয় 
পডল। জমগয় পুসলিরা ছুগট এল। পাাঁচসমসনট েচণ্ড ধস্তাধসস্ত হল। ইসিমগধযই দুেগন 
দারুণ েখম হগয়গছ। িাগদর ডািারখানায় সনগয়  াওয়া হল। 
  
গভীর রাগি সলটলচযাপ সিগর এল। জলালা আর পাউসলটা িার জিবা ত্ন েরগলা পালা 
েগর। 
  
জেসি সিিসিি িগব্দ োনগি চাইগলা–িুসম সঠে আগছ জিা? 
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–চমৎোর আসছ, মুগখ বলগলও গলার েডাগনা িব্দ শুগন জেসি বুঝগি পারগলা জ  
সলটলচযাপ ভীষণ েখম হগয়গছ। 
  
–আসম সিগসগসর পযাগরাগল ছাডা পাসি। সেছুসদগনর েনয আমাগে এখান জেগে চগল 
জ গি হগব। িখন িুসম সবপগদ পডগব জেসি, সবগবােকা সেন্তু জিামাগে ছাডগব না। ও 
ভয়িংের, ইগি হগল জিামাগে জমগর জিলগিও পাগর, এই অপরাগধর েনয পৃসেবীর 
জোগনা আদালগি জোগনা িাসস্ত হগব না। 
  
সলটলচযাগপর েোগুগলা শুগন জেসির ঘুগমর দিারিা জিষ। অগনেিণ জি িূনয দৃসষ্টগি 
েসডোগঠর সদগে িাসেগয় রইল। এরপর সলটলচাপ হঠাৎ বলল–এই নরগে  াগি 
জিামাগে োেগি না হয়, এবার জবাধহয় জিই আগলাচনাটা েরগি হগব। 
  
চারপাগির আগলা জনভাননা, সেন্তু সলটলচযাগপর েো শুগন জেসির মগনর আোগি িখন 
হাোর িূগ কর জরািনাই! 
  
. 
  
১০. 
  
ওয়াগডকন েযাসনগান স্ত্রীগে খবরটা সদগলন োল জেগে জিামার বাচ্চা জদখা সঝটাগে 
জবাধহয় আর পাওয়া  াগব না। 
  
িু এগলন েযাসনগান ভ্রু েুাঁচগে েশ্ন েরগলন জেন? েুসড জিা অযাসমগে খুবই  ত্ন েগর। 
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–সেন্তু ও ছাডা জপগয়  াগি, োল িোগলই ওর ছুসট। 
  
ওয়াগডকন েযাসনগান এবিং িাাঁর স্ত্রী েোবািকায় বযস্ত সছগলন। জেলখানার লাগগায়া িুন্দর 
এেসট েগটগে িখন জনগম এগিগছ িুন্দর এেসট িোল। ওয়াগডকন সহিাগব েযাসনগান 
জপগয়গছন এেেন রাাঁধুনীগে, োগের এেসট জমগয় আগছ িার িিংিাগর, আগছ ড্রাইভার 
আর জমগয়র েনয গভগনকিক। সবনা পয়িায় এিেনগে পাওয়া জগগছ, স্বভাবিই মনটা খুসি 
মাখা েযাসনগাগনর। 
  
ওয়াগডকন িাগহগবর এেসট মাত্র জমগয়, িার নাম অযাসম, বয়ি মাত্র পাাঁচ বছর। স্বামী, স্ত্রী 
আর জছাট্ট জমগয় েমেমাট এেটা িুখী িিংিাগরর খণ্ড সচত্র। সেন্তু এখাগন এগি িু েেম 
েেম খুবই সনরাপিার অভাব জবাধ েরগিন। জেলখানার জচৌহসের মগধয োেগি োেগি 
দম বন্ধ হগয় সগগয়সছল িার। এখাগন  ারা োে েগর িারা িবাই েগয়দী, ভয়িংের 
অপরাধ েগর িগব জেলখানায় ঢুগেগছ, এই সচন্তাও িুগে আিন্ন েগর রাখগিা। 
মাগঝমগধয িু োনগি চাইগিন িার স্বামীর োগছ মাঝরাগি ওরা  সদ আমাগদর খুন েগর 
িাহগল েী হগব? সবগিষ েগর আসম আমার জছাট্ট জমগয়টার েো ভাবসছ। 
  
স্ত্রীর গাগয় হাি সদগয় আদর েরার ভেীগি ওয়াগডকন বগলসছগলন–ওরা  সদ জিরেম সেছু 
বগল িাহগল ওগদর িাসস্ত জদবার িমিা আমার আগছ। এ সনগয় িুসম সেছু সচন্তা জোগরা 
না। 
  
েযাসনগাগনর মুগখর েোয় মন ভগরসন িু এগলগনর সেন্তু জিষ প কন্ত জদখা জগল িু 
এগলগনর এই আিো আগদৌ সঠে নয়। জ  িমস্ত েগয়দীরা ভাগলাভাগব োে েগর 
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িারাই জিষ প কন্ত ওয়াগডকগনর ঘগর জঢাোর অনুমসি পায়, শুধু সে িাই? ওয়াগডকগনর 
হাগি অিীম িমিা। সিসন চাইগল িাোর পসরমাণ েসমগয় সদগি পাগরন। 
  
এবার িু এগলগনর গলায় নানা অসভগ াগগর িুর ঝমঝম েগর জবগে ওগঠ–অযাসমগে 
েুসডর হাগি জছগড সদগয় আসম সনসিন্ত োেিাম। গভগনকিক সহিাগব েুসড চমৎোর। সেন্তু 
এবার জে আিগব িা জিা োসন না। অগচনা মানুগষরা বাচ্চাগদর িগে েি রেগমর 
খারাপ োে েগর িবসেছু োনা আগছ আমার। 
  
–েুসডর োয়গায় িুসম োগে জনগব বগল সঠে েগরগছা? 
  
সেছুসদন ধগরই ওয়াগডকন এ সবষয় সনগয় সচন্তা ভাবনা েরগছন। ডেনখাগনে জমগয় 
েগয়দীর েো জভগব জরগখগছন, েগিযগের িগে আলাদা আলাদা েো বগলগছন, িগব 
জেসি হুইটসনগেই এই পগদ সন ুি েরগি হগব। ওই জমগয়টার দুাঃখেনে ঘটনা এখনও 
িার মনগে সবচসলি েগর। পগনগরা বছর ধগর অপরাধ সবজ্ঞাগনর সবসভন্ন িাখা-েিাখা 
সনগয় গভীরভাগব পডাগিানা েগর আিগছন ওয়াগডকন িাগহব। এ সবষগয় িার এেটা চাপা 
অহিংোর আগছ। বনু্ধ বান্ধগবরা বগল োগেন, সিসন নাসে এে মনস্তি সবিারদ হগয় 
উগঠগছন। জবি সেছু অপরাধী আগছ  ারা হল দাগী আিামী, জেল জেগে ছাডা জপগল 
িুগ াগ বুগঝ আবার ওই এেই অপরাধ েরগব। অপরাগধর েনয িাগদর মগন 
জোগনারেম অনুগিাচনা জনই। অনযরা িামসয়ে উগিেনার বগি অপরাধ েগর োগে। 
জোগনা জোগনা জিগত্র জলাগভর বিবিকী হগয়ও মানুষ েেম অপরাগধ হাগিখসড েগর। 
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জেসি হুইটসনগে এর জোগনা জশ্রণীগি জিলা িম্ভব নয়। িব অপরাধীগদর মগিা জেসিও 
সনগের অপরাধ স্বীোর েগরসন। ওয়াগডকন সচন্তা েগরন জিইিব মানুষগদর েনয  ারা 
ষড ন্ত্র েগর জেসিগে জেগল পাসঠগয়গছ। সেছুসদন আগগ সনউ অসলকগয়গের গভনকর 
ওয়াগডকন েযাসনগানগে সনউ অসলকগয়গের নাগসরে েসমিগনর িদিয েগরসছগলন। েযাসনগান 
রােনীসি িম্পগেক জমাগটই উৎিাসহি নন, এগি সিসন মাো ঘামান সন। সেন্তু েসমিগনর 
িদন্তর িময় সিসন ওই জলােগুগলা িম্পগেক অগনে জগাপন খবর জেগন জিগলসছগলন। 
জো জরামাগনা এেেন মাসিয়া, অযান্টসন ওরগিসির এগেন্ট, অযাটসনক জপরী জপাপ 
জরামাগনাগদর োছ জেগে সনয়সমি টাো পায়। এমনসে েে জহনসর লগরেগেও জো 
সেগন জিগলগছন। জেসির এই িাো হবার জপছগন ওই মাোগুগলা এেটা চোন্ত েগরগছ, 
এই সবষগয় আর জোগনা িগন্দহ জনই। 
  
স্ত্রীর েোর েবাগব ওয়াগডকন বলগলন–হযাাঁ, এেেগনর েো সচন্তা েগর জরগখসছ। 
  
জেলখানার রান্নাঘগরর এে জোগণ জছাট্ট এেসট খাবার জটসবল পািা রগয়গছ, চারসদগে 
চারসট জচয়ার। এখাগন এেটু আডাল েরা োয়গা। দি সমসনগটর সবরসির িময় জেসি 
আর সলটলচযাপ জিখাগন বগি েসি খাসিল। 
  
–বল, িুসম জেন এি িাডািাসড জেল জেগে পালাগি চাইগছা? 
  
সলটলচযাপ উসিগ্ন মুগখ িাসেগয় আগছ জেসির সদগে। জেসি চসেগি এেবার সলটলচযাপগে 
জদগখ সনল, এই েমাগি জি অগনে জবসি অসভজ্ঞ হগয় জগগছ। আগগ হগল হুডহুড েগর 
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জপগটর েো বগল সদগিা। এখন বুগঝ িমগঝ েো বগল, সলটলচযাপগে সে সবশ্বাি েরা 
 ায়? 
  
–েগয়েেন জলাে আমার পসরবাগরর ভয়িংের িসি েগরগছ। আমাগে বদলা সনগিই 
হগব। 
  
–জিামার সে িসি েগরগছ ওরা? 
  
–ওরা আমার মাগে খুন েগরগছ, ধীগর ধীগর জেগট জেগট িব্দগুগলাগে হাওয়ার িমুগে 
ভাসিগয় সদল জেসি। 
  
–ওরা োরা? 
  
–নাম শুনগল িুসম সে সচনগি পারগব? িুসম ওগদর োউগেই জচগনা না। জো জরামাগনা, 
জপরী জপাপ, জহনসর লগরে আর অযান্টসন ওরগিসি। 
  
এই িব্দগুগলা শুগন সলটলচযাগপর জচাখ বগডা বগডা হগয় জগল। জিষ প কন্ত জি চীৎোর 
েগর বলল–হযায়, আসম সে সঠে শুগনসছ? 
  
সলটলচযাগপর আচরগণর এই পসরবিকগন জেসিও অবাে হগয়গছ। জেসি বলল–িুসম এগদর 
জচগনা? 
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–জরামাগনা আর ওরগিসির েো জে না োগন? সনউ অসলকগয়গে ওরাই হল আিল। 
জনিা। জিামাগে জিষবাগরর মগিা িাবধান েগর সদসি জেসি, িুসম ওগদর সবরুগদ্ধ লডগি 
জ ও না, িুসম ওগদর িগে পারগব না। জিামাগে ওরা এগেবাগর জিষ েগর জদগব। 
  
সলটলচযাগপর এই িাবধান বাণী জেসির মগনর মগধয জোগনা ভাবান্তর আনগি পারগলা 
না। সনসৃ্পহ গলাগি জেসি বলল–আমার আর সে জিষ েরগব বগলা জিা? জিষ জিা আসম 
হগয়ই জগসছ? 
  
সলটলচযাপ চারপাগি এেবার িাোগলা, আসড জপগি জেউ ওগদর েো শুনগছ সে? 
জেলখানার এই এেটা সবপদ, দুেন বসন্দনী অন্তরে েো বলগলই িৃিীয় এেেগনর 
োন জিখাগন জপৌঁগছ  ায়। অসি দ্রুি খবর চগল  ায় এঘর জেগে ওঘগর। 
  
–হয় জিামার মাো খারাপ হগয় জগগছ অেবা িুসম এেটা অদু্ভি স্বভাগবর জমগয় জছগল। 
ওইিব পুরুষগদর েো িুসম মুগখ আনগছা সে েগর আসম জিা বুঝগিই পারসছ না। জেসি, 
িুসম আমার জছাগটা জবাগনর মগিা, আসম বসল সে, আমার েো জিাগনা, ওগদর েো ভুগল 
 াও। অনযভাগব বাাঁচবার জচষ্টা েগরা। 
  
–না িম্ভব নয়,  সদও আমাগে মরগি হয় িাহগলও আসম েসিগিাগধর েো ভাবগবা। 
বলল, িুসম সে এখান জেগে আমাগে জবর েরগি পারগব? 
  
জবি সেছুিণ দুেন চুপচাপ বগি রইল। িারপর সলটলচযাপ বলল–মাগঠ েো হগব। 
  
এবার দুেগন মাগঠর এেগোগণ জদখা েরল। 
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–এই জেল জেগে এর আগগ বাগরা েন পালাবার জচষ্টা েগরসছল,.দুেন েগয়দীগে গুসল 
েগর মারা হয়। 
  
সলটলচযাগপর এই েো শুগন জেসি সেছু বলল না। জেসি োগন এখান জেগে পালাগনাটা 
খুব এেটা িহে নয়, সেন্তু ওই ভয়িংের োেটা িাগে েরগিই হগব। পগনগরা বছর 
ধগর জি জেলখানার অন্ধেুঠুসরর মগধয পচগি পারগব না। 
  
–চারগোগণ চারগট টাওয়ার আগছ, জিখাগন চসিিঘণ্টা পাহারাদাররা োগে, ওগদর হাগি 
োগে জমসিনগান। ওরা েুিীর বাচ্চার মগিা িয়িান। েগয়দী পালাগল ওগদর চােসর 
চগল  াগব, জেউ  সদ পালাবার িামানযিম জচষ্টা েগর িাহগল ওরা ঝাাঁগে ঝাাঁগে গুসল 
ছুাঁগড জদয়। জেলখানার চারসদগের পাাঁসচগল আগছ োটা িার।  সদ বা জোগনাভাগব 
জমসিনগান আর োাঁটািাগরর জবডা পার হগি পাগর িাহগলও িুসম সনসিন্ত নও জ  
বাইগরর পৃসেবীগি পা রাখগি পারগব। এরপর আগছ ভয়িংের আেৃসির োগলা সিোরী 
েুেুগরর দল। েগয়ে মাইল দূগর নযািনাল গাগডকর জেন্দ্র আগছ, িুসম পাসলগয় জগছ এই 
খবর েচাসরি হবার িগে িগে িারা জহসলেপ্টার সনগয় জিামাগে অনুিরণ েরগব, 
জিামাগে মৃি অেবা েীসবি অবস্থ্ায় ধগর আনগবই। িগব ওরা এগেবাগর জমগর জিলগি 
চায় না, এগি অনযগদর সিিা জদওয়া  ায় না। 
  
জেসি িখনও বলগছ–িবুও জিা মানুষ জচষ্টা েগর, জচষ্টা েরার মগধয জোগনা জদাষ আগছ 
সে? 
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 ারা পালাগি চায় িারা বাইগর জেগে জলাে জনয়। বাইগর িাগদর বনু্ধ-বান্ধব োগে, খরচ 
েরার মগিা অগুণসি টাো োগে। বাইগরর বনু্ধরা বনু্দে পাসঠগয় জদয়, জপািাে পাঠায়। 
এমন সে বাইগর গাসডর বগন্দাবস্ত েগর রাগখ। এি িব েরার পগরও সেন্তু জিষ প কন্ত 
েগয়দীগে ধরা পডগি হয়। আর িুসম জিা এেটা অিহায় জমগয়মানুষ, বাইগর জিামার 
সেছু জনই, জভির জেগে িুসম পালাবার িসন্দ-সিসের েরগব জেমন েগর? 
  
সনগের ওপর অগাধ আস্থ্া এগন জেসি বলল–ওরা আমাগে ধরগি পারগব না। 
  
িখনই এেেন জমেন ওসদগেই আিসছগলন, ওরা চুপ েগর জগল। জেসিগে জডগে জমেন 
বলগলন–ওয়াগডকন েযাসনগান জিামাগে ডােগছন, জদৌগড  াও। 
  
ওয়াগডকন জেসিগে বলগলন–আমার বাচ্চা জমগয়টাগে জদখাগিানা েরার েনয এেেন 
জমগয় দরোর, িুসম সে জিই োেটা েরগব? অবিয জিামাগে আসম জোর েবরদসস্ত 
েরসছ না, িুসম িান্ত স্বভাগবর ভে জমগয় বগলই আসম জিামার োগছ এই েস্তাবটা 
জরগখসছ। 
  
অসি দ্রুি সচন্তা েরল জেসি, জি বুঝগি পারগলা এটা ঈশ্বগরর অভাসবি এেটা পুরকার। 
ওয়াগডকগনর বাসডগি োে েরগি েরগি জেলখানা িম্পগেক আরও অগনে জগাপন খবর 
জি অনায়াগি োনগি পারগব। 
  
এে লহমার মগধয জি িার উির সদল–হযাাঁ েরগবা। 
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েেক েযাসনগান খুসি হগলন। এই জমগয়টাগে জ  েগরই জহাে িাহা য েরগি হগব–এমন 
এেটা অদু্ভি ধারণা িাগে জপগয় বগি আগছ। 
  
উসন বলগলন–জবি েসি ঘণ্টায় ৬০ জিন্ট েগর পাগব। মাগির জিগষ সহগিব েগর ওই 
টাোটা জিামার নাগম েমা েগর রাখা হগব। 
  
এখানোর সনয়ম হল েগয়দীগদর হাগি জোগনা োঁচা পয়িা জদওয়া হগব না, ছাডা পাবার 
িময় িব এেিগে জদওয়া হয়। 
  
এেমাি বাগদ আসম এখাগন োেগবা না, জেসি মগন মগন ভাবল, িুসম োল িোল জেগে 
োে েরগি পাগরা, জহড জমেন জিামাগে িব সেছু বুসঝগয় জদগব। 
  
–আপনাগে অগিষ ধনযবাদ ওয়াগডকন িাগহব। 
  
এই খবর শুগন সলটলচযাপ সে জ ন সচন্তা েরগি োগে। জি বলল, এর মাগন ওরা। 
জিামাগে োসস্ট েরগি চাইগছ। 
  
–োসস্ট মাগন সে? 
  
–োসস্ট মাগন িুসম এেেন ভাগলা েগয়দী। এগি জিামার পালাগনার পেসট িুগম হগব। 
  
–েী েগর? 
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–সিন রেম উপায় আগছ এখান জেগে জবর হবার। এে–পাাঁসচল সডসেগয় পাসলগয়  াওয়া। 
দুই সপস্তল জদসখগয় জোগনা এেেন েমকচারীগে িাগয়স্তা েরা। িৃিীয়, পে হল 
ওয়াগডকগনর বাসডগি োে েরগি েরগি এে িাাঁগে পাসলগয়  াওয়া, িগব জোগনাসটই 
জিষপ কন্ত ো কের হগব বগল মগন হয় না। 
  
–সেন্তু আসম জচষ্টা েরগবা, েরগবাই, মগন মগন এেটা অদু্ভি েসিজ্ঞা েরল জেসি। 
পগরর সদন িোগল ওয়াগডকন েযাসনগাগনর বাসডগি জেসিগে সনগয়  াওয়া হল। জিসদন 
জেলখানাগি িার এেগিা পিািিম সদবি। অেকাৎ এেসট এেসট েগর পাাঁচসট মাি 
জেগট জগগছ। ওয়াগডকগনর স্ত্রী এবিং িার জমগয়র িাগে জদখা হগব জভগব জেসি জেমন জ ন 
নাভকাি হগয় উঠগলা। 
  
জগালাপী রগের হাউিগোট পরা এে মসহলা দরো খুগল বলগলন–গুড মসনকিং। 
  
–িুেভাি। 
  
মসহলাসট হয়গিা আগরা সেছু বলগি  াসিগলন সেন্তু সে জ ন সচন্তা েগর চুপ েগর 
রইগলন। িু এগলন োসনগান জদখগি খুবই িুন্দরী, বয়ি ৩৪ সেিংবা ৩৫ হগব। এই 
পৃসেবীগি এমন সেছু জমগয় আগি  ারা িুগৃসহণী হগি ভাগলাবাগি, িু জিই দলভুি, িগব 
এেটু জরাগা, স্বভাগবর মগধয এেটু সখটসখগট ভাব আগছ, জেল েগয়দীগে োগের জমগয় 
সহগিগব জপগল িার িগে সে ধরগনর বযবহার েরগি হগব জিটা বুঝগি পাগরন না, িাই 
েো বলগি বলগি মাগঝমগধয চুপ েগর  ান। সিসন ধনযবাদ োনাগবন না হুেুম 
েরগবন? ভে বযবহার েরগবন নাসে জমগয় েগয়দীর িগে জ মন বযবহার েরা উসচি 
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জিমন েরগবন? জনিাগ্রস্ত, জচার, ধষকে ও খুনীগদর মগধয বিবাি েরার অসভজ্ঞিা এর 
আগগ িার হয়সন। 
  
–আসম সমগিি েযাসনগান, আমার অযাসমর বয়ি ৫ বছর, িুসম জিা োগনা এই বয়গির 
জছগলগমগয়রা েি চিল হয়। িবিময় অযাসমগে জচাগখ জচাগখ রাখগি হগব। 
  
িু এগলন েোগুগলা বলগি বলগি জেসির বাাঁহাগির সদগে িাোগলন। নাাঃ, অনাসমোগি 
সবগয়র আিংসট জনই। িগব নীচু ঘগরর জমগয়রা আেোল ওিব আিংসট পগর না। 
  
উসন োনগি চাইগলন–জিামার জছগলগমগয় আগছ সে? 
  
অেুগর নষ্ট হওয়া জছগলসটর েো চসেগি মগন পগড জগল জেসির। জেসি বলল–না। 
  
জেসিগে জদগখ জবি ঘাবগড জগগছন িু এগলন। েগয়সদ জমগয়গদর মগধয এই আসভোিয 
িহিা জদখা  ায় না। 
  
–অযাসমগে সনগয় আিসছ, বগল জিই  াত্রায় সিসন রগণ ভে সদগলন। 
  
এই অবিগর জেসি িার বগডা বগডা জচাখ জমগল সদল চারপাগি। সছমছাম িাোগনা িুন্দর 
এেসট েগটে, িবকত্র পসরিন্নিার ছাপ, জেলখানার পাগি জ  এমন এেটা স্বগক আগছ, 
েখনও জেসি িার খবর রাগখসন। আিগল অগনে সদন জি জোগনা ভে পসরগবগির মগধয 
আগিসন। 
  
এেটা বাচ্চা জমগয়র হাগি হাি জরগখ িু সিগর এগলন। 
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–অযাসম এই হল…িু আবার েো হাসরগয় জিগলগছন। েগয়সদগদর নাম ধগর ডাো উসচি 
নাসে পদবী ধগর জভগব সিসন সঠে েরগি পারগলন না। 
  
জিষ প কন্ত বলগলন, এই হল জেসি হুইটসন, ও জিামাগে জদখাগিানা েরগব। 
  
–হাই, অযাসম বলল, িার বাদামী জচাগখ দুষু্টসমর ছাপ। জদখগি খুব এেটা িুন্দরী নয়, 
মাগয়র জরাগা ভাবটা জপগয়গছ, সেন্তু আচরগণর মগধয এেটা িান্ত িরলিা লুসেগয় আগছ। 
এই ধরগনর জমগয়গে জদখগলই ভাগলাবািগি ইগি েগর, সেন্তু জেসি মগন মগন িপে 
সনল, সেছুগিই জি ওই জমগয়সটর িগে ঘসনষ্ঠিা েরগব না। 
  
–িুসম সে আমার নিুন মযাসন হগব? 
  
অবাে সবিগয় োনগি চাইল জছাট্ট জমগয়সট। 
  
–হযাাঁ, জিামাগে জদখাগিানা েরগবা, জিামার মা-জে িাহা য েরগব এই আর সে। 
  
িু োনগি চাইগলন-েুসড পযাগরাগল ছাডা জপগয় চগল জগগছ িুসম সে ওর মগিা চগল  াগব 
নাসে? 
  
জছাট্ট এেটা দীঘকশ্বাি জচগপ জোগনা মগি জেসি বলল–না, আমাগে আরও অগনে বছর 
এখাগন োেগি হগব। 
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জেসির এই উিগর স্বভাবিই খুসি হগলন িু, িার মাগন আগামী েগয়েবছর সনসিসন্ত। 
এর মগধয জমগয়টাও জিা িরির েগর বড হগয় উঠগব।   
  
জেসিগে রান্নাঘগর সনগয় সগগয় িু এগলন সে সে েরগি হগব িা জবাঝাগি শুরু েগর 
সদগলন–িুসম সনিয়ই অযাসমর িগে খাগব। িোগলর েলখাবার িুসম হিসর েরগব, 
িারপর অযাসমর িগে জখলা েরগব। োগের জমগয়সট দুপুগরর রান্না েরগব, দুপুগর খাবার 
পর অযাসম সেছুিণ ঘুগমাগব। সবগেগল খামাগরর বাগাগন ঘুগর জবডাগব, ও গাছ-পালার 
িগে ভাব েমাগি খুবই ভাগলাবাগি। আিা েসর এ বযাপাগর জিামারও আগ্রহ আগছ। 
  
িু এগলন েো বগল চগলগছন আর জেসি মগন মগন এেটা েসঠন জ াগসবগয়াগগর অিংে 
েষগছ। অগনেটা িময় জি বাগাগন ঘুরগি পারগব, এখানোর সনরাপিা বযবস্থ্া সনিয় 
জেগলর মগিা সনসিে নয়। িার মাগন? পাাঁসচল সডসেগয় পালাবার এেটা পে েিস্ত হল 
সে? 
  
েুসড এের েসমগি নানাধরগনর িরোসর আর িগলর গাছ, এগুগলা জদখাগিানা েগর 
োসস্ট অেকাৎ সবশ্বস্ত েগয়দীরা। পােগরর জদওয়াল সদগয় জঘরা এেটা মস্ত বগডা েৃসত্রম 
পুেুরও আগছ জিখাগন। 
  
পাাঁচটা সদন ভীষণ ভাগলা োটল জেসির, মগন হল বদ্ধ েগৎ জেগে জি জ ন মুসির মগি 
এগি জপৌঁগছগছ। এই সভন্নির পসরগবগি িাো হাওয়াগি বুে ভগর সনাঃশ্বাি সনল জি। 
অবাগধ জঘারাঘুসর েরগি পারগছ, এখাগন রিীগদর রি চিুর ভয় জনই, এই বযাপারটা 
জেসিগে আরও উৎিুল েগর িুলল। সেন্তু েসি মুহূগিক জি পালাবার সচন্তা েরগছ। 
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অযাসমর জদখাগিানার োে না োেগল জেসিগে সনগের জিগল সিগর জ গি হগিা। রাগি 
অবিয িাগে বাগে োেগি হয়, সেন্তু িোগলর ঘণ্টা বাোর িগে িগে জি ওয়াগডকন 
িাহগবর বািংগলাগি চগল আগি। সনিয নিুন ধরগনর রান্না েগর, চালকিগদর িগে োেগি 
োেগি ও নানা জরসিসপ সিগখ জিগলসছল। সেন্তু অযাসম িাধারণ খাবার জখগি জবসি পছন্দ 
েগর, িারপর শুরু হয় হদনসন্দন েীবন াত্রা। অযাসমর িগে জছগলমানুষী জখলায় অিংি 
সনগি হয়, সেিংবা ছডার বই জেগে ছডা জিানাগি হয়। 
  
অযাসমর িগে জখলগি জখলগি মাগঝ মগধয জেসি িার হারাগনা হিিব সদগন সিগর জ ি। 
বাবাও সঠে িার িগে এমনই জখলা জখলগিা, আে পসরগবিটা জেমন পাগে জগগছ। 
  
অযাসম পুিুল পছন্দ েরগিা, জেসি ওয়াগডকন-এর জছাঁডা জমাো সদগয় এেটা িুন্দর জভডা 
হিসর েরল, অবিয জিট-জভডা হল না। হল জিয়াল আর হাাঁগির মাঝামাসঝ 
সেমু্ভিসেমাোর অদু্ভি এেটা েন্তু। জিটা জপগয় অযাসমর সে আনন্দ। জেসি মগন মগন 
আবার েসিজ্ঞা েরল, নাাঃ সেছুগিই জি এই জমগয়টাগে ভাগলাবািগব না, ভাগলাবািা 
েসিবন্ধেিা হগয় দাাঁডায়। আে অেবা আগামীোল িাগে জেল জেগে পালাগিই হগব। 
  
সবগেগল বাগাগন জবডাগি জবডাগি জেসি নের রাখগিা জোন সদগয় পালাগনা  ায়। িান্ত্রীরা 
জোোয় দাাঁডায়, েখন িাগদর সডউসট বদল হয়। িবসেছুই খুাঁসটগয় খুাঁসটগয় জদখার জচষ্টা 
েরগিা জি। জি বুঝগি পারল সলটলচযাগপর িগে  িগুগলা পন্থা সনগয় আগলাচনা েগরগছ 
িার জোগনাটাই এখাগন ো কেরী হগব না অেকাৎ সিনসট পন্থার িবগুসল জভগস্ত  াগব। 
চিুেক এেটা পন্থা অবিযই িাগে জবর েরগি হগব। 
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জেসি এেবার োনগি জচগয়সছল–জেলখানাগি োগে েগর জ িব খাবার সেসনিপত্র 
আগি, িাগি জচগপ জেউ েখনও পালাবার জচষ্টা েগরগছ সে? 
  
সলটলচযাপ বগলসছল–জঢােবার আর জবর হবার িময় জগগটর েগিযেসট গাসডগি িন্ন িন্ন 
েগর িলাসি েরা হয়। িাই খুেুমসন, ওই স্বপ্নটা মাো জেগে িাসডগয় দাও! 
  
এেসদন িোগল জেেিাস্ট জখগি জখগি অযাসম হঠাৎ জেসিগে বলল–আসম জিামাগে 
ভাগলাবাসি, িুসম আমার মা হগব? 
  
এই েো শুগন জেসির মগনর মগধয এেটা বযোর গুমরাগনা অনুভূসি োগল। জি বলল–
এেেন মা-ই জিা  গেষ্ট, দুেন মা হগল আবার ঝগডা জবাঁগধ  াগব। 
  
–হযাাঁ দরোর আগছ, আমার বনু্ধ িযাসল অযাগনর বাবা আবার সবগয় েগরগছ, িযাসলর জিা 
দুগটা মা। 
  
এেটু ধমগে জেসি বলল–িুসম িযাসল নও, িাডািাসড খাওয়া জিষ ের। 
  
অযাসমর মুখ ভার হগয় জগল–আমার সখগদ জনই। 
  
–সঠে আগছ চল বই পডগবা। 
  
জেসি বই পডগছ হঠাৎ জোগলর ওপর নরম হাগির জছাাঁয়া জপল। 
  
–জিামার জোগল বিগবা? 
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জমগয়সটর মুগখর সদগে িাসেগয় মনটা জেমন জ ন হু হু েগর উঠল জবচারী জেসির। জি 
মুগখ বলল–না। মগন মগন বলল–সনগের পসরবাগরর জলাগের োছ জেগে আদর জচও, 
আসম আমার িগে জিামাগে েডাগি চাইসছ না। িুসম সে োন আমার জেউ জনই, 
ভসবষযগি জেউ েখনও আমার আপন হগব না? 
  
জমগয়টাগে এি েো বগল জেসির মনটা খারাপ হগয় সগগয়সছল। জেসি রাগি আর জিগলর 
মগধয োেগি পারগছ না। অনয জিল জেগে আিা নিুন েগয়দীগদর আিকনাদ শুগন িার 
মন ছটিট েগর ওগঠ। সে েগর পালাগব এই েো ভাবগি ভাবগি রাগির পর রাি 
জেগট  ায়। পালাগনার েগনয জোন জোন োে েরগি হগব িার এেটা আগাম 
পসরেল্পনা সঠে েরল জেসি। েেগমই িাগে জদখগি হগব জোগনা িাাঁে-জিাের পাওয়া 
 ায় সেনা। পাহারাদার বা পুসলিরা েখন সডউসট পাোয় জি বযাপারটাও োনগি হগব। 
জচাখ বন্ধ েগর জেসি মুি স্বাধীন েীবগনর েো সচন্তা েগর। বাইগরর পৃসেবীগি সগগয় 
িার েেম োে হগব ওই িয়িান জলােগুগলার িাগে জবাঝাাঁপডা েরা। এগেবাগর জিগষ 
আিগব চালিক-এর পালা। 
  
সবগবােকাগে জি আর এসডগয় চলগি পারগছ না। জেসি োগন জ খাগনই জি োেুে না 
জেন, সবগবােকার দুসট জচাখ িবিমগয় িার ওপর নের জরগখগছ। জেসি জ খাগনই  ায়, 
েগয়েসমসনগটর মগধয সবগবােকা জিখাগন জপৌঁগছ  ায়। 
  
এেসদন সবগবােকা িরািসর জেসির োগছ এেটা আবদার েগর বিলদারুণ িুন্দর লাগগছ 
জিামাগে আে মাইসর। জিামাগে না জপগল আমার আর চলগছ না। 
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–আমার োগছ জঘাঁষার জচষ্টা জোগরা না, েণ্ঠস্বগর আগুন জঢগল জেসি বগলসছল। 
  
–জিামার মরদটা জিা বাইগর চগল  াগি। ওই োলা েুসিটা ছাডা পাগি, িখন আসম 
জিামাগে আমার জিগল বদলী েগর সনগয় আিগবা। িুসম জিই ভয়িংের রািটার েগনয 
মগন মগন হিসর হও জেমন? 
  
জেসি এেদৃসষ্টগি িাসেগয় োেল সবগবােকার সদগে। সবগবােকা বলল–হযাাঁ আসম ওটা, 
েরাগি পারগবা, িুসম সে োন আসম েি িসিিালী? 
  
. 
  
বুগনা িুগল ভরা-মাগঠ ঘুগর জবডাগি ভীষণ ভাগলাবাগি অযাসম, োগছই ওই সবিাল 
পুেুরটা, পুেুর পাগড উাঁচু পােগরর জদওয়াল। 
  
এেসদন ঘুরগি ঘুরগি অযাসম বলল–চল না জেসি িাাঁিার োসট। 
  
–এখাগন িাাঁিার োটা হয় না, জিগি েল জদবার েগনয এই পুেুরটাগে বযবহার েরা 
হয়। 
  
টলটগল েল জদগখ জেসির মনটা জেমন উোল পাোল হগয় ওগঠ। জছাট্টগবলায় বাবার 
িগে েগল জনগম ডুগব সগগয়সছল জি, জিই ভয়িংের িৃসিটা আবার িাগে আগলাসডি 
েরল। 
  
জিষ প কন্ত খবরটা শুগন জেসিগে চমগে উঠগি হগয়সছল। 
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–এই িসনবাগরর পর এে িপ্তাগহর মগধয আমার ছুসট হগয়  াগি। 
  
সলটলচযাপ জেগট জেগট বগলসছল। জেসির মগন হল িার িরীগরর িমস্ত রি বুসঝ েল 
হগয় জগগছ। এবার েী হগব? ওয়াগডকনগে িব েো জি সে োনাগব? সেন্তু জেগল জিা 
এেটা অনয সনয়ম আগছ। এখানোর সনয়ম হল হয় জিামাগে মরগি হগব সেিংবা মারগি 
হগব। িাহগল? আসম সে মারগবা নাসে? অেকাৎ লডাইগয়র আিগর অবিীণক হগবা নাসে? 
  
পালাবার পসরেল্পনা সনগয় নানারেম আগলাচনা হগি। বাইগর জেগে িাহা য না জপগল জি 
েখনও পালাগি পারগব না অেচ িুগ াগগর অগপিায় বগি োো চলগব না। সবগবােকা 
েমি আরও অহিংোরী হগয় উঠগব। আরও জবসি েসিগিাধ সৃ্পহা জেগগ উঠগব িার 
মগনর মগধয। 
  
জরাববার িোগল জেসিগে রান্না ঘগর োে েরার েনয জ গি হল। সমগিি েযাসনগান 
অযাসমগে সনগয় সনউ অসলকগয়গে জগগছন। েসদন বাগদ সলটলচযাপ-এর ছুসট হগয়  াগব। 
  
সলটলচযাপ োনগি চাইল–নিুন োে জেমন লাগগছ? 
  
–মন্দ নয়, উদাি গলায় জেসি উির সদল। 
  
–জদগখা আসম জিা চগল  াসি, আর েখনও সিরগবা না, িগব এেটা েো বগল  াই 
বাইগর জেগে অযালবা. আমার িাহাগ যর েগয়ােন হগল… 
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সলটলচযাপ-এর েো জিষ হবার আগগ এেটা জমাটা ভারী েেকি পুরুষ েগণ্ঠর িব্দ 
জিানা জগল–জভিগর আিসছ। 
  
জেসি ঘুগর দাাঁডাল, জধাবীখানার জনাে এেটা মস্ত বড ঠযালাগাসড সনগয় ঢুগেগছ, িার 
ওপর সূ্তপাোগর রগয়গছ ময়লা োপড োমা, পুসলিগদর উসদক, ঠযালাগাসড সনগয় জনােটা 
জবসরগয় জগল। জেসি এে দৃসষ্টগি বযাপারটা লিয েরল। 
  
–হযাাঁ জ  েো বলসছলাম, অযাল এবিং আসম জিামাগে িাহা য েরগবা, বাইগর জেগে 
আমরা-আমরা অগনে োে েরগি পাসর  া জভিগর বগি েরা িম্ভব নয়। 
  
–সলটলচযাপ, জধাবীখানার গাসড এখাগন জেন আগি? 
  
–এগুগলা পাহারাদারগদর উসদক। জেলখানার জধাবীখানায় আগগ োাঁচগি সদগিা, জদখা জগল 
জবাম োেগিা না এেটাগিও। ইগি েগরই জবাম জছাঁডা হি। োমাগি খারাপ েো জলখা 
োেগিা, িারপর জেগে নিুন বযবস্থ্া জনওয়া হগয়গছ। সে লিার বযাপার বগলা জিা? 
  
সলটলচযাপ-এর বেবোসন জেসির োগন ঢুেগছ না, এিসদন বাগদ জি মুসিপগের িন্ধান 
জপগয়গছ। িার মুখখানা িখন নিুন আিার আগলাগি এগেবাগর উদ্ভাসিি হগয় উগঠগছ। 
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খবর   কোগে 
েে, জেসিগে এখাগন রাখা জবাধহয় উসচি নয়। 
  
খবগরর োগে পডগি পডগি স্ত্রীর মুগখর সদগে িাসেগয় অবাে হগয় জগগলন ওয়াগডকন। 
োনগি চাইগলন–জেন? িমিযাটা জোোয় হগি? 
  
মুখ ভার েগর িু বলগলন–আমার মগন হগি জেসি জবাধহয় অযাসমগে পছন্দ েরগি 
পারগছ না। মগন হয় ও জোগনা বাচ্চা জছগলগমগয়গে পছন্দ েগর না। 
  
–অযাসমর িগে সনিয় ও খারাপ বযবহার েগরসন। জিমন ভাগব মারগধার েগরগছ। সে? 
বোঝো? 
  
–না। 
  
–িাহগল? 
  
–োল অযাসম জদৌগড জেসির গলা েসডগয় ধগরসছল। জেসি ওগে দুহাি সদগয় ধগর জঠগল 
িসরগয় সদগয়গছ। অযাসম িগে িগে জঠাাঁট িুাঁসপগয় োাঁদগি শুরু েগর সদগয়সছল। অযাসম 
জবাো জমগয়, ইসিমগধযই জেসিগে পাগগলর মগিা ভাগলাবািগি শুরু েগরগছ। হয়গিা এই 
োরগণই আমার ঈষকা হগি। 
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ওয়াগডকন েযাসনগান স্ত্রী-র স্বভাব-চসরত্র িম্পগেক িমূ্পণক ওয়াসেবহাল। সিসন হািগি 
হািগি বলগলন, ওাঃ এই েো–িগব জেগন রাগখা জেসি এই োগে িব জেগে উপ ুি। 
 সদ িসিয িসিয জোগনা িমিযা জদখা জদয় িাহগল আমাগে বলল, আসম িমাধাগনর 
এেটা পন্থা বািগল জদব। 
  
িু এগলন িখনোর মগিা চুপ েগর জগগলন, সেন্তু স্বামীর এই উিগর সিসন জ  িন্তুষ্ট 
হগি পাগরনসন িা িার আচরণ জদগখই জবাঝা জগল। 
  
. 
  
জেসি উৎিুে সচগি োনগি চাইল–জধাবীখানার োপডগুগলা জ  ঝুসডগি  ায় জিগুসল সে 
ভাগলাভাগব জদখা হয়? 
  
সলটলচযাপ উির সদল–না, িগব  খন ঝুসডগি জনািংরা োপড োমা রাখা হয় িখন 
এেেন পাহারাদার িবসেছুর ওপর নের রাগখ। 
  
জেসি সচন্তায় পডল, আমিা আমিা েগর োনগি চাইল আিা আসলক,  সদ জেউ 
পাহারাদাগরর দৃসষ্ট অনযসদগে পাাঁচ সমসনগটর েনয আেষকণ েগর িাহগল সে হগব? 
  
–িাগি সে হগব বলগি বলগি আসলক সলটলচযাপ জহগি জিলল– সদ জেউ পাহারাদারটার 
িগে িসষ্টনসষ্ট েগর, বা িাগে অনয সদগে জটগন সনগয়  ায় িাই বলগছা জিা? হযাাঁ এখাগন 
জিরেম গাগয় পডা অগনে জবহায়া জমগয় আগছ, বগলা জিা িাগদর োগে লাসগগয় জদব, 
সেন্তু পাাঁচ সমসনগটর মগধয িুসম সে গুসট গুসট জমগর ওই ঝুসডর ওপর বিগি পারগব? 
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–িাহগল িুসম আমাগে িাহা য েরগব জিা? 
  
মুহূগিকর েনয সে জভগব আসলক বলল–হযাাঁ েরগবা, সবগবােকার মুগখ ঝামা ঘগষ জদবার এমন 
িুগ াগ আসম আর েখনও পাগবা না। 
  
জেলখানার বািাগি এেটা খবর িখন দ্রুি ছসডগয় পগডগছ। িাহগল জেসি হুইটসন জেল 
জেগে পালাগি  াগি। জোগনা এেটা মুখগরাচে খবগরর িন্ধাগন িবাই উৎিুে সচগি 
অগপিা েগর। সনগেগদর িাহি জনই, সেন্তু জেউ এেেন িাহিী হগয় উগঠগছ, এেো 
জভগব িেগল মগন মগন অিীম আনন্দ পায়। 
  
আসলক সলটলচযাপ-এর িাহাগ য পালাবার পসরেল্পনা িখন েমি আরও জপগে উগঠগছ। 
আসলক জেসির জপািাগের মাপ সনল। জলালা আর পাউসলটা জোো জেগে োপড জ াগাড 
েরল, জেসির নিুন জপািাে হিসর হল। এেগোডা নিুন েুগিা চুসর েগর আনা হল। 
জপািাগের রগের িগে েুগিা জোডার রিং এগেবাগর সমগল জগল। টুসপ দস্তানা িব জ ন 
মযাসেগের মগিা এগি উপসস্থ্ি হল। 
  
এবার দরোর জেসডট োডক আর ড্রাইভাগরর লাইগিে, মুখ গম্ভীর েগর সলটলচযাপ 
বলল–জিিব জোো জেগে পাগব? 
  
–ভার  খন সনগয়সছ িখন জিা বযবস্থ্া েরগিই হগব। 
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আর েগয়েসদন বাগদ জেমি সিগন্টর নাগম বড অিংগের টাোয় জেসডট োডক জ াগাড 
হগয় জগল। জিষ অবসধ ড্রাইভাগরর লাইগিে। 
  
পরসদন রাগি সলসলয়ান নাগমর এেটা েগয়সদ চুসপচুসপ জেসিগে জডগে সনগয় জগল। েেম 
সদন িার আেুগলর ছাপ জ  ঘগর জনওয়া হগয়সছল জিই ঘগর জেসি হাসের হল। ওখাগন 
আগরেেন অগপিা েরসছল। চট েগর িগটা জভালা হগয় জগল। োল িোগল ড্রাইভাগরর 
লাইগিে হাগি এগি  াগব। 
  
সলসলয়ান বলল, শুনলাম জিামাগে অনয জিগল ভসিক েরা হগি? সলসলয়াগনর এই েো 
শুগন জেসি পাের হগয় জগল। 
  
–িুসম োগনা না? জিামাগে সবগবােকার জিগল পাঠাগনা হগব। 
  
সনেস্ব জিগল সিরগিই আসলক-জলালা-পাউসলটা এসগগয় এল। োনগি চাইল িব সঠে মগিা 
হগয়গছ জিা? 
  
জেসির মাোয় িখন ঘুরপাে খাগি সলসলয়াগনর জিষ েোগুগলাগিামাগে সবগবােকার জিগল 
পাঠাগনা হগব। 
  
পাউসলটা োনাগলা–িসনবাগরর মগধয িবসেছু হিসর হগয়  াগব। 
  
জেসি মগন মগন ভাবগলািসনবাগরর মগধযই িব োে জিষ েরগি হগব। 
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আসলক সিি সিি েগর বলল–িব সঠে আগছ, িসনবার দুগটার িময় জধাবীখানার গাসড 
আিগব। জদডটার মগধয িুসম জনািংরা োমাোপড রাখার পাগির ঘগর জপৌঁগছ  াগব, 
পাহারাদারগদর েনয সচন্তা েগরা না। জলালা ওগে ভুসলগয় রাখগব িসষ্ট নসষ্ঠ েগর। 
পাউসলটা জিামার িব সেসনিপত্র সনগয় পাগির ঘগর অগপিা েরগব। ভযাসনসট বযাগগর 
মগধয জিামার পসরচয় পত্র োেগব, োেগব ড্রাইসভিং লাইগিে আর জেসডট োডক। দুগটা 
জবগে পগনগরা সমসনগট গাসড জবসরগয়  াগব জগট সদগয়। 
  
জেসির দম বন্ধ হগয় এল। জবসরগয় জিা  াগব, সেন্তু মৃিগদহ হগয় আবার িাগে সিগর 
আিগি হগব এই জেলখানার চার জদওয়াগলর মগধয? 
  
আর েগয়েসদগনর মগধযই জেসি মুসি পাগব, িার হৃদস্পন্দন েমি আরও দ্রুি হগয় 
উগঠগছ। 
  
এবার সলটলচযাপ আর সবগবােকার মগধয জরষাগরসষ জিষপ কাগয় জপৌঁগছ জগগছ। সবগবােকার 
জিগলর িেগলর োগছ এই খবর জপৌঁগছ জগগছ জ  জেসি পাসলগয়  াগব সেন্তু িাহি েগর 
এই খবরটা জেউ সবগবােকার োগন িুলগি পারগছ না। খারাপ খবর শুনগি জি জমাগটই 
অভযস্ত নয়। খারাপ খবর জ  বগয় আগন এে ঘুসষগি িার নাে িাসটগয় জদয়। জিষ। 
প কন্ত িসনবার িোগল সবগবােকার োগন এই মারাত্মে খবরটা জপৌঁগছ জগল। 
  
জ  জেল বয়সট জেসির িগটা িুগলসছল, জিই সবশ্বািঘািেিার োে েরল। 
  
েোটা শুগন সবগবােকা গম্ভীর হগয় জগল। িার সবিাল িরীরটা িখন সনের হগয় জগগছ। 
রাগগ িুাঁিগি িুাঁিগি জি বলল–েখন পালাগি? 
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–আে দুপুর দুগটার িময়, জধাবীখানার োপড োমা জ  ঝুসডগি রাখা হয় জিই ঝুসডর 
মগধয গুসটশুসট জমগর বগি োেগব। 
  
অগনেিণ সচন্তা েরার পর সবগবােকা জমেগনর োগছ হাসের হল। জি ওয়াগডকগনর িগে 
এখন জদখা েরগি চায়। 
  
জিষ রািটা দুগচাগখর পািা এে েরগি পাগরসন জেসি, উগিেনায় েরের েগর জোঁগপগছ 
িার জরাগা িরীর। অিীগির িব ছসবগুগলা এগের পর এে জচাগখর পদকায় জভগি 
উগঠগছ। েিোল এই নরগের অন্ধোগর পগচ মরগি হগয়গছ জেসিগে। এবার জি িসিয 
িসিয মুসির িন্ধান পাগব। 
  
ঘুম ভাোর ঘণ্টা পডল। জেসি ধরির েগর উগঠ বিল। আসলক সলটলচযাপ োগছ এগি 
বলল সে ভাবগছা? িুসম সঠে আগছ জিা? 
  
–হযাাঁ, আসম সঠে আসছ, জিামাগে অগিষ ধনযবাদ, েোগুগলা বলল বগট জেসি, সেন্তু 
উগিেনায় িখনও িার বুে ধরির েগর োাঁপগছ। 
  
–আমরা দুেগন আে এখান জেগে জবসরগয়  াসি, িুসম জদডটার মগধয ওয়াগডকন এর বাসড 
জেগে জবসরগয় এগিা জেমন? 
  
–অিুসবধা হগব না, আসম দুপুগর ঘুমায়। আসম অনায়াগি সিগর আিগি পারগবা। 
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পাউসলটা বলল–এেটুও জদসর জোগরা না সেন্তু, এখাগন েগিযেটা সমসনট অিযন্ত 
মূলযবান। িমগয়র এেটু এসদে ওসদে হগয় জগগল িব পসরেল্পনা এগেবাগর জভগস্ত 
 াগব। 
  
জেসি গলায় গভীর আত্মেিযয় সনগয় বলল–আসম সঠে িময় সিগর আিগবা জদগখা। 
  
গসদর িলা জেগে সেছু জনাট জবর েগর সলটলচযাপ বলল–জবসি জনই, দুগিা ডলার আগছ, 
বাইগরর পৃসেবীগি জগগল িগে িগে টাোর দরোর। 
  
–জিামাগে জ  সে বগল ধনযবাদ জদব…জেসি েো জিষ েরগি পারল না। 
  
আসলক বলল–চুপ, নাও টাোটা রাগখা। 
  
. 
  
েলখাবারটা সগলসছগলা, জেসি, মাোর জভির এেটা সচন্তা ঘুরপাে খাগি, জ  েগরই 
জহাে আে িাগে পালাগি হগব। 
  
রান্নাঘগর আরও অগনগে সছল, জবি েমেগম পসরগবি জিখাগন। িবাই িারই েো সচন্তা 
েরগছ, আেগের এই নাটগে জিই মহানাসয়োর চসরগত্র অবিীণক হগব। জিষপ কন্ত সঠে 
মগিা িিংলাপ উচ্চারণ েরগি পারগব জিা? নাসে অগধকে েো বলার পর জিষ হগয়  াগব 
িার অসভনয়? 
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আধখাওয়া অবস্থ্াগিই উগঠ পডল জি, ছুটল ওয়াগডকন-এর বাসড  াবার েনয। বারান্দার 
জিগষ জলাহার জগট। পুসলি দরোটা খুলগিই উগো সদে জেগে সবগবােকার জচাগখ পডল। 
দুেগন এগেবাগর মুগখামুসখ দাাঁসডগয়। জেসি মগন মগন ভাবল–সবগবােকা, এেটু বাগদ িুসম 
এেটা চমৎোর খবর পাগব। িখন জিামাগে আিগিাি েগর মরগি হগব। 
  
জেসিগে জদগখ সবগবােকা ভাবল, ও আমার হাগির মুগঠায় আিগব। ওর এই িুন্দর 
িরীরটা সনগয় আসম  া খুসি জখলা জখলগি পারগবা। 
  
িময় বুসঝ আর োটগি চাইগছ না, জেসি অযাসমগে বই পগড জিানাগি, সে পডগছ িা 
জখয়াল সছল না, িগব এটা বুঝগি পারসছল জ  োনলা সদগয় অযাসমর মা িার সদগে িীক্ষ্ণ 
নের জরগখগছন। 
  
–জেসি চল লুগোচুসর জখসল। 
  
জেসির িখন জখলার মগিা অবস্থ্া জনই।  াগি িু-এর মগন জোগনা িগন্দহ না আগি িাই 
জি জখলগি রােী হল। 
  
–সনিয়, িুসম আগগ লুগোও, আসম জিামাগে খুাঁগে জবর েরব। 
  
বািংগলার িামগন এেটা উগঠান, ওখান জেগে জিই ঘরটা জদখা  াগি জ খাগন জেসিগে 
জদডটার িময় জপৌঁছগি হগব। পগনগরা সমসনগটর মগধয িাগে বাইগর  াবার জপািাে 
পাোগি হগব, ঢুগে পডগি হগব ঝুসডর মগধয, ওপর জেগে িার গাগয়র ওপর জনািংরা 
োমা োপড চাসপগয় জদওয়া হগব। দুগটার িময় িান্ত্রী সিরগব োগে মাল িুলবার েনয। 
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দুগটা জবগে পগনগরা সমসনগট গাসড জবসরগয়  াগব। িামানয দূগর িহগরর মগধয জধাবীখানা। 
ড্রাইভাগরর োয়গা জেগে জপছনটা আর জদখা  াগব না, রাস্তায় লাল আগলা জদগখ োেটা 
দাাঁডাগলই ঝুপ েগর পগে জনগম পডগব। 
  
এেটা মযাগগনাসলয়া গাগছর পাগি দাাঁসডগয় অযাসম বলগছ–আমাগে জদখগি পাগিা? 
  
এর িগে আর জদখা হগব না, এখান জেগে পাসলগয় জগগল দুেগনর েনয খুব মন খারাপ 
লাগগব আমার, এেেন সলটলচযাপ আগরেেন এই অযাসম। 
  
সনগেই ভাবল জেসি। 
  
–আিসছ জিামাগে খুাঁগে জবর েরগবা। 
  
িু এগলন বাসডর জভির জেগে বার বার জেসিগে জদখসছগলন, আে িোল জেগেই জেসি 
জবি চিল। ঘন ঘন ঘসড জদখগছ, জোগনা োগে জ ন মন জনই। অযাসমগে সঠে মগিা 
 ত্ন েরগছ না। স্বামী এগলই অসভগ াগ েরগি হগব। জেসির স্বভাব চসরত্র জমাগটই ভাগলা 
লাগগছ না িু এগলগনর। 
  
জবি সেছুিণ জখলার পর জেসি জদখল িাগড বাগরাটা জবগে জগগছ। এবার অযাসনর খাবার 
িময় হগয়গছ জভিগর সগগয় জেসি িু এগলনগে বলল–আসম এবার  াই সমগিি েযাসনগান? 
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–জেন? দুসট ভূ-ভেীগি সবরসি এগন সমগিি বলগলন, জিামাগে জেউ সেছু বগলসন জেসি? 
িুসম সে োন না আে আমাগদর এখাগন েগয়েেন সভ আই সপ আিগবন? ওই অসিসেরা 
আে এখাগনই খাগবন, আসম আে ঘুগমাগব না, িুসম ওগে জচাগখ জচাগখ রাখগব। 
  
অসি েগষ্ট সনগের উগিেনা দমন েগর জেসি বললনা না আে আসম পারগবা না। 
  
–পারগব না মাগন? িমস্ত িরীগরর রি চিল হগয় উগঠগছ শ্রীমিী েযাসনগান-এর। 
  
উসন জ  জরগগ জগগছন জিটা বুঝগি জপগর িগে িগে জেসি মি বদলাগলা। োরণ এখনই 
 সদ সমাঃ েযাসনগান-এর োগছ এই খবর জপৌঁগছ  ায় িাহগল উসন জেসিগে হয়গিা জিগল 
পাসঠগয় জদগবন। 
  
জেসি জোর েগর জহগি বলল–মাগন বলসছলাম সে অযাসম এখনও খায়সন। 
  
–জিামাগদর দুেগনর েনয সপেসনগের মগিা খাবাগরর পযাগেট হিসর জরগখসছ। জপছন 
সদে সদগয় মাগঠ চগল  াও, ওখাগন বগি আে দুপুগরর খাবারটা জখও জেমন? 
  
–হযাাঁ, আমরা েখন সিরগবা সমগিি েযাসনগান? 
  
–সিনগটর আগগ অসিসেরা চগল  াগবন, ওই িময় সিরগব। 
  
এই েো শুগন জেসির মুখটা িযাোগি হগয় জগল। 
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সমগিি েযাসনগান োনগি চাইগলন-জেসি িসিয েগর বগলা িি জিামার সে িরীর। 
খারাপ? 
  
–না না জিরেম সেছু নয়; িাডািাসড বলল জেসি। 
  
সভ আই সপ-রা হঠাৎ জেলখানা পসরদিকগন এগিসছগলন। গভনকর উইসলয়াম জহাভার 
সনগেই এগিগছন জেলখানা িিংকার েসমসটর িদিযগদর িগে সনগয়। েসি বছর এেবার 
িারা জেলখানার হাল-হসেেৎ জদখগি আগিন। 
  
–িবই সঠে আগছ েযাসনগান, জমগয় বন্দীগদর বলল আর এেটু পসরষ্কার োেগি, 
জেলখানাটাগেও পসরিন্ন রাখগি হগব। িাহগল এই বছগর এখানোর বরাগের পসরমাণ 
আরও বাসডগয় জদগবা। হািগি হািগি বলগলন গভনকর িাগহব। 
  
িোল দিটার িময় গভনকর জহাভার এবিং িার েসমসটর িদিযগদর আিার েো সছল। 
জিসদন িোগলই জগট পাহারাদার িমস্ত বন্দীর োগছ এেটা জগাপন খবর পাসঠগয় 
সদগয়গছ, িাহল, জনিার ওষুধ বা ছুসরগছারা জোগনা সেছুই রাখা চলগব না। 
  
সবগবােকা েমি চিল হগয় উগঠগছ, িোগল জি ওয়াগডকন-এর িগে জদখা েরার জচষ্টা 
েগরসছল, সেন্তু বলা হগয়গছ ওয়াগডকন আে খুবই বযস্ত োেগবন, সবগবােকা জ ন 
আগামীোল আগি। 
  
এেটা েুৎসিি গালাগাল সদগয় সবগবােকা বগলসছল–আমাগে জদখা েরগিই হগব, ভীষণ 
েরুরী এই জদখা েরাটা। 
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সবগবােকাগে িেগল িমগঝ চগল, সেন্তু ওয়াগডকন-এর অসিি ঘগর েিিণ বগি োেগব 
জি? ঘসড জদখল, বাগরাটা জবগে পাঁয়িাসলি সমসনট, হাগি এখনও অগনে িময় আগছ। 
  
সদনটা ভারী িুন্দর, আোগির জোোও োগলা জমঘ জনই, ঝেঝগে জরােুর চারপাগি হা 
হা েগর হািগছ। বািাগি এেটা সমসষ্ট গন্ধ। পুেুরটার ধাগর বড জটসবল ক্লে জপগি 
অযাসমগে জেসি জখগি সদগয়গছ। সডম আর িযালাড জদওয়া িযান্ডউইচ অযাসম মগনর িুগখ 
সচবুগি। 
  
জেসি ঘসড জদখল, িবকনাি, এেটা বাগে, িময় বুসঝ হু হু েগর জেগট  াগি। জ মন 
েগরই জহাে পালাবার এই িুগ াগটা আমাগে গ্রহণ েরগিই হগব। এ িুগ াগটা িিগে 
জগগল আসম আর েখনও পালাগি পারগবা না। 
  
এেটা জবগে দি সমসনট, ওয়াগডকন-এর জিগেটারী জটসলগিান নাসমগয় বলগলন–দুাঃসখি, 
ওয়াগডকন বগলগছন আে সেছুগিই িাাঁর িগে জদখা হগি পাগর না। জিমন দরোর 
োেগল আগামী োল… 
  
–জদখা েরগিই হগব, আেই, োলগে খবরটা জদওয়ার জোগনা দরোর হগব না। হঠাৎ 
সনগেগে িামগল সনল সবগবােকা, আগরেটু হগলই মুখ িিগে জিই ভয়িংের খবরটা 
জবসরগয় পডগিা। জেসিগে জি সেছুগিই নাগাগলর বাইগর জ গি জদগব না। অগনে সচন্তা 
েগর জি জগল জেলখানার লাইগেরীগি। এেটুেগরা োগগে সে জ ন সলখল, িারপর 
জমেনগে আিগি জদগখ িার জটসবগল োগেটা জিগল সদগয় চগল জগল। 
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জমেন এগি োগেটা জদখগলন, িাগি জলখা রগয়গছ জধাবীখানায়  াবার োেটা 
ভাগলাভাগব িলাসি েরগল ভাগলা হয়। 
  
জমেন জলখাটা দুবার পডগলন। িলায় োগরা িই জনই। জেউ সে িাগে জবাো বানাবার 
জচষ্টা েরগছ নাসে?  াই জহাে না জেন ঝুাঁসে সনগয় লাভ জনই? জটসলগিান িুগল জমেন 
বলগলন–পাহারাদার িুপারগে দাও। 
  
এেটা জবগে পগনগরা সমসনট। 
  
–িুসম সেছু খাগিা না, অযাসম বলল, আমার জেগে িযান্ডউইচ খাগব? 
  
–না আমাগে সবরি জোগরা না অযাসম, আমার মন ভাগলা জনই। 
  
এই েো বগল জেসির মগন হল এিটা েডা না হগলই হয়গিা ভাগলা হগিা। 
  
অযাসম খাওয়া বন্ধ েগর োনগি চাইল–িুসম সে আমার ওপর রাগ েগরগছা? আসম 
জিামাগে ভীষণ ভাগলাবাসি। 
  
অযাসমগে েসডগয় ধগর হঠাৎ হু হু েগর জোঁগদ জিলল জেসি। বলল, না না আসম জিামার 
ওপর সে রাগ েরগি পাসর? 
  
–আর খাব না, চল বল জখসল। পগেট জেগে রবাগরর বলটা জবর েরল অযাসম। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইফ টুমর ো কোমস । সসডসি সসলডি 

158 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

…এেটা জবগে জষাল সমসনট, আগগই জবসরগয় পডা উসচি সছল জেসির। ওই ঘরটায় জ গি 
এখনও পগনগরা সমসনট িময় লাগগব। অযাসমগে এেলা জিগল জি সে েগর  াগব? হঠাৎ 
জেসি জদখল িার মগিা সবশ্বািী েগয়েসট েগয়সদ মাগঠ োে েরগছ। িগে িগে জি 
মনসস্থ্র েগর জিলল। 
  
অযাসম িখন অবধ কয হগয় চীৎোর েরগছ, আমার িগে বল জখলগব না জেসি? 
  
–হযাাঁ জখলগবা অযাসম, আসম জিামাগে এেটা নিুন জখলা জিখাগবা। 
  
জেসির এই েো শুগন অযাসম চিল হগয় উঠল। জছাট্ট সিশু জি, পৃসেবীর দুাঃখ জিাে 
িন্তাপ এখনও প কন্ত িাগে স্পিক েরগি পাগরসন। এখনও জি স্বপ্নরাগেযর বাসিন্দা হগয় 
জেগে জগগছ। 
  
–সে নিুন জখলা? 
  
অধীর আগ্রগহ অযাসম োনগি চাইল। 
  
আে জদখা  াে জে েি দূগর বল ছুাঁডগি পাগর। আগগ আসম বল ছুাঁসড িারপর িুসম 
ছুাঁডগব, এই েো বলগি বলগি জেসি েগয়দীরা জ সদগে োে েরসছল জিসদগে লিয 
েগর বলটা ছুাঁগড সদল। 
  
–সে মো, িুসম েি দূগর ছুাঁগডগছা? 
  
– াই আসম বলটা সনগয় আসি, িুসম সেন্তু এখাগনই োেগব। 
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জেসি ছুটগি লাগল, এেটা জবগে আঠাগরা সমসনট, িময় অিযন্ত দ্রুি সপছগল  াগি, 
মুসির ঘন্টা জি শুনগি পাগি, মাত্র আর েগয়েটা সমসনট, িারপর? িারপর আাঃ, মুি 
পৃসেবীর বাসিন্দা হগয়  াগব জি! 
  
শুনগি জপল অযাসম িার নাম ধগর ডােগছ, সেন্তু ওসদগে িাোগল মুসির পে বন্ধ 
  
হগয়  াগব। 
  
এেেন োসস্ট োনগি চাইল সে হগয়গছ? এমনভাগব ছুটগছা জেন? 
  
–না না সেছু না, ওই জ  জছাট্ট জমগয়সট, ওগে জদখগি পাি সে? েীে জিামাগদর মগধয 
জেউ এেেন ওর সদগে নের রাখগব? খুব েরুরী এেটা োে আগছ আমার, আসম 
এখুসন আিসছ। 
  
আবার সনগের নামটা শুগন জেসি ঘুগর দাাঁডাল। পুেুগরর চারপাগি জ  পােগরর জদওয়াল 
িারই এেটার ওপগর উগঠ দাাঁসডগয়গছ অযাসম। হাি িুগল ডােগছ জেসিগে। জেসি বুঝগি 
পারগলা এখনই জচাগখর িামগন সে ভয়িংের ঘটনা ঘগট  াগব। জি বলল–অযাসম, অযাসম 
জনগম পড। 
  
জেসির জচাগখর িামগন জিই সবপদটা ঘগট জগল। বযাগলে হাসরগয় অযাসম পুেুগরর েগল, 
পগড জগল। 
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হায় ভগবান, ছুটগি ছুটগি জেসি েমগে জেগম দাাঁডাগি বাধয হল। িার হৃৎসপগণ্ডর 
স্পন্দন আরও দ্রুিির হগয়গছ িখন। জি ভাবল হায়, পালাগি সগগয় আসম এেটা খুন 
েরলাম। মগনর িগে শুরু হগয়গছ িন্দ্ব। সবগবে বলগছ এখনই িাগে পুেুগরর ধাগর চগল 
জ গি। জছাট্ট জমগয়টা শুধু িাগে ভাগলাগবগি এইভাগব মৃিুযগে আসলেন েরগব? জেসি 
আে হৃদয়হীনা রমণীর মি িবসেছু জদখগব?  ুসি বলগছ না, পালাবার এমন িুগ াগ 
আর েখনও পাগব না জি। অনয জোগনা, োসস্ট না হয় জমগয়টাগে েল জেগে উদ্ধার 
েরুে। আগগ সনগের োণ বাাঁচাগি হগব, িারপর অযাসমর েো ভাবগবা। 
  
জেসি ছুটগি শুরু েরল, োসস্টরা ওগে ডােসছল, সেন্তু োগরার িব্দ িখন জেসির োগন 
জপৌঁগছগি না। িখন িার পা জেগে েুগিা খুগল জগগছ জি োগন না, জিষ অবসধ, জিষ 
অবসধ জি জদওয়াগলর োগছ জপৌঁগছ জগল, সনগচ অগনেটা সনগচ গভীর েগল হাি পা ছুাঁগড 
জভগি োোর জিষ জচষ্টা েরগছ অযাসম, এে মুহূগিকর েগনয সিধা না েগর জেসি পুেুগরর 
েগল ঝাাঁসপগয় পডল, িহিা িার মগন হল, জহ ভগবান, আসম জিা িাাঁিার োসন না। 
  
. 
  
১২. 
  
সনউ অসলকগয়ে, শুেবার, ২৫জি আগস্ট, িোল ১০টা। 
  
সনউ অসলকগয়গের িাস্টক মাগচকন্টি বযাগের েযাসিয়ার জলস্টার জটগরে-এর েো বলা  াে। 
এই পৃসেবীগি এমন সেছু মানুষ আগছন  াাঁরা আত্ম-অহসমো জবাধগে মুগঠা বন্দী েগর 
জবাঁগচ োেগি ভাগলাবাগিন, জলস্টার জটাগরে জিই দলভুি। সিসন সবশ্বাি েগরন নারীিে 
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লাভ এবিং জ ৌনিমিায় সিসন নাসে পৃসেবীগি এে অসিিীয় আিগন আিীন। িার 
আগরেসট সবশ্বাি আগছ, িাহল সিসন খুব িহগেই িার খগেরগে সচনগি পাগরন এবিং 
খগেগরর মগনাভাব বুঝগি পাগরন। 
  
চসলি-এর জোঠা জিষ েরগি আরও েগয়ে বছর বাসে আগছ িার। সছপসছগপ জচহারা, 
জোোও অসিসরি জমদ জনই, গাল দুগটা বগি জগগছ, দারুণ এেগোডা জগাাঁি হল িার 
িরীগরর িম্পদ। োগনর েুলপী অস্বাভাসবে রেগমর বগডা। 
  
দু-দুবার িাাঁগে েগমািন জদওয়া হয়সন, িাই বযাগের ওপর রাগ আগছ েযাসিয়ার জলস্টার 
জটাগরে-এর। জলস্টার বদলা জনবার েনয বযােটাগে িার বযসিগি জ াগাগ াগগর অসিি 
েগর িুগলগছন। 
  
জ  িমস্ত জদহপিাসরণীরা রাস্তা সদগয় ঘুগর জবডায়, এে মাইল দূর জেগেও জলস্টার 
িাগদর সচনগি পাগরন। সনগের িমিা েগয়াগ েগর জলস্টার সবনা পয়িায় োে িাগরন। 
সনাঃিে সবধবারা হল িার িব জেগে ভাগলা সিোর। নানা জচহারার নানা বয়গির সবধবা 
জমগয়রা পগে োন্তগর ঘুগর জবডায়। দাসরেিার জ্বালায় িারা েেকসরি। িিংিাগরর 
িেগলর োছ জেগে িারা অপমান জপগয় আিগছ। জলস্টার জিষ প কন্ত িাগদর িামগন 
সগগয় উপসস্থ্ি হন। িারা জলস্টাগরর খাাঁচার িামগন এগি দাাঁডায়। জেউ েমা টাোর 
জেগে জবসি টাো িুগল জিগল। জচে  াগি জিরি না  ায় জিেনয জলস্টার আশ্বািবাণী 
শুসনগয় জদন। পসরবগিক সে? পসরবগিক ওই মসহলা হয়গিা জলস্টারগে এেসদন হনি 
জভাগের আিগর সনমন্ত্রণ েরগবন। জলস্টাগরর বহু মসহলা মগক্কল নানা িাহা য চায়, 
সনগেগদর জগাপন েো হরহসরগয় বগল জিগল, জেউ বযাে জেগে টাো ধার চায় অেচ 
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স্বামীর োগছ এই বযাপারটা বলা চলগব না, জেউ জচগের জোগনা জোগনা সবষয় জগাপন 
রাখগি বগল, জেউ আবার বযসিগি িমিযার িমাধাগনর েন জলস্টাগরর িরণাপন্ন হয়। 
জেউ সববাহ-সবগিদ েরগি চাইগছ, জলস্টার েগয়ন্ট অযাোউন্টটা বন্ধ েগর সদগি পাগরন 
সেনা? জলস্টার িব বযাপাগর িবাইগে খুসি েরগি অিযন্ত আগ্রহী, েগিযেসদন অন্তি 
এেেন অিহায় মসহলাগে িাহা য না েরগল রাগি জলস্টার দুগচাগখর পািা এে েরগি 
পাগরন না। 
  
শুেবাগর িোগল জলস্টাগরর হঠাৎ মগন হয় উসন এেটা মস্ত বড েযােপট সেগি 
জিগলগছন। বযাগের দরো সদগয় জঢাোর মুহূগিক জলস্টার জমগয়টাগে জদগখসছগলন। 
জমগয়টার রূপ লাবণয জলস্টারগে সবগমাসহি েগরসছল। জলস্টার িুসনসিি, জমগয়টাগে 
পাগয় পাগয় িার খাাঁচার সদগে এসগগয় আিগিই হগব। িুন্দর োগলা চুগলর জগাছা োাঁধ 
প কন্ত ছসডগয় আগছ, সকন টাইট েীনি আর জিাগয়টার পগডগছ, মগন হগি িযািান 
সডোইগনর পািা জেগে বুসঝ এখুসন উগঠ এগিগছ। আাঃ, ঈশ্বর জ  জেন জচাগখর িামগন 
এমন মগনাহসরণী জমগয়গদর এগন উপসস্থ্ি েগরন। 
  
বযাগে আরও চারেন েযাসিয়ার আগছন। অনয সিনেন জলস্টাগরর ভাগযগে িবিমগয়। 
ঈষকা েগরন। েযাসন্টগন েসি জখগি জখগি িারা বগল-জলস্টার, িুই ভগবাগনর জপাষযপুত্র 
নাসে? দযাখ, জিার খাাঁচা িবার জিগষ অেচ িুন্দরী জমগয়রা জিার সদগেই জছাগট, জেন 
বলগিা? 
  
সডগমর জপাচ জখগি জখগি জলস্টার েবাব জদন–আমার িরীগর ভগবান এেটা চুম্বে সিট 
েগর সদগয়গছন, িাই জলাহার মগিা জমগয়রা আমার সদগে ছুগট চগল। 
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এগিগত্রও িাই ঘটল। জমগয়সট এে এে েগর সিনসট খাাঁচা পার হগয় জিষ প কন্ত 
জলস্টাগরর খাাঁচায় িামগন এগি দাাঁডাল। 
  
জলস্টার বলগলন–িুেভাি, আপনার েনয সে েরগি পাসর? িারপর এেদৃসষ্টগি জমগয়সটর 
উধকাগের সদগে িাোগলন। েগব জ , এই জিাগয়টাগরর জবাঝাটা ওই জমগয়সটগে আর বহন 
েরগি হগব না, জলস্টার মগন মগন ভাবগলন। আরও ভাবগলন সিসন, খুেুমসণ, জিামার 
জঠাাঁট জেগে খগি পডা এেটুেগরা হাসির েনয আসম েীবনটগে প কন্ত উৎিগক েরগি 
পাসর। 
  
জমগয়সট সমসষ্ট েগর বলল–এেটা িমিযায় পগড জগসছ, িার েোর মগধয দসিণী টান 
স্পষ্ট। 
  
গলায় দরদ জঢগল জলস্টার বলগল–আপনার িমিযা িমাধান েরবার েনযই জিা বযাে 
আমাগে মাগি মাগি জমাটা মাইগন সদগি। বলুন আসম সেভাগব আপনাগে িাহা য 
েরগবা? 
  
–আসমও জি রেম আিা েরসছ, এেটা দারুণ ঝঞ্ঝাট বাাঁসধগয় জিগলসছ। 
  
মগন মগন জলস্টার ভাবগলন–স্বিগন্দ জিামার িমিযার েো আমাগে িুসম গুসছগয়। বলগি 
পাগরা।  সদ এখাগন বলগি অিুসবধা হয় িাহগল সবগেগল জোগনা োগিগি আিগি 
পাগরা। 
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জলস্টার মুগখর ওপর এেটা অমাসয়ে ভাব িুগল বলগলন–আসম সবশ্বাি েসর না জিামার 
মগিা জমগয় জোগনা ঝঞ্ঝাট বাাঁধগি পাগর। ঈশ্বর  াগে এমন রূপ সদগয়গছন, সনিয় িার 
মাোর জখালটাগে এগেবাগর িাাঁপা েগর রাগখনসন। 
  
দীঘক অসভজ্ঞিার জলস্টার জদগখগছন, েিিংিা েরগল িব জমগয় জমামবাসির মগিা গলগি 
শুরু েগর। 
  
সেন্তু িখন জমগয়সটর বাদামী জচাগখর িারায় আিগের ছাপ িুগট উগঠগছ–জি বলল, িসিয 
িসিয আসম এেটা িমিযায় পগডসছ। আসম জোগিি জরামাগনার জিগেটারী, উসন আমাগে 
এে িপ্তাহ আগগ িাাঁর োগরন্ট অযােউগন্টর নিুন জচে বই সনগয় রাখগি বগল সছগলন। 
আসম এেদম ভুগল জগসছ। এখন আমাগদর িব জচে োয় িুসরগয় এগিগছ, এই খবরটা 
 সদ ওাঁর োগন জপৌঁছয় িাহগল আমার চােসর আর োেগব না। 
  
জোগিি জরামাগনার নাম জলস্টার খুব ভাগলাভাগবই োগনন, উসন হগলন এই বযাগের 
এেেন গণযমানয োস্টমার, অবিয এখন সিসন খুব অল্প টাো বযাগে রাগখন। েনাসন্তগে 
জিানা জগগছ উসন নাসে অনযত্র জবসি টাো খাটান। 
  
মগন মগন জমগয়সটগে িাসরি েরগলন জলস্টার, আাঃ, জরামাগনা জদখসছ এই বযাপাগর বােী 
সেগি বগি আগছন, জিগেটারী রাখার জিগত্র িার জোগনা ভুল হয়সন। 
  
জিষ প কন্ত এেটু জহগি উসন বলগলন–জদগখা, এটা জোগনা বগডা বযাপার নয় শ্রীমসি। 
  
আসম শ্রীমসি নই, আসম েুমারী লুসরন হাটকগিাডক। 
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েুমারী, আহা, িাহগল িবেটা ছাডপত্র পাওয়া জগল, জলস্টার মগন মগন উৎিুল হগয় 
বলগলন–আসম এখুসন নিুন জচেবই-এর েনয বগল সদসি। দু-সিন িপ্তাগহর মগধযই জপগয় 
 াগব। 
  
জলস্টাগরর এই েো শুগন জমগয়সট এবার িসিয িসিয ভয় জপগয় জগল। আিসেি েণ্ঠস্বগর 
জি বলল–ওাঃ না, িাহগল সেন্তু বড্ড জদরী হগয়  াগব। সমাঃ জরামাগনা এমসনগিই আমার 
ওপর চগট আগছন, আসম সনগের োে সঠে মগিা েরগি পাসর না। এবার জমগয়সট খাাঁচার 
ওপর িার িুন্দর িনুবাহার জমগল ধরল। এই েেম জিাগয়টাগরর আডাল জেগে স্তন 
সবভােন জদখগি জপগলন জলস্টার, মগনর আোগি খুসির িানুি উগড জগল। জমগয়সট 
বলগছ দুগচাগখর পািায় েরুণ সমনসি সনগয় সদ এেটু িাডািাসড েগর জচে বইটা 
পাইগয় জদন িাহগল জ  আমার সে উপোর হয়।  সদ এর েনয জোগনা বাডসি চােক। 
সদগি হয়, আসম িাও জদব। 
  
বাডসি চােক, জমগয়সটর িরীর েসরপ েরগি েরগি জলস্টার বলগলন–না, দুাঃসখি লুসরন, 
িা িম্ভব নয়। 
  
এবার জমগয়সটর জচাগখ েল এগিগছ। 
  
–িসিয েো বলগি সে, েিকগবযর গাসিলসির েনয আমার চােসর চগল জ গি পাগর। দয়া 
েগর  া বলগবন আসম িাই েরগবা। 
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জলস্টার এই েোগুসল শুগন খুবই উৎিুল হগয় উঠগলন, িার মাগন? জমগয়সটগে সে 
এখুসনই িাাঁগদ জিলা উসচি? 
  
জলস্টার বলগি শুরু েরগলন–সঠে আগছ আসম জচষ্টা েরসছ, জিামবাগর িুসম জচেবই 
জপগয়  াগব। সে চলগব জিা? 
  
জলস্টাগরর এই েো শুগন জমগয়সটর গলা িখন েৃিজ্ঞিায় বুগে এগিগছ। জমগয়সট বলল–
আপসন অিাধারণ। 
  
-অসিগি পাসঠগয় জদব? 
  
–না, না অসিগি পাঠাগবন না। িাহগল সমাঃ জরামাগনা জেগন  াগবন। বলুন জিামবার 
েটার িময় আিগি হগব আমাগে? 
  
–আমাগে িব িময় এখাগনই পাগব। 
  
এেরাি সমসষ্ট হাসি উপহার সদগয় অে দুসলগয় জমগয়সট চগল জগল। জলস্টার িাইল 
েযাসবগনট জেগে জোগিি জরামাগনার এযাোউন্ট নাম্বারটা জবর েরগলন, নিুন জচে বই। 
এখনই হিরী েরগি হগব, িা নাহগল জমগয়সটর ওপর োল সবস্তার েরগবন জেমন েগর? 
  
. 
  
সনউ অসলকগয়গের োরগমন িীগটর এই জহাগটলটার মগধয জোগনা হবসিষ্টয জনই। পাাঁচি 
জহাগটগলর মগিা এসট খুবই িাধারণ, িাই জেসি এই িস্তা জহাগটলটাগে জবগছ সনগয়সছল। 
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িস্তা হগলও জেলখানার জিগলর িুলনায় এসট এেটা স্বগক এেো অনায়াগিই বলগি হগব। 
  
বযাগে জলস্টাগরর িাগে জদখা েগর জিরার পগে জেসি িার োগলা চুগলর পরচুল আর 
জচাগখর েনটযাট জলে অসি দ্রুি খুগল জিললাম। চডা জমে-আপ সনগয়সছল, জিটাও 
সক্লনার সদগয় িুগল জিলল। িারপর আরাম েগর জচয়াগর গা এসলগয় বিল। ভাবল, 
এবার সঠে মগিা োে শুরু হগয়গছ, জোগিি জরামাগনা জোন্ বযাগে টাো রাগখ জিটা ও 
মা র িাইল জেগে জেগন জিগলগছ। জো জরামাগনা ওর মাগে এেসট জচে সদগয়সছল। 
আসনক সলটলচযাগপর েো মগন পগড জগল জেসির, আসনক বগলসছল জো জরামাগনা, ভুল েগর 
ওর গাগয় হাি সদও না িুসম। 
  
আসনক ভুল েগরসছল, জো জরামাগনাগে সদগয়ই শুরু হগয়গছ জেসির েসিগিাগধর পালা। 
এর পর এগে এগে জি িবার িাগে লডাই েরগব। সেভাগব অগলৌসেে ঘটনার মাধযগম 
জেল জেগে ছাডা জপগয় এখাগন এগি জপৌঁগছগছ ভাবগি ভাবগি িার িমস্ত িরীর অবি 
হগয় জগল। 
  
ঠান্ডা েগলর িলায় েমি িসলগয়  াসিল জেসি। জোগনারেগম িামগল সদগয় হাি 
নাডগি নাডগি অযাসমগে খুাঁগে জপল। অযাসমগে টানগি টানগি েগলর ওপর জভগি 
উঠল। অযাসম িখন ভীষণ ভয় জপগয় োণপণ িসিগি জেসিগে েসডগয় ধরার জচষ্টা 
েরগছ। এেটু পগর অযাসমর মগনর মগধয এেটা অদু্ভি পসরবিকন জদখা সদল। িখন জি 
আর জেসিগে সবশ্বাি েরগি পারগছ না। হয়গিা জছাট্ট অযাসম বুঝগি জপগরসছল জেসির 
েনযই আর িার এই অবস্থ্া। 
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িখন জি পাগগলর মগিা জেসির হাি জেগে সনগেগে ছাডাবার েনয বযস্ত হগয় উঠল। 
দুেগনই আবার ডুবগি শুরু েরল। জেসি বুঝগি পারসছল জি আর সেছু েরগি পারগব 
না, দম বন্ধ হগয় আিগছ, বুে জিগট  াগি। িসলল িমাসধ জেগে অযাসমগে বাাঁচাবার েনয 
জিষবাগরর মগিা জচষ্টা েরল জেসি। অযাসমগে েগলর ওপর জটগন িুগল ভাসিগয় রাখগি 
জগল, জেসি বুঝগি পারল ও আর পারগব না। এেটু বাগদ দুেগনই মগর  াগব। 
  
িখনই মানুগষর গলার স্বর জিানা জগল। োরা জ ন অযাসমগে িার হাি জেগে সছসনগয় 
সনগয়গছ। িগে েগয়েটা িি হাি এগি জেসির জোমর ধগর িাগেও জটগন িুলল। জে 
জ ন োগনর োগছ সিিসিসিগয় বলল–িব সঠে আগছ, আপসন ভয় পাগবন না। 
  
মসরয়া হগয় জেসি মুখ িুগল িাোল, এেেগনর জোগল অযাসম।  াে বাবা, িাহগল অযাসম 
জিষপ কন্ত মগরসন! 
  
ঘটনাটা িমানয, সেন্তু রািারাসি গণমাধযম জেসিগে এে মহান দুাঃিাহিী নাসয়ো েগর। 
িুলল। গভনকর জহাভার সনগেই চগল এগলন জেলখানার হািপািাগল জেসির িগে জদখা 
েরার েনয। িাাঁিার োগন না এমন এেেন জমগয় েগয়দী সনগের েীবন সবপন্ন েগর 
ওয়াগডকগনর জমগয়গে বাাঁসচগয়গছ বিকমান িমাগে বযবস্থ্ায় এমন ঘটনা খুব জবসি ঘগট সে? 
  
ওয়াগডকন বগলসছগলন–খুব িাহগির পসরচয় সদগয়গছা িুসম, িুসম না োেগল জমগয়সট 
েখনই বাাঁচগিা না। শ্রীমিী েযাসনগান এবিং আসম দুেগনই জিামাগে আন্তসরে েৃিজ্ঞিা 
োনাগি চাইসছ। 
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িখনও জেসি পুগরাপুসর িুস্থ্ হগয় উঠগি পাগরসন। জি ধীগর ধীগর বলল–অযাসম জেমন 
আগছ? 
  
অযাসম ভাগলা আগছ, এই েোটা শুগন িাসন্তগি জেসির দুগচাখ বন্ধ হগয় জগল। অযাসমর 
সেছু হগল জি সেছুগিই সনগেগে িমা েরগি পারগিা না। অযাসমগে জি খুব এেটা 
ভাগলা বািগি চায়সন, সেন্তু আসম ভাগলাবািার েসিদান সদগয়গছ, এর েনয খুবই 
অপরাধগবাধ োগগলা জেসির মগনর মগধয। 
  
দুঘকটনাটার বযাপারটা সনগয় িদন্ত হল। 
  
আসম িার বাবাগে বগলসছল–জদাষটা আমার, আমরা বল জখলসছলাম, জেসি বলটা 
আনবার েনয অগনে দূগর চগল সগগয়সছল।  াবার আগগ জেসি পইপই েগর বগলসছল 
আমাগে দাাঁসডগয় োেগি, সেন্তু জেসিগে ভাগলা েগর জদখার েনয আসম পাাঁসচগলর ওপর 
উগঠ  াই, িখনই েগল পগড  াই। জেসি সেন্তু সনগের েীবন সবপন্ন েগর আমাগে 
বাাঁসচগয়গছ বাবা। 
  
জি রািটা জেসিগে হািপািাগল রাখা হল। পরসদন িোগল িাগে ওয়াগডকগনর অসিগি 
সনগয়  াওয়া হল। জিখাগন সটসভর েযাগমরা আগগ জেগেই হাসের সছল। হাসের সছল 
িািংবাসদেগদর দল। জেসিগে সনগয় এেটা দারুণ সিসরয়াল হিরী হগি পাগর। 
  
িন্ধযাগবলা জটসলসভিগনর মাধযগম িারা জদগির মানুষ জেসির এই অিাধারণ িাহসিেিার 
েো শুনল। খবগরর োগেগুগলার পািায় পািায় েোসিি হল জেসির এই দুরন্ত 
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অসভ াগনর োসহনী। েগয়েসদগনর মগধয হাোর হাোর সচসঠ আর জটসলগ্রাম জপৌঁছগি 
লাগল জেলখানাগি। িেগলই অনুগরাধ েরগছ েিৃকপি জ ন জেসিগে িমা েগর জদয়। 
  
জিষপ কন্ত গভনকর জহাভার বযাপারটা সনগয় ওয়াগডকগনর িগে আগলাচনা েরগলন। 
  
ওয়াগডকন মগন েসরগয় সদগলন জ  জেসি হুইটসন এেটা গুরুির অপরাগধর েনয জেগল 
বন্দী অবস্থ্ায় িময় োটাগি। 
  
গভনকর জবি সচন্তায় পডগলন, সিসন বলগলন–সেন্তু এর আগগ জি জিা জোগনা অপরাধ 
েগরসন িাই নয় সে? 
  
–িা িসিয িযার। 
  
–মগনর েোটা বলসছ আপনাগে। ওপর জেগে আমার ওপর েচুর চাপ আিগছ, জমগয়সটর 
েনয সেছু এেটা েরগিই হগব। 
  
–আমার ওপরও িযার। 
  
–অবিয েনগগণর চাগপর োগছ নসিস্বীোর েগর আমরা জেগলর েিািন চালাগবা নাসে 
েী বগলন? 
  
–সনিয় না িযার। 
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–সেন্তু, আবার গভনকর জবি জভগবসচগন্ত বলগলন, ওই হুইটসন জমগয়সট অিাধারণ িাহগির 
পসরচয় সদগয়গছ। আমাগদর জদগির িেগলর জচাগখ ও এখন েল্পগলাগের নাসয়ো এ 
সবষগয় জোগনা িগন্দহ জনই। 
  
হাি েচলাগি েচলাগি ওয়াগডকন বলগলন–হযাাঁ, এ বযাপাগর আসম আপনার িগে এে 
মি।   
  
জিষ প কন্ত গভনকর সিগার ধসরগয় েশ্ন েরগলন–আপনার সে মি ওয়াগডকন? 
  
 খুব িাবধাগন জবগছ জবগছ িব্দ সনবকাচন েগর ওয়াগডকন িাাঁর মন্তবয বযি েরগলন–আপসন 
সনিয় োগনন গভনকর, এ বযাপাগর আমার বযসিগি আগ্রহ আগছ। জেসি  সদ সনগের 
েীবন সবপন্ন েগর েগল ঝাাঁসপগয় না পডগিা িাহগল আমার জমগয় বাাঁচগিা না িযার। িগব 
আসম মগন েসর না জেসি হুইটসন োি অপরাধী। ও ছাডা জপগল িমাে এবিং িিংিাগরর 
জোগনা িসি হগব না। আসম জোরাগলাভাগব ওর েনয িুপাসরি েরসছ, ওগে  াগি িমা 
েরা হয় জি সবষয়টা আপসন ভাগলা েগর জদখগবন। 
  
গভনকর সিিীয়বার গভনকর সনবকাসচি হওয়ার পগে দৃঢ় পদগিগপ এসগগয় চগলগছন। 
বযাপারটা িার োগছ খুবই িুসবধােনে বগল মগন হল। সিসন ওয়াগডকনগে বলগলন–
সবষয়টা এখন জগাপন রাখগবন। রােনীসিগি িব সেছু িময় বুগঝ েরগি হয়। 
  
স্বামীর িগে আগলাচনা েরার পর িু জেসির োগছ এগলন। িু বলগলন–ওয়াগডকন 
েযাসনগান এবিং আসম চাইসছ িুসম আমাগদর জোয়াটকাগর এগি োে। সপছনসদগে এেটা 
জিাবার ঘর আগছ জিখাগন োেগল িুসম িবিমগয় অযাসমর  ত্ন সনগি পারগব। 
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িখন েৃিজ্ঞিায় জেসির দুগচাগখ েল এগি জগগছ। জেসি বলল, আপনাগে অগিষ 
ধনযবাদ। 
  
অযাসমর িগে জেসির িম্পেক িখন খুবই মধুর হগয় উগঠগছ। অযাসমর ভাগলাবািার ডাগে 
জেসি োণ খুগল িাডা সদল। এই োণচিল িুন্দর জমগয়সটর িাসন্নগধয এগি জেসির েীবন 
িখন আরও মধুময় হগয় উগঠগছ। জখলাধুগলা আর পডাগিানাগি িময় জেগট  াগি। 
মাগঝমগধয িারা দুেন এেিগে জটসলসভিগনর পদকায় ওয়াে সডেসনর োটুকন জদগখন। জি 
জ ন এখন োসনগান পসরবাগরর এেেন হগয় উগঠগছ। 
  
 খনই জোগনা োগে িাগে জেলখানার জভির জ গি হগিা িখন সবগবােকার চাপা 
েণ্ঠস্বর িাগে সবরি েরগিা। সবগবােকা িাগে লিয েগর বাছা বাছা সেছু সবগিষণ ছুাঁগড 
সদগিা। মাগঝমগধয জি বলগিা েুিী, জিার ভাগযটা জদখসছ খুবই ভাগলা। িগব জিাগে 
এেসদন এখাগন সিগর আিগিই হগব। জদসখ ওয়াগডকগনর বাপ জিাগে সে েগর বাাঁচায়। 
  
অযাসমগে েল জেগে উদ্ধার েরার পর সিন িপ্তাহ পার হগয় জগগছ। এেসদন জেসি আর 
অযাসম িামগনর বাগাগন বগি জখলসছল, হঠাৎ িু জিখাগন এগলন, সিসন বলগলন–জেসি, 
ওয়াগডকন এখনই জিান েগরগছন, জিামাগে অসিগি জদখা েরগি বলগছন। 
  
এই েো শুগন ভগয় জেসির বুে োাঁপগি োেগলা। িাহগল? সনগের অোগন্ত জি সে : 
জোগনা েুোে েগর জিগলগছ নাসে? িাগে সে আবার জেলখানায় জিরি পাঠাগনা হগব? 
িাহগল সে সবগবােকারই েয় হল? সমগিি েযাসনগান সে চাইগছন না জ  িার িগে অযাসমর 
ঘসনষ্টিা জবগড উঠুে? 
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– াসি সমগিি েযাসনগান। 
  
পুসলি জেসিগে ওয়াগডকন-এর অসিগি জপৌঁগছ সদল, ওয়াগডকন দরোর োগছ দাাঁসডগয় 
সছগলন। জেসিগে জদগখ সিসন আন্তসরেিা পূণক েণ্ঠস্বগর বলগলন–জবাগিা, জিামার েগনয 
এেটা খবর আগছ, এেটু োমগলন সিসন, িার গলায় আগবগগর এেটা িূক্ষ্ম জছাাঁয়া আগছ, 
জেসি জিটা বুঝগি পারগলা না। 
  
–লুইসিসনয়ার গভনকগরর োছ জেগে এেটা খবর এগিগছ। জিামাগে িমা েরা হগয়গছ, 
এই মুহূিক জেগে িুসম স্বাধীন আর মুি। 
  
–জহ ঈশ্বর, আপসন  া বলগছন িা সে সঠে? মুখ সদগয় আর জোগনা িব্দ জবর হল না 
জেসির! 
  
–আসম জিামাগে োসনগয় সদসি, আমার জমগয়গে বাাঁচাবার েনযই এটা েরা হগি না। 
এেেন িৎ এবিং ভে নাগসরে সহিাগব িুসম  া েরগছ, িার জোগনা িুলনা জনই। আসম 
সবশ্বাি েসর জিামার িারা িমাগের জোগনা িসি হগব না। িগব আমার এেটু েষ্ট হগি, 
জদখগি জদখগি িুসম আমাগদর পসরবাগরর এেেন হগয় সগগয়সছগল, েো দাও পগর 
আবার আমার জমগয়র িাগে জদখা েরগি আিগব জিা? 
  
জেসির মুগখ জোগনা ভাষা িুটগলা না। হায় ওয়াগডকন  সদ জিসদগনর পসরেল্পনার েোটা 
োনগি পারগিন িাহগল সনিয় এেো বলগিন না। এিসদন আমার মৃিগদহ আনার 
েগনয িার জলাগেরা পাগগলর মগিা ঘুগর জবডাগিা। 
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পরশুসদন জিামাগে জছগড জদওয়া হগব। 
  
জেসি জোগনা রেগম বলল–সে বগল জ  আপনাগে আসম েৃিজ্ঞিা োনাগবা আসম বুঝগি 
পারসছ না। 
  
–জিামার সেছু বলার দরোর জনই জেসি। এখানোর িেগলই জিামার োগের েনয 
গসবকি। সমগিি এবিং আমার এোন্ত ইগিা িুসম জিামার অসভজ্ঞিা বাইগরর োগে 
লাগাও। আিােসর িৎ িুন্দর জিাভন েীবন- াপন েরগি পারগব। 
  
–জিষপ কন্ত আসম স্বাধীন হগি জপগরসছ, দুবকল হগয় জগগছ জেসির িমস্ত িরীর, 
জোগনারেগম জচয়াগরর হািল ধগর উগঠ দাাঁসডগয় জি বলল–অগনে সেছু েরার আগছ 
আমার ওয়াগডকন েযাসনগান! 
  
জেলখানার জিষরাি। জেসির জিল–ওয়াগডকর এেেন জমগয় েগয়দী বলল–িাহগল িুসম 
জবসরগয়  াি? 
  
–হযাাঁ। 
  
এর নাম জবসট ফ্রাসেিেগি। বয়ি চসলগির জোটায়, সেন্তু এখনও জ ৌবনগে ধগর 
জরগখগছ। 
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–বাইগর  সদ োগরা িগে জদখা েরগি হয় িাহগল সনউইয়গেকর জোনরাড মরগাগনর িগে 
জদখা েগরা। অপরাধীগদর িিংগিাসধি েীবন- াপন েরার েনয মরগান আন্তসরেভাগব 
িাহা য েগর। 
  
জবসটর সঠোনা জলখা এেটা োগে িুগল সদগল জেসির হাগি। 
  
জেসি বলল–ধনযবাদ আমার জিমন জোগনা দরোর হগব না। 
  
–না, োগগের টুেগরাটা জরগখ দাও, সবিাল পৃসেবীগি েখন োগে দরোর পগড আমরা 
সে আগগ জেগেই সহগিব সনগেি েরগি পাসর? 
  
দুঘন্টা বাগদ জেসি জেলখানার দরো সদগয় জবর হল। জটসলসভিগনর েযাগমরা দাাঁসডগয় 
আগছ দুপাগি। িািংবাসদেগদর িাগে জি েো বলগব না। সেন্তু আসম িার মাগয়র হাি 
ছাসডগয় ছুগট এগি জেসিগে েসডগয় ধরল। এেিগে িব েসট েযাগমরা িখন অন হগয় 
জগগছ। জিসদন িন্ধযার খবগর এই দৃিযটই বার বার জদখাগনা হসিল। 
  
জি ভাগলা জপািাে পরগি পারগব, ভাগলা জদাোগন জখগি পারগব, ভাগলা িাবান মাখগি 
পারগব, শুধু িাই নয়, এেটা নম্বর জেগে জি আবার নাগম সিগর এগিগছ। স্বাধীনিার 
পািাপাসি সবগবােকার হাি জেগে সনষৃ্কসি পাওয়াটাও বগট। 
  
ভসবষযগির পসরেল্পনা ছগে জিলগি হগব, সিলাগডলসিয়াগি চালকি স্টযানগহাপ িৃিীয় 
জদখগলা, জেসি জেলখানা জেগে ছুসট পাগি। মগন মগন জি সচন্তা েরগলা, ও এখনও 
জিমনই িুন্দর। চালকি সবশ্বাি েগর জেসিগে জোগনাভাগব িাাঁিাগনা হগয়গছ। জ  

http://www.bengaliebook.com/


ইফ টুমর ো কোমস । সসডসি সসলডি 

176 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

আপরাগধর েনয িাগে জেলখানায় োেগি হল, জিই অপরাধ জি জোগনাসদনই েগরসন। 
চালকি িার আদিক স্ত্রীর সদগে এেবার িােগলা, স্ত্রী আপন মগন জিলাই েগর চগলগছ। 
চালকি মগন মগন ভাবগলা জিষপ কন্ত েীবগনর েুয়া জখলাগি আসম জহগর জগলাম নাসে? 
  
ডযাসমগয়ন েুপার সনউইয়গেক সনগের ফ্ল্যাগট বগি জটসলসভিগন এই ছসবটা জদখগি জপল। 
জেসি জেল জেগে ছাডা পাগি। জটসলসভিনটা বন্ধ েগর জি সনগের োগে মন সদল। জো 
জরামাগনা এই দৃিযটা জদগখ জহা জহা েগর জহগি উঠগলা, হুইটসন জমগয়টার ভাগয ভাগলাই 
বলগি হগব, জেলখানা জেগে ও ভাগলাভগব সিিা জপগয়গছ। আিা েসর আমার িগে আর 
টক্কর সনগি আিগব না। 
  
জরামাগনা মগন মগন খুবই খুিী। জরগনায়ার ছসবটাগে ইসিমগধয জদগির বাইগর চালান 
েগর সদগয়গছ। েুসরগখর এেেন জিৌখীন িমঝদার জিটা সেগন সনগয়গছ, সনগের 
বযসিগি িিংগ্রহিালায় িাসেগয় রাখার েনয। বীমা জোম্পানীর োছ জেগে পাাঁচ লাখ 
পাওয়া জগগছ, েুসরগখর ওই ভেগলাে সদগয়গছ দু-লাখ। অযান্টসন ওরগিসির িগে টাোটা 
ভাগাভাসগ েগর জনওয়া হগয়গছ। োরণ ওরগিসিগে িব বযাপাগর সবশ্বাি েগর জরামাগনা। 
জলনগদগনর বযাপাগর িামানয জগালগ াগ জদখা সদগল ওরগিসি জ  সেভাগব ভয়িংের হগয় 
উগঠ, এর আগগ জবি েগয়েবার জদখগি জপগয়গছ জরামাগনা। 
  
জিামবার দুপুরগবলা, জেসি এখন লুসরন হাটকগিাডক জিগেগছ। হাসের হগয়গছ িাস্ট 
মাগচকন্টি বযাগে। বযােটা গমগম েরগছ। িবেটা োউন্টাগরর িামগন খগেরগদর লম্বা 
লাইন। জলস্টার জটাগরগের োনলার িামগন িখন েগয়েেন োস্টমার অগপিা 
েরগছন। জেসি লাইগন দাাঁসডগয় পডল। এগুগি এগুগি খাাঁচার িমাগন এগি জগল। 
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জলস্টার জবাধহয় এিিণ জেসির েোই ভাবসছগলন। আাঃ, জমগয়টাগে জদগখ িাাঁর িমস্ত 
মন খুিীগি ভরপুর হগয় উঠল। আগগর জেগেও জমগয়টাগে আরও িুন্দরী বগল মগন 
হগি। িরীগর এেটা আলগা চটে আগছ। হায়, েগব ওই জমগয়টাগে আসম সনগের মগিা 
েগর পাগবা? 
  
–জদগখা, োেটা খুব এেটা িহে সছল না, সেন্তু িুসম  খন অিুসবধার েো বলগছ, িখন 
আসম না েগর োেগি পারলাম না। 
  
জেসি বুঝগি জপগরগছ এবার মাছ িার োগল পগডগছ, জখসলগয় জখসলগয় িাগে ওপগর 
িুলগি হগব। জি মুগখ হাসি আনগলা, উষ্ণ আমন্ত্রগণর ইিারা োগাগলা িার দুসট জচাগখর 
িারায়। জি বলল–িসিয আপনার িুলনা হয় না। 
  
–এই নাও, ড্রয়ার খুগল জচেবই-এর বাি জবর েরগলন জলস্টার, জেসির হাগি চারগিা 
নিুন জচে িুগল সদগলন। বলগলন–হগব জিা? এগি োে হগব জিা? 
  
– গেষ্ট, এবার জলস্টাগরর জচাগখ জচাখ জরগখ জেসি বলল–আপসন আমার োণ 
বাাঁসচগয়গছন। 
  
এই েো শুগন জলস্টাগরর িমস্ত িরীগর এেটা মৃিুয সিহরণ বগয় জগল। সিসন বলগলন, 
মানুগষর িগে ভাগলা বযবহার না েরার জোগনা োরণ আগছ সে? সে বগলা লুসরন? 
  
–খুবই িসিয েো বগলগছন আপসন। 
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–আিা িুসম জেন এখাগন জোগনা অযাোউন্ট জখাগলাসন? আসম িবসদে সদগয় িাহা য 
েরগবা। 
  
–আসম োসন আপসন িাহা য েরগবন, জেসি মুগখ এেটা িেসিভ ভাব জদখাগলা। 
  
–এেটা সনসরসবসল োয়গায় বগি সডনার জখগি জখগি এসনগয় আগলাচনা েরগল জেমন 
হয়? 
  
–খুবই ভাগলা হয়। 
  
জেসি জিা িাই চাইসছল, জ  েগরই জহাে জলােটাগে িাাঁগদ জিলগি হগব। জ  জোন 
বাগে উগেগিয সিদ্ধ েরগি হগল েযাসিয়ারগে হাগি রাখগিই হগব। 
  
–জোোয় আপনার িগে জ াগাগ াগ েরগবা লুসরন? 
  
–জেন আপসন েষ্ট েরগবন? আপসন েি বযস্ত মানুষ, আসম আপনার িগে জ াগাগ াগ 
েরগবা। 
  
লাইন জেগে িগর দাাঁডাগলা জেসি।–এে সমসনট, জলস্টার এখনই এই বযাপারটা পাো 
েরগি চান, িার আগগ অনয খগের এে েসল খুচগরা িুগল সদল জলস্টাগরর হাগি। 
  
বযাগের মাঝখাগন চারগট জটসবল পািা, জিখাগন টাো েমা জদবার এবিং জিালবার 
সশ্লপগুগলা োেবন্দী রাখা োগে। জটসবগল ভীষণ ভীড, জলস্টার  াগি জদখগি না পায়, 
এমন এেটা জোগণ িগর জগল জেসি। এেেন খগের িগর জ গি জেসি জচয়াগর বগি 
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পডল। আটটা পযাগেট ভসিক িাাঁো জচেগুগলা জলস্টার সদগয়সছগলন এেসট োগগের 
বাগি েগর। সেন্তু জচগের বযাপাগর জেসির জোগনা আগ্রহ জনই। পযাগেটগুগলার জপছগন 
জদওয়া েমা জদওয়ার সশ্লপগুগলা িার দরোর। 
  
জেসি িাবধাগন েমা জদওয়ার সশ্লপগুগলাগে আলাদা েরগল। সিন সমসনগটর মগধয ওর 
হাগি আসিটা েমা জদওয়ার সশ্লপ চগল এল। জেউ িাগে লিয েরগছ সেনা জি 
ভাগলাভাগব জদখগলা। েুসডটা সশ্লপ ধািুর পাগত্র ঢুসেগয় সদল। 
  
পাগির জটসবগল সগগয় আরও েুসডটা সশ্লপ ওইভাগব ঢুসেগয় সদল। েগয়ে সমসনগটর মগধয 
আসিটা সশ্লপ চালান হগয় জগল। েমা জদবার এই সশ্লপগুগলা িাাঁো সছল, সেন্তু িার িলার 
সদগে চুম্বে লাগাগনা অিংগি নম্বর জদওয়া োগে, েসম্পউটার  ন্ত্র িহগেই গ্রাহগের 
অযাোউগন্ট টাোটা েমা েগর জদয়। টাোটা জে েমা সদগি জিটা জদখা েসম্পউটাগরর 
োে নয়, ওই সশ্লপগুগলার মাধযগম জো জরামাগনার নাগম টাো েমা হগয় জগল। বযাগে 
োে েরার অসভজ্ঞিায় জেসি োগন দুসদগনর মগধয চুম্বে লাগাগনা েমা সশ্লপগুগলা োগে 
জলগগ  াগব। িসিযোগরর টাো েমা সদগয়ও এইভাগব সশ্লপ েমা জদওয়ার বযাপারটা 
ধরগি ধরগি পাাঁচসদন জলগগ  াগব। জেসির  া সেছু ষড ন্ত্র িা ওই পাাঁচসদগনর মগধযই 
জিষ েরগি হগব। 
  
জহাগটগল সিগর িাাঁো জচেগুগলা নষ্ট েগর জিলল, এবার জেসি জগল সনউ অসলকগয়ে 
হসলগড োগভল এগেেীর দপ্তগর। জডগকর জপছগন বগি োো এে  ুবিী বলল, েীভাগব 
আপনাগে িাহা য েরগি পাসর? 
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সনগের পসরচয় সদগয় জেসি বলল–আসম জোগিি জরামাগনার জিগেটারী। সমাঃ জরামাগনা, 
সরও সড জেগনসরওর এেটা সটসেট জচগয়গছন, আগামী শুেবার জপগল ভাগলা হয়। 
  
–এেটাই সটসেট চাই? 
  
–হযাাঁ, িাস্টক ক্লাগির জোগণর সদগে, আর  াগি সিগাগরট জখগি পাগরন জিই বযবস্থ্াও 
েরগি হগব। 
  
 ুবিী েসম্পউটার সনগয় বিগলা, েগয়ে সমসনট পগড বলল–িব সঠে আগছ, পযান 
আগমসরোন জেগন িাস্টক ক্লাি সটসেট পাগবন। ফ্ল্াইট নাম্বার ৭২৮, িগন্ধয িাগড ছটার 
িময় জটে অি। 
  
জেসি  ুবিীসটগে আশ্বাি জদবার েনয বলল, সমাঃ জরামাগনা এেো শুগন খুবই খুসি 
হগবন। 
  
–সটসেগটর দাম পডগব ১৯২৯ ডলার। টাো সে নগগদ জদগবন, না আমরা চােক েগর 
জনব? 
  
সমস্টার জরামাগনা িবিময় নগগদ জদন। ওাঁর অসিগি বৃহস্পসিবার সটসেট জপৌঁছাগি হগব। 
জিখাগনই টাোটা সদগয় জদওয়া হগব। 
  
–মযাডাম, আমরা সে োল সটসেট পাসঠগয় জদব? 
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–না-না, োলগে সমস্টার জরামাগনা োেগছন না। বৃহস্পসিবার সঠে িোল এগাগরাটায়, 
মগন োেগব জিা? 
  
–সঠে আগছ। সঠোনাটা? 
  
–সমস্টার জোগিি জরামাগনা, ২৭ পয়ড্রাি সিট, িুইট নম্বর ৪০৮। 
  
 ুবিীসট িগে িগে সলগখ সনগয় বলল, বৃহস্পসিবার িোগল সটসেট জপৌঁগছ  াগব। 
  
এেটু দূগর লাগগে জস্টারি। জদাোগন জঢাোর আগগ োনলায় িাোগনা বাি 
পযাটরাগুগলা িাসেগয় িাসেগয় জদখল জেসি। 
  
এেেন জেরানী এসগগয় এগি বলল–িুেভাি মযাডাম, বলুন আসম আপনাগে েীভাগব 
িাহা য েরগি পাসর? 
  
জেসি বলল, আসম আমার স্বামীর েনয লাগগে সেনগি চাই। 
  
–সঠে োয়গাগি এগিগছন। এখন আমরা ভাগলা সেসনি েম দাগম জছগড সদসি। 
  
–না-না, েম দামী সেসনি আসম চাই না। জদওয়াগলর গাগয় েিগুগলা দামী িুযটগেি 
িাোগনা সছল। জিই সদগে আেুল িুগল জেসি বলল–ওই ধরগনর সেসনি চাই। 
  
–িুন্দর সেসনি। আপনার স্বামীর পছন্দ হগব, এই োিীয় িুযটগেি সিনসট িাইগের 
হয়। জোনটা জদব আপনাগে? 
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এেটুখাসন সচন্তা েগর জেসি বলল–সিনগট িাইগের এেটা েগর জদগবন। 
  
–ভাগলা েো, আমরা সবল পাসঠগয় জদব, নাসে আপসন নগগদ জদগবন? 
  
–জডসলভারী সদগলই হগব, নাম জোগিি জরামাগনা, বৃহস্পসিবার িোগল জপৌঁগছ সদগি 
হগব। 
  
–সনিয়ই জদব সমগিি জরামাগনা। 
  
–িোল এগাগরাটার িময়। 
  
–আসম সনগে  াব। 
  
–িাহগল জিা খুব ভাগলা হয়। এেটু জভগব জেসি আবার বলল, িুযটগেগির গাগয় J. R. 
অিরদুগটা সলগখ জদওয়া  ায় সে? 
  
–সনিয়ই  ায়। ও সনগয় আপসন সচন্তা েরগবন না। 
  
জেসি এেটু জহগি জোগিি জরামাগনার অসিগির সঠোনাটা ওই জছগলসটর হাগি িুগল 
সদল। জিখান আর এে মুহূিক োেল না। 
  
িারপর োগছর এেটা জপাস্টাসিি জেগে এেসট জটসলগ্রাম পাঠাল। জটসলগ্রামসট সরও সড-
জেগনসরওর জোপাব্লাো সবগচর সরও ওগখাল পযাগলি-এর সবখযাি জহাগটগল। 
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জেসলগ্রাগম বলা হল, শুেবার জেগে দুমাগির েনয আপনাগদর জহাগটগলর িব জেগে 
ভাগলা িুইটটা আমার নাগম বুে েরগি হগব। জটসলগ্রাগম টাোর অেটা োসনগয় খবর 
জদগবন। জোগিি জরামাগনা, ২৭ পয়ড্রাি সিট, িুযইট নম্বর ৪০৮, সনউ অসলকগয়ে 
লুইসস্পসনয়া, ইউ. এি. এ। 
  
সিনসদন বাগদ জেসি বযাগে জিান েরল। জলস্টার জটাগরগের িাগে জ াগাগ াগ েগর সমসষ্ট 
ভাষায় বলল, আমাগে হয়গিা আপনার মগন জনই। আপসন  া বযস্ত মানুষ, আসম সমস্টার 
জরামাগনার জিগেটারী লুসরন হাটকগিাডক বলসছ। 
  
জলস্টার মগনোগণ এমন এেসট জিাগনর েনয অগপিাগি সছগলন। সিসন হহ-হহ েগর 
বলগলন, মগন জনই মাগন? সনিয়ই, সনিয়ই মগন আগছ জিামাগে। জিামাগে জ  এেবার 
জদখগব, িার মগনর জেিাপগট জিামার ছসব সচরসদগনর েনয ধরা োেগব। 
  
–মগন আগছ? েী আি ক, আপনাগে জরাে জিা েি োস্টমাগরর িগে েো বলগি হয়। 
  
সেন্তু মযাডাম, অপরাধ সনও না। জিামার মগিা আর জেউ নয়, িুসম সে সডনার খাবার 
েোটা ভুগল জগগছা। 
  
–না, আসম ছটিট েরসছ, আগামী মেলবার সে আপনার িময় হগব? 
  
–হযাাঁ, িময় হগব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইফ টুমর ো কোমস । সসডসি সসলডি 

184 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

–িাসরখ িা হগল পাো রইল। আহা, আসম এেটা জবাো গোরাম, আপনার িগে েো 
বলগি বলগি এি উগিসেি হগয় সগগয়সছলাম জ , আিল খরবটা জনওয়া হয়সন। সমস্টার 
জরামাগনা োনগি চাইগলন, িার অযাোউগন্ট েি টাো আগছ। আপসন সে বলগি 
পারগবন? 
  
জলস্টার জটগরে এ ধরগনর খবর োউগে সদগি চান না। বযাগের সনয়মনীসিগি 
সনগষধাজ্ঞা োসর েরা আগছ। সেন্তু এখন সিসন অিযন্ত উদার। সিসন বলগলন, অনুগ্রহ 
েগর জিানটা এেটু ধরগবন সে? 
  
জলস্টার উগঠ সগগয় অযাোউন্ট বইটা জদগখ এগলন। এই এেটা বযাপাগর খুব আি ক 
লাগল িার, গি েগয়েসদন ধগর সমস্টার জোগিি জরামাগনা েচুর টাো েমা সদগয়গছন। 
এর আগগ জরামাগনা জিা এি টাো েখগনা রাগখনসন। িাহগল জোগনা এেটা অঘটন সে 
ঘটগি  াগি? লুসরগনর জপট জেগে িব েো জবর েরগি হগব সডনাগরর িময়। 
  
সিগর এগি জিানটা িুগল জেসিগে বলগলন–জিামার িাগহব আমাগদর খুব বযস্ত েগর 
িুগলগছন। ওনার োগরন্ট অযাোউগন্ট োয় সিন লি ডলার েমা আগছ। 
  
–সঠে আগছ, সহিাগবর িাগে এেদম সমগল  াগি। 
  
–িাহগল মেলবার? 
  
–আসম জিান েগর োয়গাটা সঠে েগর রাখব, ডাসলকিং। সমসষ্ট েগর বলল জেসি। সেন্তু এই 
িম্পেকটা জবাধহয় ওখাগনই সছন্ন হগয় জগল। 
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এবার আমরা আর এে অপরাধী অযান্টসন ওরগিসির োগছ  াব। পয়ড্রাি সিগটর ওপর 
এেসট অোি জছাাঁয়া বাসডর মাসলে সিসন। এেসদগে নদী, অনয সদগে লুইসিসনয়ার 
সবখযাি িুপারড্রাম। পযাসিসিে এিগপাটক ইমগপাটক জোম্পানীর অসিি এই বাসডর 
পাাঁচিলাটা দখগল জরগখগছ। এরই এেোগন্ত ওরগিসির অসিি। সঠে সবপরীি সদগে জো 
জরামাগনার অসিি। মাগঝর সবিাল হলঘগর চারেন মসহলা সরগিপিসনস্টগে জদখা  ায়। 
এরাই আবার িগন্ধযগবলা ওরগিসির বনু্ধ বা খগেরগদর িে জদয়। ওরগিসির ঘগর দুগটা 
সবিাল জদহী মানুষ বগি োগে। িারা হল ওরগিসির জদহরিী, ড্রাইভার এবিং 
মাসলিওলা। মাগঝ মগধয িারা ওরগিসির িাাঁই িরমাি খাগট। 
  
 বৃহস্পসিবার িোলগবলা, ওরগিসির সনগের অসিিঘগর বগি আগগর সদন েি টাো 
েমা হগয়গছ, িার সহিাব সনোগির ওপর জচাখ জবালাসিল। পযাসিসিে এিগপাটক 
ইমগপাটক জোম্পানী জ  েি রেগমর বযবিা েগর জি জবাধহয় সনগেও িার খবর রাগখ 
না। 
  
ওরগিসির বয়ি ষাগটর জোটার জিগষর সদগে। িার িরীগরর গঠনটা অিযন্ত সবসচত্র, 
ওপগরর অিংিটা সবিাল। পা দুগটা জিই িুলনায় জছাগটা এবিং জরাগা। জি  খন দাাঁডায়, 
িখন মগন হয় এেটা বযাে জবাধহয় উগঠ দাাঁডাবার বযেক জচষ্টা েরগছ। মুগখ অিিংখয 
োটােুসটর সচহ্ন। চট েগর জদখগল এেটা মািাল মােডিার েো মগন পগড  ায়। েচুর 
মদ সগগল জবচারা মােডিা এগলামগলা পাগয় জহাঁগট জগগছ িার মুগখর ওপর সদগয়। মুগখর 
হাাঁটা বড্ড বডডা, জঠাাঁটটা োগলা। পগনগরা বছর বগয়ি জেগে িার মাোর চুল পািলা 
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হগি শুরু েগরগছ। িারপর জেগে জি োগলা পরচুল পগর োগে। এটা িাগে জমাগটই 
মানায় না। সেন্তু মুগখর ওপর িসিয েোটা বলগব জে? 
  
িার জচাগখর দৃসষ্ট পাো েুয়াসডর মগিা। েখগনা জিখাগন জোগনা আগবগগর জখলা জদখা 
 ায় না। মগন হয় জি জ ন সনস্পন্দ জচাগখর িারা সদগয় োউগে ভাগলা ভাগব জদখার জচষ্টা 
েরগছ।  খন জি িার পাাঁচ জমগয়র িগে োগে িখন জচাগখর দৃসষ্টগি জস্নহ আর 
ভাগলাবািা ঝগর পগড। ওরগিসির মগনর েো বুঝগি হগল িার েণ্ঠস্বর শুনগি হগব। 
এমসনগি িার গলা জবি েেকি, এেুি বছগরর েেসদগন িার গলায় িার েসডগয় িাগে 
জমগর জিলার জচষ্টা েরা হগয়সছল। িখন জেগে জি খযাডগখগড েণ্ঠস্বগরর অসধোরী 
হগয়গছ। জ  দুেন ভুল েগর ওই োেটা েগরসছল, দুসদগনর মগধয িাগদর মৃিগদহ মগগক 
েমা পগড  ায়। সেন্তু ওরগিসির এর পর জেগে আর জোগর েো বলগি পার না। 
  
সনউ অসলকগয়ে হল ওরগিসির রােত্ব। ঘুষ, বনু্দে, আর ব্লযােগমলগে িেী েগর জি িার 
সবিাল িাম্রােয গগড িুগলগছ। নানােগনর োছ জেগে জভালাবাবদ  া পায়, িা িিংগ্রহ 
েগর আে িহগরর এে মস্ত বগডা ধনী। অনয দগলর োাঁগপানরা ওরগিসিগে মহাগুরু 
বগল িম্মান েগর। সবপগদ আপগদ িার োগছ আগি িলা-পরামিক েরার েনয। 
  
জিসদন িোগল মনটা জবি খুসিখুসি সছল ওরগিসির। িোগল জেেিাস্ট জিগর এগিগছ। 
জলেসভটা অিগলর ফ্ল্যাগট িার রসিিার োগছ সগগয়। িপ্তাগহ সিনসদন সনয়ম েগর জি 
ওই ফ্ল্যাগট  ায়। আে িোগলর মধুর িৃসিগি িার মন এখগনা আিন্ন। বযবিাপত্র জবি 
ভাগলাই চলগছ। জোোও জোগনা িমিযা জনই। ওরগিসি োগন, িমিযা শুরু হওয়ার িগে 
িগে েীভাগব িার িমাধান েরগি হয়। আর এেটা বযাপাগর জি অিম্ভব চালাে।  সদ 
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জলাগের মগধয হবরীিার িামানয সচহ্ন জদখা জদয়, িখনই জি জলােটাগে পৃসেবী জেগে 
িসরগয় জদয়। এ বযাপাগর জি োগরা িাগে আগপাি েগর না। 
  
ওরগিসির ডান হাি হল জো জরামাগনা। দুেগনর স্বভাব চসরগত্র দারুণ সমল আগছ। িাই 
এগে অনযগে অিম্ভব ভাগলাবাগি। জো জরামাগনা জছাগটা জেগেই পগেটমাগরর োগে 
 গেষ্ট নাম েগরসছল। িখনই জি ওরগিসির নেগর পগড  ায়। এবার ওরগিসি জো 
জরামাগনাগে সিসখগয় পসডগয় বগডা েগর িুগলগছ। ওরগিসির োগছ জো জরামাগনা োয় 
জছগলর মগিাই। জো জরামাগনা ওরগিসিগে খুবই সবশ্বাি েগর। ওরগিসির 
পৃষ্ঠগপাষেিায় জি আে এিদূর অগ্রির হগি জপগরগছ। গি দি বছর ধগর জি 
ওরগিসির ডান হাি সহিাগব োে েরগছ। 
  
দরোয় জটাো সদগয় ওরগিসির োইগভট জিগেটারী লুসি ঘগর ঢুেল। জমগয়টার বগয়ি 
চসিি বছর, গ্রােুগয়ট, জদখগি দারুণ, িুন্দরী, স্থ্ানীয় েগয়েটা সবউসট েনগটগস্ট 
েসিগ াসগিায় েেম স্থ্ান জপগয়গছ। িসিযই িাে লাগাগনা রূগপর বাহার িার, সনগেগে 
জেমন েগর আগরা আগবদনময়ী েগর িুলগি হয়, জমগয়সট জিটা ভাগলাভাগবই োগন। 
আমরা আগগই বগলসছ, ওরগিসি িবিময় িুন্দরী মসহলাগদর িারা পসরগবসষ্টি হগয় সদন 
োটাগি ভাগলাবাগি। অবিয এটা হল িার বযবিার এেটা জেৌিল। এভাগবই জি রূপিী 
জমগয়গদর জটাপ সহিাগব বযবহার েগর। 
  
ওরগিসি ঘসডর সদগে িাোল। দিটা জবগে পাঁয়িাসলি সমসনট। লুসিগে বলা আগছ 
দুপুগরর আগগ জ ন িাগে সবরি না েরা হয়। িাগে এই িময় আিগি জদগখ ওরগিসি 
খুবই অবাে হগয় জগল। জচাগখর িারায় অিিংখয সবরসি এগন জি েশ্ন েরল–েী হগয়গছ? 

http://www.bengaliebook.com/


ইফ টুমর ো কোমস । সসডসি সসলডি 

188 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

  
–আপনাগে সবরি েরবার েনয আসম িমা োেকনা েরসছ। জে এেেন সমি সগসগ 
দুগেি জিান েগরগছ। মগন হয় জমগয়টার মাো খারাপ। আপনার িগে েো বলগি চায়। 
ও বারবার জিাগন আপনাগেই চাইগছ। 
  
ওরগিসি িার মগনর েমসপউটার চালু েরল। সগসগ দুগেি? এই েীবগন অিিংখয জমগয়র 
িগে িেি েগরগছ জি। এেবার ভাবল, লািগভগাগি মগন হয় ওই জমগয়সটর িগেই রাি 
োসটগয় সছল। নাাঃ, নামটা সঠে মগন পডগছ না,  াই জহাে, জে বলগছ, সে বলগছ, 
এেবার জিানা দরোর, ওরগিসি জিানটা িুলল। জচাগখর ইসেগি লুসিগে চগল জ গি 
বলল। 
  
–হযাাঁ, জে বলগছা? 
  
–আপসন সে সমস্টার অযান্টসন ওরগিসি? জমগয়সটর গলায় িরািী টান আগছ। িরািী 
জমগয়রা আগরা জবিী জ ৌন আগবদনময়ী হগয় োগে। ওরগিসির মন সবহ্বল, মুহূগিকর েনয 
সচন্তা েরল। 
  
– সদ িাই হয়? 
  
–ভগবানগে ধনযবাদ, জিষ প কন্ত আপনার িাগে েো বলার জিৌভাগয হল। সঠেই বগলগছ 
জিগেটারী, জমগয়সটর মাোয় জগালমাল আগছ।  াই জহাে েী বলগছ শুনগি হগব। 
ওরগিসি ঠান্ডা মাোয় ভাবল। 
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–ওগে জ মন েগর পাগরন, োমান। 
  
–জদখুন মযাডাম, আপনাগে আসম সচসন না। সেন্তু আপসন েী বলগছন, িার মাোমুনু্ড 
সেছুই বুঝগি পারসছ না। 
  
–আসম আমার জো-এর েো বলসছ। জো জরামাগনা। ও আমাগে িগে সনগয়  াগব 
বগলসছল, আপসন সে িা সবশ্বাি েগরন? 
  
–জো জরামাগনার িগে আপনার  া জগালমাল জিটা আপনারা দুেগন সমসটগয় সনন। 
আপনাগদর দুেগনরই বগয়ি হগয়গছ, এবযাপাগর আমাগে সমসছসমসছ জটগন আনগছন জেন? 
  
–ও আমাগে সমগেয বগলসছল, আসম এইমাত্র খবর জপলাম, ও োসেল চগল  াগি। আর 
সিন লাখ ডলাগরর অগধকেটা আমার, সেন্তু আমাগে সেছু োনায়সন। 
  
হঠাৎ ওরগিসির মগন হল, বযাপারটার মগধয রহগিযর গন্ধ আগছ। জি োনগি চাইল,–
আপসন জোন্ সিন লাখ ডলাগরর েো বলগছন? 
  
–জ  টাোটা জো িার োগরন্ট অযাোউগন্ট জরগখগছ। মাগন জ  টাোটা… 
  
ওরগিসির মুখ জচাখ গম্ভীর হল। এবার জি রহগিযর চেবুযগহ েগবি েরগি চাইগছ। জি 
বলল, জদখা  াে, আপনার েনয েী েরগি পাসর মযাডাম। 
  
জো জরামাগনার অসিি ঘরটা খুবই আধুসনে। জদওয়াগল হালো সবকুট রগের েধানয। 
েগয়েটা দামী জপসন্টিং িুন্দরভাগব িাোগনা–এ সনগয় জরামাগনার গবক আগছ। িহগরর বসস্ত 
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জেগে এিদূর পে পার হগয়গছ জি, অহিংোর জিা হগবই। জমাটামুসট জলখাপডাও সিগখ 
সনগয়গছ। ছসবর েদর েগর। িেীি সিল্পীগদর িম্মান েগর। মদ খায়, অনযরা জিখাগন 
গাগয়র জোর খাাঁসটগয় েিৃকত্ব েরার জচষ্টা েগর জো জরামাগনা বুসদ্ধ খাাঁসটগয় োে হাসিল 
েগর। িসিয  সদ এই েো জমগন জনওয়া হয়, জ  সনউ অসলকগয়গের আিল রাো ওরগিসি 
িগব আর এেটা িসিয আমাগদর স্বীোর েরগি হগব–। িা হল, ওই রাগেয জো 
জরামাগনা হল েধানমন্ত্রী। 
  
জো জরামাগনার জিগেটারী ঘগর ঢুগে োনাল সমস্টার জরামাগনা, এেেন জলাে সরও-সড-
জেগনসরওর জেগনর সটসেট সনগয় এগিগছ। টাোটা ওগে সদগয় জদব সে? 
  
–সরও-সড-জেগনসরও? জরামাগনা অবাে হগয় িাোল, বগল দাও–ওরা ভুল েগরগছ। 
  
উসদক পরা এেেন জলাে দরোর োগছ দাাঁসডগয় সছল। জি বলল, আমাগে এই সটসেটটা 
|||||||||| জো জরামাগনার অসিগির সঠোনায় পাসঠগয় জদওয়ার েনয বলা হগয়গছ। 
  
–জদগখা, জেউ হয়ি ভুল েগরগছ, নাসে সবমান জোম্পানী নিুন এেটা েয়দা োনুন জবর 
েরল। এভাগব ওরা োস্টমারগদর জবাো বানগি নাসে? 
  
–না, িযার। আসম… 
  
জো জরামাগনা হাি বাসডগয় সটসেটটা সনল। শুেবাগরর সটসেট। আসম হঠাৎ শুেবার সরও-
সড-জেগনসরওগি  াব জেন? 
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–জোোও এেটা ভুল হগয় জগগছ, সটসেটটা জলােসটর হাগি িুগল সদগি সদগি জো 
জরামাগনানা মন্তবয েরল- াও, জিরি সনগয়  াও। 
  
–না-না, এি িাডািাসড নয়, বলগি বলগি ওরগিসি ঘগর ঢুগে পডল। সটসেটটা হাগি 
িুগল সনল। 
  
–এই জ  এগি জলখা আগছ, িাস্ট ক্লাগির সটসেট, সিগাগরট খাওয়া চলগব, সরও সড-
জেগনসরও শুেবার। শুধু  াবার সটসেট, সরটানক সটসেট োটা হয়সন। 
  
জো জরামাগনা জহগি বলল, ভুল েগর পাঠাগনা হগয়গছ। 
  
িারপর জিগেটারীর সদগে ঘুগর বলল–ঐ োগভল এগেসেগে জডগে বগল দাও জিা। 
জদগখা, জোন জবচারার সটসেট আমার ঘাগড পগডগছ, বযাপারটার মগধয সনিয়ই জোগনা 
জগালমাল আগছ। 
  
সঠে এই িময় িহোরী জিগেটারী জোলীন ঘগর এগি বলল, আমাগে মাপ েরগবন 
িযার, িুটগেিগুগলা এগি জগগছ। আসম সে িই েগর সনগয় জনব? 
  
জো জরামাগনা হাাঁ েগর িাসেগয় রইল।িুটগেি? িুযটগেগির অডকার জিা আসম সদইসন । 
  
িোল জেগে েী হগি? 
  
ওরগিসি হুেুম সদল িুযটগেিগুগলা এখাগন সনগয় এগিা। 
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জরামাগনা জবাোর মগিা মন্তবয েরল–েী বযাপার বগলা জিা? িেগলর এেিগে মাো 
খারাপ হগয় জগল নাসে?   
  
জদাোগনর েমকচারী সিনগট িুযটগেি সনগয় ঘগর ঢুেল। জডলভারী সিপটা পগড জি বলল–
এগি জলখা আগছ, সমস্টার জোগিি জরামাগনা, ২৭, পয়ড্রাি সিগট জপৌঁগছ সদগি হগব। 
িুইট নম্বর ৪০৮। 
  
এবার জো জরামাগনা িসিয িসিয জিগপ জগগছ। োহািে এই রে রসিেিা িহয েরা 
 ায়? জি বলল, িুসম আমার জচাগখর িামগন জেগে এখনই দূর হগয়  াও। আসম জোগনা 
সেছুর অডকার সদইসন। 
  
ওরগিসি িুযটগেিগুগলা পরীিা েগর গম্ভীর েগণ্ঠ বলল–সেন্তু জো, এগি জিামার নাম 
জলখা আগছ! 
  
–েী বলগলন? দাাঁডান, মগন হগি, জেউ উপহার পাসঠগয়গছ। 
  
–আে সে জিামার েেসদন? 
  
–না, িগব জমগয়গদর জিা আপসন ভাগলা েগরই জচগনন, জোগনা গাগয় পডা জমগয় হয়গিা 
আমার িগে আরও এেটু জবিী আলাপ েমাগি চাইগছ। িাই উপহার পাঠাগনার এই 
িরল িহে পেটাই জি গ্রহণ েগরগছ। 
  
েো জিষ হবার আগগ ওরগিসি বলল–িুসম োল োসেল  াগিা জেন? 
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–োসেল? জেউ ঠাট্টা েগরগছ। 
  
অদু্ভি জহগি ওরগিসি দুেন জিগেটারী আর দুেন জলােগে ঘর জেগে বাইগর জ গি 
বলল। িারপর োনগি চাইল-বযাগে জিামার েি টাো আগছ জো? 
  
এেটু িামগল সনগয় জো জরামাগনা বলল–োসন না, হাোর জদগডে, েী দুগয়ে হগব। 
  
–পরীিা েরার েনযই বলসছ, িুসম সে এেবার বযাগে জিান েগর জদখগব? 
  
–েী েনয? 
  
–জদগখাই না এেবার। 
  
–জবি। জো জরামাগনা িার জিগেটারীগে জিান েগর বলল, িাস্টক মাগচকন্টি বযাগের 
অযাোউন্টটযান্টগে জিাগন দাও জিা। 
  
এে সমসনট বাগদ বযাগের জিান জবগে উঠল–আসম জোগিি জরামাগনা বলসছ। আমার 
োগরন্ট অযাোউগন্ট েি টাো আগছ, োনাগবন সে? আমার েে িাসরখ ১৪ই অগটাবর। 
  
জিগষরটা জোড নম্বর। ওরগিসির জিাগনর এিগটনিান লাইনটা ধরল। এেটু বাগদ 
অযাোউন্টযান্ট োনাল, আপনার অযাোউগন্ট সিন লাখ ন হাোর পাাঁচ ডলার িাাঁইসত্রি 
জিন্ট আগছ সমস্টার জরামাগনা। 
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জরামাগনার মগন হল, িার িরীগরর িমস্ত রি জে বুসঝ শুগষ সনগি। জি আগরা এেবার 
েশ্ন েরল-েি বলগছন? 
  
–সিন লাখ ন হাোর পাাঁচ ডলার িাাঁইসত্রি জিন্ট। 
  
–বুদ্ধ জোোোর, োর অযাোউন্ট োর ঘাগড চাপাসিি। আসম এখনই জিার চােসরর 
বাগরাটা বাসেগয় জদব। িুই এখনই মযাগনোরগে লাইনটা জদ। 
  
জরগগ জগগল জরামাগনা এইভাগবই িুই িুোসর েরগি শুরু েগর। সেন্তু জরামাগনাগে। আর 
জোগনা েো বলগি সদল না ওরগিসি। জি বুঝগি পারল, জোোও এেটা গভীর চোন্ত 
শুরু হগয়গছ। জি চট েগর সরসিভারটা জরামাগনর হাি জেগে জেগড সনল। 
  
–এই টাোটা িুসম জোো জেগে জপগল জো? 
  
–সবশ্বাি েরুন, ভগবাগনর নাগম সদসবয েগর বলসছ, এই টাোর বযাপাগর আসম সেছু োসন 
না। 
  
–সঠে েগর বগলা। 
  
এবার েসঠন জচাগখ জো জরামাগনাগে েসরপ েরগি োগে ওরগিসি। ওরগিসি বুঝগি 
জপগরগছ, এবার সবশ্বাগির পােগর িাটল ধগরগছ, এর জিষ প কন্ত জদগখ ছাডগি হগব। 
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জো জরামাগনা িখন ঝরা পািার মগিা োাঁপগি োাঁপগি আত্মপি িমেকগনর জিষ জচষ্টা 
েরগছ। জি বলগছ, সবশ্বাি েরুন আমাগে, আপসন জিা বহুোল ধগর আমাগে জচগনন। 
জেউ জবাধহয় আমাগে িাাঁগদ জিলগি চাইগছ। 
  
–ওই জেউ জিামাগে খুবই ভালাবাগি। জি সনিয়ই জিামাগে সিন লি ডলার ধাগর 
সদগয়গছ।   
  
ওরগিসি এেটা বগডা জিািায় গা এসগগয় সদল। আবার জোগে নের বন্দী েরল। 
বলগি লাগল–িব সেছু সঠেঠাে েরা আগছ। 
  
িাই নাসে? িব সঠেঠাে েরা আগছ। সরও-সড-জেগনসরওগি  াবার সটসেট, িুযটগেি, 
মগন হগি িুসম নিুন েগর েীবনটা শুরু েরগি চাইগছা। 
  
–না, জরামাগনা আিকনাদ েগর উঠল। আপসন জিা োগনন, আসম েখগনা আপনার িগে 
সবশ্বািঘািেিার োে েসরসন। আমার োগছ আপসন বাবার মগিা। 
  
জো জরামাগনা ঘামগি শুরু েগরগছ। এমন িময় দরোয় জটাো। জিগেটারী মাো বাডাল, 
হাগি এেটা খাম, দুাঃসখি, আপনার নাগম এেটা জেবল আগছ। আপনাগেই িই েরগি 
হগব। 
  
জো জরামাগনা এবার জবাধহয় িসিয িসিয িাাঁগদ পগডগছ। মসরয়া হগয় জি বলল–এখন না, 
আসম বযস্ত আসছ। 
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ওরগিসি িই েগর জিটা সনগয় সনল। দরোটা জভসেগয় সদগয় জেবলটাগি জচাখ জবালাল। 
  
মমকগভদী দৃসষ্টগি জো জরামাগনার সদগে িাসেগয় আগস্ত আগস্ত ওরগিসি বলল–আসম পগড 
জিানাসি জো, িুসম শুনগি পারগব জিা? এই শুেবার, পয়লা জিগপ্টম্বর জেগে দুমাগির 
েনয আমাগদর সেগেি িুইটটা আপনার েনয সরোভক েরা হল। িই আগছ এি 
মন্তালবান্দ, মযাগনোর, সরও ওগখাল, জোপাব্লাো সবচ, সরও সড জেগনসরও। সে জো, এবার 
িুসম বলগব িব সেছু সমগেয? িগব মগন জরগখা, িুসম সেন্তু িাগপর গগিক পা সদগয়ছ। 
  
. 
  
১৩. 
  
আগন্দ্র সগসলয়ান রান্না ঘগর খাবার বানাগি বযস্ত সছল। হঠাৎ দুম েগর িব্দ হল। এয়ার 
েসন্ডিনার  ন্ত্রটা জেগম জগল। 
  
আগন্দ্র এই ঘটনাগি খুবই সবরি। জি বলল–ধুযৎ, আেগে জখলার সদন, আেগে এমন 
ঘটনা ঘটগল চলগব জেমন েগর? 
  
িুইচগুগলাগি হাি সদগয় পরীিা েরল জি। এটা-ওটা সটগপ এয়ার েসন্ডিনারটা চালাবার 
বযেক জচষ্টা েরল। সেন্তু জমসিনটা িসিয খারাপ হগয় জগগছ। 
  
িার মাগন সমস্টার জপাপ আে দারুণ জিগপ  াগব। আগন্দ্র োগন ওর মাসলে শুেবাগরর 
রািগুগলার েনয িাদর আগ্রগহ অগপিা েগর োগেন। েসি শুেবার এই বাসডগি 
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জপাোর জখলা হয়। জবি েগয়ে বছর ধগর এই বাসডগি জখলাসট চগল আিগছ। িহগরর 
সবগিষ মানুগষরা জিই জখলাগি জ াগ জদন। এয়ার েসন্ডিনার োে না েরগল গরগম 
জখলা অিহয হগয় উঠগব। সবগিষ েগর জিগপ্টম্বর মাগি সনউ অসলকগয়গে  া গরম পগড। 
  
আগন্দ্র ঘসড জদখল, চারগট বােগি চগলগছ, রাি িািটা জেগে অসিসেরা আিগি শুরু 
েরগবন। েেম জি ভাবল, সমস্টার জপাপগে এেটা জিান েরগব। িারপর মগন পডল 
উসন আে িারাসদন জোগটক বযস্ত োেগবন। এি খাটাখাটসনর পর এেটু সবগনাদগনর 
আির না বিাগল বাাঁচগবন জেমন েগর? 
  
জটসলগিাগনর বই জদগখ এেটা নাম্বাগর জিান েরল আগন্দ্র। এসিগনা এয়ার েসন্ডিনার 
িাসভকি। 
  
জিান ধগরই জমগয় সরগিপিসনস্ট মুখস্থ্ েরার মগিা গডগড েগর বগল জগল–এই মুহূগিক 
জমোসনে জনই, নাম-সঠোনা সদগয় রাখুন, এগলই পাসঠগয় জদব। 
  
রাগগ গডগড েরগি েরগি আগন্দ্র জপরী জপাগপর নাম সঠোনা োনাল। বলল, এখুসন 
জ ন জমোসনেগে পাসঠগয় জদওয়া হয়। 
  
আগন্দ্র সগসলয়ান সিন বছর ধগর রাাঁধুসনর চােসর েরগছ। জি োগন, িার মসনগবর িমিা 
অিীম। এি েম বগয়গি এি বুসদ্ধ রাখগি আর োসডগে জদগখসন জি। নামেরা জলাগেরা 
প কন্ত িার মসনগবর েোয় ওঠা-বিা েগর। জলােগে িগম্মাসহি েগর রাখার এেটা 
আি ক িমিা িাাঁর মসনব ইসিমগধযই েরায়ি েগরগছন। 
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গরম ধীগর ধীগর বডগছ। রান্নার োেটা এসগগয় রাখগি হগব। আগন্দ্র আবার বযস্ত হগয় 
পডল। 
  
আধ ঘন্টাবাগদ ঘন্টার আওয়ে হল। আগন্দ্র ছুগট সগগয় দরো খুগল সদল। জোম্পানীর 
জপািাে পরা দুেন জলাে এগিগছ। িাগদর হাগি  ন্ত্রপাসির বাি। এেেন োগলা 
চামডার, 
  
অেকাৎ সনগগ্রা অনয েন িাদা চামডার। 
  
সনগগ্রা জলােসট সেগজ্ঞিা েরল–এয়ার েসন্ডিনার খারাপ হগয়গছ? 
  
–হযাাঁ, ভাগয ভাগলা জিামরা এগি জগগছ। এেটু িাডািাসড েগরা। সেছুিণ পর জেগেই 
সনমসন্ত্রিরা আিগি শুরু েরগবন। 
  
আগন্দ্র দুেন জমোসনেগে সনগয় জগল জিই ঘগর, জ খাগন এয়ার েসন্ডিনারটা আগছ। 
সনগগ্রা সমস্ত্রীসট  গন্ত্রর িলার সদেটা খুগল েী িব জদগখ সনগয় মন্তবয েরল ঝঞ্ঝাটটা 
এখাগন জনই, অনয জোোও আগছ, জ খান সদগয় হাওয়া জঢাগে জিই গগিক। 
  
আগন্দ্র োনাল, এই বাসডর েগিযেটা ঘগর এয়ার েসন্ডিনার আগছ। িাই জমাট জিােগরর 
িিংখযা আট-নটার েম হগব না। 
  
ওগুগলা এগে এগে জদখার েনয আগন্দ্র জমোসনে দুেনগে সনগয় বিার ঘগর মগধয সদগয় 
আর এেটা ঘগর  াসিল। বিার ঘরটা জবি বগডা এবিং িুন্দর িাোগনা। বাাঁসদগে খাবার 
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ঘর, ডানসদগে আড্ডা মারার ঘর। জিখাগন িাি জখলার জটসবল পািা। ওই ঘগর ছাগদর 
োগছ এয়ার েসন্ডিনাগরর গিকটা জদখল িারা। 
  
িাি জখলার জটসবগলর ওপগরর ছাদ জদগখ জমোসনেরা বলল–এই ঘগরর ওপর েী 
আগছ? 
  
–সচগলগোঠা। 
  
–ওখাগন এেবার জ গি হগব। আগন্দ্র এেটা ঘগর সনগয় জগল। এিগোগণ এেটা 
ইগলসেে সিসটিংি-এর িারগুগলা েডােসড েগর শুগয় আগছ। 
  
জপগয়সছ। আগন্দ্র িাডািাসড েগর োনগি চাইল–সঠে হগয়  াগব জিা িব? 
  
–সনিয়। িগব এেটু িময় লাগগব। মগন হগি েনগডনিার খারাপ হগয় জগগছ। 
আমাগদর োগছ নিুন েনগডনিার আগছ, এখুসন লাসগগয় জদব। 
  
–এেটু িাডািাসড েগরা ভাই। সমস্টার জপাপ এখুসন সিগর আিগবন। সিসন  া রগচটা 
মানুষ, জখগটখুগট সিগর এগি  সদ এই অবস্থ্ার িামগন িাগে পডগি হয়, িাহগল অবস্থ্া 
খুবই খারাপ হগব। 
  
–আমাগদর হাগি ভার সদগয় িুসম সনসিন্ত মগন জিামার োে েগরা। 
  
িাদা জমোসনে আশ্বাি সদল আগন্দ্রগে। 
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ওরা দুেন আবার জনগম জগল। োে জেগে দুগটা বগডা বগডা বযাগ সনগয় উগঠ এল 
সচগলগোঠায়। আগন্দ্র রগয় জগল রান্না ঘগর। 
  
এবার আমরা দুেন জমোসনগের পসরচয় জদব। সনগগ্রাসটর নাম অযাল, িাদা চামডার নাম 
র যালি। ওরা সচগলগোঠায় এগি বযাগ জেগে ভাাঁে েরা এেসট েযাম্প জচয়ার জবর েরল। 
জবর েরল এেটা সড্রল জমসিন। িযান্ডউইচ খাবার জে, দু সটন সবয়ার, এেসট িসিিালী 
বাইগনােুলার,  া সদগয় অল্প আগলাগিও িব সেছু জদখা  ায়। আর জবর েরল, দুসট েযান্ত 
ইাঁদুর।  াগদর ঘুগমর ইনগেেিন সদগয় ঘুম পাসডগয় রাখা হগয়গছ। 
  
এবার ওরা দুেন এেমগন োে েরগি শুরু েরল। 
  
সনগগ্রা অযাল োে েরগি েরগি মগনর আনগন্দ েোটা বলল–এবার আগনকস্টাইন 
আমাগে বাহবা জদগবই। 
  
েেগম অযাল সেন্তু পুগরা বযাপারটাগি আপসি োসনগয় সছল। 
  
–জিার মাো খারাপ হগয় জগগছ? জোোোর জে জপরী জপাপ, িাাঁর েনয আসম জেন ছুটগি 
 াব? আর  সদ এেবার ধরা পসড, িা হগল? 
  
–ওগে ভয় পাবার সেছু জনই। ও জোগনা সদনই োগরার জপছগন লাগগব না। আল আর 
আগনকস্টাইন সলটলচযাপ েো বলসছল সলটলচযাগপর ফ্ল্যাগট বগি। 
  
–এগি জিার েী লাভ হগব? অযাল োনগি চাইল। 
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–জপরী জপাপ জলােটা খচ্চর। েগের সঠে জনই। জবেোর বাচ্চা। 
  
এই েো শুগন অযাল জহগি উঠল জহা-জহা েগর। বগলসছল–এই পৃসেবীর অগদ্ধে জলােই 
িাই। িাগদর িাসস্ত জদবার দাসয়ত্ব জেন আসম মাোর ওপর জনব। 
  
–এই োেটা আসম েরগি চাইসছ আমার বনু্ধর েনয। সলটলচযাপ জিষ প কন্ত বগল–বিল। 
  
–জেসি? 
  
–হযাাঁ। 
  
জেসিগে অযাগলর পছন্দ হগয়সছল। জিসদন জেসি জেল জেগে ছাডা পায়, জিসদন সিনেন 
এেিগে সডনার জখগয়সছল। 
  
–ভেবাসডর জমগয় সেন্তু িাই বগল, ওর েনয আসম এিটা সবপগদর ঝুাঁসে জনব? অযাল 
আমিা আমিা েরগি োগে। 
  
–এই েনয জ  ওগে আমরা িাহা য েরগি না পারগল ও অনয োগরা োগছ চগল  াগব। 
জি জিার মগিা ভাগলা োে েরগি পারগব না। আর  সদ ও ধরা পগড  ায়, িাহগল 
চরম িবকনাি হগয়  াগব। 
  
এবার িসিয অযাল অবাে হল। জি বলল–সলটলচযাপ, জমগয়টাগে িুসম িসিয ভাগলাবাগিা। 
  
-হযাাঁ। 
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সলটলচযাপ েিটা ভাগলাবাগি, জিটা অযালগে জবাঝাগনা মুিসেল। িগব ভাগলাবািার 
জেগে বড েো হল, জেসি ধরা পডগল আবার িাগে জেগল জ গি হগব এবিং এবার জি 
সনসিিভাগব সবগবােকার, খপ্পগর পডগব। বযাপারটা সলটলচযাগপর োগছ জমাটই ভাগলা 
লাগগব না। জেসিগে সলটলচযাপ আশ্রয় সদগয়গছ, সবগবােকার হাি জেগে িাগে বাাঁচাগিই 
হগব। সবপগদর সদগন িসিয িসিয িার পাগি বান্ধবী সহগিগব দাাঁডাগি হগব। জি বলল 
অযাল, এোেটা জিামাগে েরগিই হগব। 
  
এটাই হল সলটলচযাগপর এেটা অদু্ভি স্বভাব। আদগরর আসিিগ য মাগঝ মগধয জি িার 
হবু স্বামীগে িুই-িুোসর েরগি ভাগলাবাগি আবার েখগনা িুসম বগল িম্মান জদয়। 
  
অযাল বলল–এই োেটা আসম এো েরগি পারব না। 
  
িার গলার স্বগর পসরবিকন এগিগছ। খুিী হগয়গছ সলটলচযাপ। িার মাগন অযাল গররােী। 
  
অযালগে এেটু জবিী মাত্রায় আদর েরগি শুরু েরগলা। জি বলল–আিা র যালি েগয়ে 
সদগনর েনয ছাডা জপগয়গছ নাসে? 
  
অিএব েুসট জবাঁগধ জগল। িগন্ধয িাগড ছটার মগধয অল আর র যালি সচগলগোঠার োে 
জিগর রান্নাঘগর আগন্দ্রর োগছ সগগয় হাসের হল। 
  
–োে হগয় জগগছ? 
  
–দারুণ ঝাগটর োে সছল, এখাগন এেসট এসি-সডসি েনগডনিার আগছ। 
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অযাগলর েো জিষ হবার আগগ আগন্দ্র বযস্ত হগয় বলল–ওিব েো পগর শুনব আগগ 
বলল োেটা হগয়গছ সেনা? 
  
–পাাঁচ সমসনগটর মগধয োে শুরু েরগব ওই এয়ার েসন্ডিনার। 
  
–আাঃ বাাঁচাগল, েী বগল জ  জিামাগদর ধনযবাদ জদব। আসম জিা আমার মসনগবর, েো 
ভাবসছলাম, সবলটা জরগখ  াও। 
  
–সবল জোম্পানী পাঠাগব। অমাসয়ে ভাগব অযাল বলল। 
  
–ধনযবাদ, অিিংখয ধনযবাদ। আগন্দ্র িাডািাসড রান্না িারগি বযস্ত হগয় পডল। জমোসনে 
দুেন বযাগ দুগটা সনগয় ভযাগন চগডগছ। জগগটর বাইগর গাসড জরগখ অযাল চুপসট েগর 
বাগান জপসরগয় বাসডর জপছন সদগে চগল জগল। এয়ার েসন্ডিনার  গন্ত্রর এেসট িার 
খুগল জরগখসছল। জিটা আবার লাসগগয় সদল। িগে িগে জমসিন চালু হগয় জগল। 
  
েনগডনিাগরর িগে লাগাগনা োগগে জ  িাসভকি জটসলগিাগনর নম্বর জলখা, জিটা জছাট্ট 
এেটা োগগে টুগে সনল। এেটু পগর এেটা জটসলগিান বুে জেগে জি এসিমমা এয়ার 
েসন্ডিসনিং জোম্পানীগে জিান েগর বলল–জপরী জপাগপর বাসড জেগে বলসছ, ৪২, চালকি 
সিট, আমাগদর এয়ার েসন্ডিন জমসিন সঠেই আগছ। জলাে পাঠাবার আর দরোর জনই। 
  
েসি শুেবার রাগি অযাটসনক জপরী জপাগপর বাসডগি িাগির এেটা েমেমাট আড্ডা 
বগি। িগব এটা হল িাগির েুয়া, সিন পাসির িাি বলগি  া জবাঝায়, িাই আর েী! 
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িহগরর গণযমানয বযসিরা ওই সদনসটর েনয িাদগর অগপিায় োগেন।  াাঁরা জখলগি 
আগিন িাগদর মগধয িরোগরর এে জিগনট িদগিযর েো বলা উসচি। আগিন এেেন 
আল্ডারমযান, েে জহনসর লগরেও এই জখলার এে িম্মানীয় অসিসে। এছাডা অযান্টসন 
ওরগিসি ও জো জরামাগনাগে োয় েসি শুেবারই ওই আিগর জদখা  ায়। 
  
জপরী জপাগপর মনটা আে িুসিকগি ভরপুর। জবডরুগম সগগয় োমাোপড বদলাগি। জি। 
িাদা সিগের এেটা পযান্ট পডল। মযাচ েরা িাদা োমা। এবযাপার জি খুবই জিৌখীন, 
েগয়েসদন ধগরই এগের পগর এে মামলা সেগি চগলগছ। অবিয েীবন ুগদ্ধ িাগে 
আমরা এে েয়ী িম্রাট বলগি পাসর। 
  
সনউ অসলকগয়গে  সদ জেউ আইগনর িাহা য জপগি চায়, িা হগল িাগে অসনবা কভাগব 
জপরী জপাগপর োগছ আিগি হগব। অবিয িার িমিার আডাগল এেটা জগাপন িসির 
উৎি আগছ। ওরগিসি পসরবাগরর জি খুব োগছর মানুষ। জপরী জপাপগে িেগল োগন। 
এে েসরিেমকা মানুষ সহিাগব। খুন, জচারাচালান, নারী ধষকণ–জ  জোগনা অপরাধ জহাে 
না জেন, জপরী িব েসঠন িমিযার িমাধান েরগি পাগর। 
  
এইভাগব িুরিুগর িরৎ জমগঘর মগিা সদন োটগছ িার। 
  
অযান্টসন ওরগিসি এল িগে এে জগস্টগে সনগয়। জি বলল–জো জরামাগনা আিগব না। 
আপনারা সনিয়ই িবাই ইেগপেটার সনউহাউিগে জচগনন? 
  
সনউহাউি এগি িবার িগে হযান্ডগিে েরল। 
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জপরী জপাপ িবাইগে উগেিয েগর বলল–িাইড জবাগডক মদ আগছ, খাওয়া দাওয়ার 
বযাপারটা না হয় পগরই হগব। এেহাি হগয়  াে। 
  
িেগলর েনয আলাদা জচয়ার সনসদকষ্ট েরা আগছ। এই বযাপাগর জপরী জপাপগে জেউ। 
জদাষ সদগি পারগব না। িবাই বগি পডল। জো জরামাগনা জ  জচয়ারটায়, বিি, জিখাগন 
বিল ওই ইেগপেটার। 
  
–এবার জেগে ইেগপেটার, িুসম ওই জচয়ারসটগি বিগব। 
  
ভারী গলাগি হুেুম েরল ওরগিসি। িার হুেুমগে মানয েরগি হগব–এই আিগর িবাই 
িা োগন। 
  
নিুন িাগির পযাগেট জবর েগর িাল েরা শুরু হল। জপরী জপাপ, জপাোর জখলার 
চােসি জবর েগর ইেগপেটারগে িব সেছু বুসঝগয় সদল। োগলা চােসির দাম পাাঁচ 
ডলার, 
  
লাল দি ডলার, নীল েুসড আর িাদা এেগিা ডলার। জখগলায়াডরা েগিযগে পাাঁচগিা 
|||||||||| ডলাগরর চােসি িুগল সনল। 
  
জপরী আগরা এেবার বলল–বাসের টাো জটসবগলই জিাধ েরগি হগব। সিনবার প কন্ত 
ডাে জদওয়া হগব। জ  িাি জদগব, েেম িাি িারই হগব। 
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িব বুঝগি জপগরগছ, এমন ভসে েগর ইেগপেটার বলল সঠে আগছ, ভাগলাই বুঝগি 
পারসছ। 
  
ওরগিসির গলায় সবরসির ছাপ। জি সচৎোর েগর বলল–এি জদরী হগি জেন? এখনই 
শুরু েরগি হগব। 
  
জো জরামাগনার েী হগয়গছ িা োনবার েনয জপরী জপাগপর মনটা ছটিট েরগছ। 
ওরগিসি মগন মগন সচন্তা েরগছ, আসম জো জরামাগনাগে জছগলর মগিা ভাগলাবািিাম। 
জিষ প কন্ত েুিার বাচ্চাটা জপছন জেগে আমাগেই ছুসর মারল। ভাসগযি জিই িরািী 
ঘুসডটা জিান েগরসছল। িা না হগল পুগরা টাো আমার হাি জেগে জবসরগয় জ ি। এখন 
আর জোগনা সচন্তা জনই। বড্ড জবিী চালাসে েরগি জগগছ। োর িগে জলগগগছ জিটা 
ভুগল জগগছ। এমনই হয় জবাধহয়। জবিী ওপগর উঠগল মানুষ ধরাগে িরা জ্ঞান েগর। 
  
–সমস্টার ওরগিসি, েী হগি? আপনার মন জোোও উগড জগগছ মগন হগি? 
  
েোটা োগন আিগিই ওরগিসি জো জরামাগনার সচন্তাটা জঝগড জিলল, এই জটসবগল বহু 
টাোর জলনগদন হয়। জেউ হাগর, জেউ জেগি। এটা জনহািই এেটা জখলার আির। 
সেন্তু ওরগিসি হারগি ভাগলাবাগি না। েীবগনর িব জখলায় ও জ মন েয়গে েরায়ি 
েরগি চায়, িাগির আিগরও এেই বযাপার। গি ছ িপ্তাহ ধগর জপরী জপাপ খাসল 
সেগিই চগলগছ। আে ভাগগযর চাোটা অনয সদগে জঘারাগিই হগব। 
  
জখলা শুরু হল। ওরগিসি েমি হারগছ। জমাটা অগের বাসে ধগরও হাগরর ওই 
ধারাবাসহেিাগে রুখগি পারল না। মাঝ রাগি আগন্দ্র খাবার জটসবল িাসেগয়  খন 
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ডােগি এল, িিিগণ ওরগিসি সিসরি হাোর ডলার জহগর জগগছ। জবিীর ভাগটা 
সেগিগছ জপরী জপাপ। 
  
দারুণ রান্না। জভােনরসিে হগলও ওরগিসির মন পগড আগছ িাগির জটসবগল। িবার 
আগগ েসির োপটা হাগি সনগয় ওরগিসি জখলার জটসবগল বগি পডল। দু-এে চুমুে 
সদগয়গছ, হঠাৎ োগপ েী জ ন পডল। চামচ সদগয় িুলগি সগগয় জদখল, ছাগদর োস্টাগরর 
টুেগরা। ছাগদর সদগে িাোগিই েপাগল আর এে টুেগরা পডল। োন জপগি শুনগিই 
মগন হল, ওপগর জে বা োরা সিিসিি েগর েো বলগছ। 
  
ভীষণ বযস্ত হগয় ওরগিসি বলল–ওপগর েী হগি? 
  
এিিণ জপরী জপাপ ইেগপেটার সনউহাউিগে এেটা দারুণ মোর গল্প জিানাসিল। 
ওরগিসির েোটা িার োগন জগল। জি বলল, েী বলগলন ওরগিসি? 
  
োস্টার খিগছ। আগরা িাডািাসড। 
  
জিগনটর বলগলন, ইাঁদুর মগন হগি। 
  
জপরী জপাপ জরগগ জগল। বলল–ওিব বাসডগি জনই। 
  
ওরগিসি এবার গেকন েগর উঠল–ওপগর সেছু এেটা আগছ। 
  
এবার এেটা বগডা টুেগরা পডল জটসবগলর ওপগর। আগন্দ্রগে বলসছ জদখগি, জপরী জপাপ 
সবরি হগয় েবাব সদল। 
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ওরগিসি হযাাঁ েগর ছাগদর সদগে িাসেগয় আগছ। বলল–জবি বড এেটা িুগটা জদখা 
 াগি। 
  
জপরী জপাপ জখলা শুরু েরার েো বলল। ওরগিসি জরগগ সগগয় বলল, িার আগগ জদগখ 
এগিা িসিয িসিয ওপগর েী হগি। 
  
বলগি বলগি সিাঁসডর সদগে পা বাডাল জি। বাসেরাও এগগাগি োেল। 
  
–হয়গিা োঠগবডাল িার খাবার েসমগয় জরগখগছ। জপরী জপাপ বযাপারটাগে লঘু । েরার 
জচষ্টা েগর। 
  
সচগলগোঠায় জপৌঁগছ আগলা জ্বালাল জপরী জপাপ। দুসট িাদা ইাঁদুর জদৌডাগদৌসড েরগছ। 
জিসদগে লিয জনই ওরগিসির। ঘগরর মাঝখাগন এেটা েযাম্পগচয়ার, িযান্ডউইচ, 
সবয়াগরর জখালা সটন, এেটা বাইগনােুলার, ধুগলা ভরা জমগঝর ওপর হাাঁটু মুগড বগি 
পডল ওরগিসি। ছাগদর সিসলিং-এ এেটা িুগটা। িার সদগয় বন্ধ েরা। টানগিই জিটা 
উগঠ এল। িুগটা সদগয় িাোল ওরগিসি। জিখান জেগে িাি জখলার জটসবলটা পসরষ্কার 
জদখা  াগি। 
  
িার মাগন? দুই আর দুগয় চার। িার মাগন জপরী জপাপ এইিব ষড গন্ত্রর োল 
সবসছগয়গছ। 
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জপরী জপাপ িখগনা সচৎোর েরগছ–এির সেসনি এখাগন জে এগন জরগখগছ? আগন্দ্রগে 
মো জদখাগি হগব। 
  
ওরগিসি উগঠ দাাঁডাল। পযাগন্টর ধুগলা জঝগড জপরী জপাপগে িুগটাটা জদসখগয় বলল এগিা, 
সেয় বনু্ধ, জিামার েীসিক সনগেই এেবার জদগখ  াও। 
  
ওখাগন সগগয় িাোগিই জপরী জপাগপর মুখ োগগের মগিা িাদা হগয় জগল। জি পাগগলর 
মগিা িেগলর মুগখর সদগে িাসেগয় বলগি লাগল–আপনারা আমাগে সে সবশ্বািঘািে 
ভাবগছন? সবশ্বাি েরুন, আসম আপনাগদর ঠোগি পাসর না। 
  
উগিেনায় সনগের আেুল োমগড জিলল জি। 
  
ওরগিসি িার সপঠ চাপগড রি সহম েরা েণ্ঠস্বগর েলল সঠে আগছ, এিব সনগয় 
  
িুসম জভব না। চগলা, আবার িাগির জটসবগল  াওয়া  াে। 
  
. 
  
১৪. 
  
–িা হগল? দুখানা পডল। িাই না জেসি? 
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আগনকস্টাইন সলটলচযাপ খুিীগি উিল হগয় বলল–বাোগর জোর গুেব, জিামার। 
উসেলবনু্ধ জপরী জপাপ আর েযােসটি েরগব না। িার নাসে এেটা বাগে অযােসিগডন্ট 
হগয়গছ। 
  
রয়যাল সিগটর এেটা জছাট্ট োগিগি বগি জেসি আর সলটলচযাপ িখন েোবািকায় জমগি 
উগঠগছ। হািগি হািগি সলটলচযাপ বলল–জিার বুসদ্ধ দারুন, আমার িাগে বযবিা েরসব? 
  
মুগখ সনসৃ্পহভাব এগন জেসি বগল–না, জিামাগে ধনযবাদ। সেন্তু আমার অনয োে আগছ। 
  
–এরপর জে? সনগের আগ্রহ জচগপ রাখগি পারল না আগনকস্টাইন। 
  
জচাখ বন্ধ েগর ধীগর ধীগর জেসি উচ্চারণ েগরলগরে, েে জহনসর লগরে! 
  
. 
  
জহনসর লগরগের ওোলসি শুরু হগয়সছল লুইসিসনয়ার সলিসভল িইগর। আইন খুব এেটা 
ভাগলা বুঝগিন না। সেন্তু দুসট অিাধারণ গুণ সছল িাাঁর। জদখগি দারুণ আেষকে। 
চসরগত্রর মগধয সছল এেধরগনর নমনীয়িা। উসেলগদর জ টা মস্ত বগডা গুণ। অসি 
িহগেই সিসন িািগলযর িহে িরণীর িন্ধান জপগয়  ান। এে সবগিষ জশ্রণীর 
মগক্কলগদর েনয আইগনর েগগি নাম েগর জিগলন। জ  জোগনা মামলা হাগি সনগিন। 
েীভাগব েুরী ভােগি হয় জিই মন্ত্রটা সিগখ সনগলন। িািীগদর অপদস্ত েরার বযাপাগরও 
সিসন সছগলন সিদ্ধহস্ত। মামলায়  ারা িাহা য না েগর িাগদর েীভাগব ঘুষ সদগয় সেনগি 
হয়, িাও োনগিন। 
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অযান্টসন ওরগিসি জ  ধরগনর মানুষ চাইসছগলন লগরে সছগলন সঠে িার আদিক। দুেগনর 
মগধয অসি দ্রুি এেটা িুন্দর িম্পেক গগড উঠল। লগরে ওরগিসি পসরবাগরর মুখপাত্র 
হগয় উঠগলন। এেিময় ওরগিসি িাাঁগে েগের আিগন বসিগয় সছগলা। 
  
–এই েেটাগে েী েগর গাাঁেগব, জভগব পাসি না। জলােটার টাো পয়িা অগঢল, 
িমিার িীগষক বগি আগছ। ওর গাগয় হাি জদওয়া মুিসেল। 
  
জেসি বলল–ধনী আর িমিাবান, িার জোগনা িসি েরা  াগব না, এটা আসম সবশ্বাি 
েসর না। 
  
জেসি েযান ছগে জিগলসছল সেন্তু েে লগরগের জচম্বাগরর জিান েরার পর জি বুঝগি 
পারল : েযানটা পাোগি হগব। 
  
–আসম, এেটু েে লগরগের িগে েো বলগি চাই। 
  
জিগেটারী শুেগনা েগণ্ঠ েবাব সদল-দুাঃসখি, েে িাগহব এখাগন জনই। 
  
জেসি োনগি চাইল–েখন সিরগবন? 
  
–সঠে বলগি পারব না। এেই রেম সনসৃ্পহ েণ্ঠস্বর। 
  
–েরুরী দরোর সছল। োল িোগল পাওয়া  াগব সে? 
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–না, উসন িহগর জনই। 
  
–জোোয় জগগছন োনগি পারগল ভাগলা হি। 
  
–জিটা জবাধহয় বলা িম্ভব নয়। েে িাগহব জদগির বাইগর জগগছন। 
  
জেসি এমন ভাব জদখাল, জ ন জি ভীষণ অিুসবধায় পগডগছ। 
  
জি বলল–ও বুগঝসছ, সেন্তু জোোয় জগগছন? 
  
–েে িাগহব ইউগরাগপ জগগছন। আন্তেকাসিে আইন আগলাচনা চগে জ াগ সদগি। 
  
–েী আি ক, এই খবরটা আমাগদর োনা জনই। 
  
–আপসন জে েো বলগছন? জিগেটারী োনগি চাইল। 
  
জেসি দ্রুি সচন্তা েগর বলল–আসম এসলোগবে জরায়াগন োসস্টন, আগমসরোর মসহলা 
আইনেীবী িসমসির দসিণ সবভাগগর িভাগনত্রী বলসছ। এই মাগির েুসড িাসরগখ সনউ 
অসলকগয়গে বাৎিসরে পুরকার সবিরণী িভায় েে জহনসর লগরেগে সবগিষভাগব 
িম্মাসনি েরা হগব। 
  
িগে িগে পাগে জগল জিগেটারীর েণ্ঠস্বর। জি বলল–খুবই খুিীর খবর। সেন্তু ওই 
িময় জিা উসন সিরগছন না। 
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–িসিয দুাঃগখর েো। আমরা িেগল ওনার অিাধারণ বিৃিা জিানার েনয উদগ্রীব হগয় 
আসছ। েে িাগহবগে িেগল এেমি হগয় সনবকাসচি েগরসছ। 
  
–এই খবর শুনগল উসনও খুব দুাঃসখি হগবন। 
  
–আিা, ওনার জলখা বিৃিা সেছু জোগাড েগর জদওয়া  ায়? 
  
–সঠে বলগি পারসছ না। েে িাগহগবর জোগ্রাম এগেবাগর ঠািা। 
  
–আাঃ, েী জ  েরা  ায়, িমস্ত জদগির জটসলসভিগন এই উৎিবটা জদখাগনা হগব। 
  
জিগেটারী এেটু ইিস্তি েরল। ও োগন, েে িাগহব আত্মেচাগরর বযাপারটা খুব 
পছন্দ েগরন। এই জ  উসন সবগদগি জগগছন, এিবই েচাগরর এেসট অে মাত্র। 
  
–হয়গিা উসন দু-এে লাইগনর বাণী সলগখ সদগি পাগরন। আসম িাগে বগল রাখব। 
সবষয়টা েী হগব? 
  
জেসি খুিীগি লাসিগয় উগঠ বলল–বাাঁচাগলন, সবষয়টা আমরাই ওনাগে বুসঝগয় বলগি 
পাসর। 
  
জিগেটারী আবার সিধার মগধয পডল। েে িাগহগবর ভ্রমণিূচী জগাপন রাখগি হগব। 
সঠোনাটা জদওয়া সঠে হগব সে? আবার িম্মানটাও জি হািছাডা েরগি চাইগছ না। 
অবগিগষ জি বলল, সঠোনা সদগি আমাগে সনগষধ েগর জগগছন। িগব এগিগত্র না সদগয় 
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পারসছ না। েে িাগহব এখন মগকার জেসিয়া জহাগটগল আগছন। ওখাগন পাাঁচসদন 
োেগবন। িারপর… 
  
িারপর েে িাগহব োহাোগম  াে, আমার দরোর জনই োনগি, জেসি মগন মগন 
বলল। মুগখ বলল–অগিষ ধনযবাদ। আমরা এখনই জ াগাগ াগ েরসছ। 
  
মগকার জরাসিয়া জহাগটগলর সঠোনায় েে জহনসর লগরগের নাগম সিনসট পরপর জেবল 
জগল। 
  
েেমটাগি জলখা আগছ–সবচার িিংোন্ত পসরষগদর পরবিকী িািাৎোগরর বযাপাগর এবার 
সনিয়ই বযবস্থ্া েরা জ গি পাগর। জ মন, আপসন আমাগদর েরগি বগলগছন, বসরি। 
  
সিিীয় জেবলটা জপৌঁছল পগরর সদন। ভ্রমণিূচীর িমিযার বযাপাগর েী েরগি হগব িা 
োনান। আপনার জবাগনর জেন জপৌঁগছগছ, সনরাপগদ অবিরণ েগরগছ। পািগপাটক, 
টাোপয়িা হাসরগয় জগগছ। িাগে এে েেম জশ্রণীর িুইি জহাগটগল রাখা হগয়গছ। পগর 
বযাে মারিি সহিাব েরগি হগব। 
  
জিষ জেবলটা জলখা আগছ–িামসয়ে পািাগপাটক পাবার জচষ্টা আপনার জবান েগর 
জিগলগছন। নিুন সভিার খবর এখগনা পাওয়া  ায়সন। িুইোরলযাগন্ডর হিরী নিুন 
সেসনিগুগলাগে রাসিয়ান বগল মগন হগি। োহাগে েগর জবানগে  িটা িম্ভব িাডািাসড 
পাঠাসি, জপৌঁগছাগল আমাগদর খবর জদগবন। বসরি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইফ টুমর ো কোমস । সসডসি সসলডি 

215 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

জিাসভগয়ি রাসিয়ার িগবকাচ্চ গুপ্তচর িিংস্থ্া জেবলগুগলা জচগপ বগি রইল। আগরা জেবল 
আিগছ সেনা জদখগি হগব। আর  খন এগলা না, িখন িারা েে লগরেগে জগ্রপ্তার 
েরল। 
  
দি সদন দিরাি ধগর জেরা েরা হল। 
  
–খবরটা আপসন োগে পাসঠগয় সছগলন? 
  
েে লগরে আোি জেগে পডগলন। জোন্ খবর? আপনাগদর েো আসম বুঝগি পারসছ 
না। 
  
–আমরা নেিাসটর েো বলসছ। োর োছ জেগে আপসন নেিাসট জপগয়গছন? 
  
–জোন নেিা? 
  
–জিাসভগয়ি আনসবে িসি চাসলি ডুগবা োহাগের নেিা। 
  
–সনিয়ই আপনাগদর মাো খারাপ হগয় জগগছ। জি খবর আসম েী েগর োনব? 
  
–জিটাই জিা আমরা খুাঁগে জবর েরব। োর িগে আপনার জগাপন সমসটিং হগব? 
  
–েীগির জগাপন সমসটিং। জগাপন েরার েী োেগি পাগর? 
  
–িাহগল এই বসরি জে? 
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–বসরি? জি জে? 
  
–জ  আপনার নাগম িুইি বযাগের অযাোউগন্ট টাো েমা সদগয়গছ। 
  
–িুইি বযাগে অযাোউন্ট? েী  া-িা বলগছন। 
  
ওরা এবার রিেসঠন েণ্ঠস্বগর েে িাগহবগে েসরপ েরগি েরগি বলল–আপসন 
জবাোসম েরগছন। এমন সিিা আপনাগে জদব জ , মাসেকন গুপ্তচররা বুঝগব, আমরা েি 
িসিিালী। 
  
অসি েগষ্ট মগকার মাসেকন রাষ্ট্রদূগির িগে েে লগরগের জদখা হল। এেসদগন িািগেসে 
ওেন েগম জগগছ িাাঁর। রাষ্ট্রদূি ওনার পসরচয় জপগয় ছুটগলন পসলটবুযগরার এেেন 
িদগিযর োগছ। বলগলন–েে লগরে গুপ্তচর হগি পাগরন না। আসম এ জগ্রপ্তাগরর িীে 
েসিবাদ েরসছ।   
  
পসলটবুযগরার িদিয িান্ত গলায় বলগলন–এবার এগুগলা জদখুন দয়া েগর। সিনসট জেবল 
মাসেকন রাষ্ট্রদূগির হাগি িুগল জদওয়া হল। সিনসট জেবল পডার পর রাষ্ট্রদূি বলগলন–
এর মগধয জবআইনী সেছু জদখগি পাসি না জিা? 
  
–িাই নাসে? ভাগলা েগর পডুন। বুঝগি পারগছন না। েসিসট জেবগলর চিুেক িব্দসট 
পডগি হগব। 
  
িসিযই জিা, মাসেকন রাষ্ট্রদূগির মুখখানা িযাোগি হগয় জগল। 
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আদালগি িাধারণ মানুষ এবিং িািংবাসদে ঢুেগি জদওয়া হয়সন। আিামী জিষ প কন্ত 
সনগের জদাষ অস্বীোর েগরসছগলন। সিসন গুপ্তচুর সহিাগব রাসিয়ায় এগিগছন, এেো 
মানগি চাইগলন না, িরোর পি বারবার লগরেগে বলসছগলন, জদাষ স্বীোগরর েনয। 
এইধরগনর এেটা েনগিিন সদগল িাসস্তর জময়াদ েম হগব। লগরে বলগি পাগরন সন। 
  
সবচাগরর পগরর সদন পসত্রোয় এেটা জছাগটা খবর জবরল। েে জহনসর লগরে 
আগমসরোর গুপ্তচর। িাাঁগে জচাগো বছগরর েনয িাইগবসরয়ায় োরাদন্ড জভাগ েরগি 
হগব। 
  
এই খবর জপগয় আগমসরোর গুপ্তচর সবভাগ মাোয় হাি সদগয় বিল। সি. আই. এ বলল, 
ও সনিয়ই জেোসর সডপাটকগমগন্টর জলাে। 
  
জেোসর সডপাটকগমন্ট বলল–েে লগরে আমাগদর জলাে নয়। মগন হয় এি. সব. আই 
আমাগদর েডাগি চাইগছ। 
  
জমাট েো িব দপ্তগরর, বিবয, েে জহনসর লগরে অনয দপ্তগরর হগয় োে েরসছগলন। 
  
জিষ প কন্ত সি. আই. এর েধান বলগলন–ওনার িাহগির েিিংিা েরগি হয়। এি 
জহনস্তার মগধযও উসন োগরা নাম িাি েগরন সন। সবচারপসি হগয়ও উসন মাসেকন 
 ুিরাগষ্ট্রর েসি আনুগিয আর ভাগলাবািা জদসখগয়গছন। িার েনয ওনাগে আমরা শ্রদ্ধা 
েরব। 
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. 
  
অযান্টসন ওরগিসির েীবগনর চাো এবার জবাধ হয় ঘুরি শুরু েগরগছ। পরােগয়র 
জিাঁগিা স্বাদ িাগে বারবার গ্রহণ েরগি হগি। জো জরামাগনার সবশ্বািঘািেিা সদগয় জ  
নাটে শুরু হগয়সছল, িার জিষ অে েগব আিগব? 
  
জপরী জপাপ আর েে লগরেগে হারাগি হল। এরা িবাই সছল ওরগিসির ভরিা। 
  
জো জরামাগনার োয়গায় উপ ুি জিাে পাওয়া  াগি না। বাোগর জোর গুেব, অযান্টসন 
ওরগিসি বুগডা হগয়  াগি, সনগের জলােগদর আর হাগির মুগঠায় রাখগি পারগছ না। 
এবার জবাধহয় পিগনর েহর শুরু হল। 
  
জবাঝার ওপর িাগের আাঁসটর মগিা সনউোসিক জেগে এেটা জটসলগিান এল। 
  
–খবর জপলাম, আপসন নাসে এেটু অিুসবধায় পগডগছন? আমরা আপনাগে িাহা য 
েরগি চাইসছ। আপসন িাহা য জনগবন সে? 
  
–হযাাঁ, অিুসবধা হগয়সছল। সেন্তু িব সঠে হগয় জগগছ। 
  
ওপাগি এেটু চাপা হাসি–আমাগদর োগছ খবর আগছ িযার, িবেটা িমিযার িমাধান। 
হয়সন। আপসন সবশ্রাম সনন। আমরা জদগখ সনসি। 
  
ওরগিসির জপৌরুগষ আঘাি জলগগগছ–এটা আমার িহগর,  া েরার আসমই েরব। 
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–সমস্টার ওরগিসি, আপনার িহগর আমরা নাে গলাসি, জিমন সেছু ভাবগবন না। 
আমরা িামানয েগয়ে েন জলাে পাঠাসি।  ারা িব সিগধ েগর জদগব। পুগরাগনা বনু্ধগে 
এভাগব আমরা িাহা য েরব। 
  
এই েো শুগন ওরগিসির সিরদাাঁডা সদগয় এেটা ঠান্ডা জরাি বগয় জগল। িামানয েগয়ে 
েন জলাে জদখগি জদখগি অিামানয হগয় উঠগব? ওরগিসি িা িহয েরগব জিটা েী 
েগর হগব? 
  
. 
  
সলটলচযাপ রান্না েরসছল। জেসিগে জনমিন্ন েগরগছ। অযাল েখন সিরগব, িারই 
অগপিাগি জি বগি আগছ। 
  
বাইগর েচণ্ড গরম, অযাল সিরল। 
  
–জোোয় সগগয়সছগল? রান্না জিষ হগয় জগগছ? 
  
এই বেুসনটা অযাল গাগয় মাখল না। এে মুখ জহগি জেসিগে লিয েগর বলল–জিামার 
েযান োে েগরগছ। সনউোসিক জেগে জলাে আিগছ সনউ অসলকগয়গের দখল সনগি। 
ওরগিসির অবস্থ্া এখন খুবই জিাচনীয়। িুসম খুিী হগয়গছ জিা? 
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এই িব্দটা জেসির োগছ এখন িমূ্পণক অপসরসচি। খুিী হবার মগিা মানসিে অবস্থ্া জি 
অগনে বছর আগগই হাসরগয় জিগলগছ। মা এবিং িার ওপর জ  অনযায় অিযাচার েরা 
হগয়গছ, িার জিষ না জদগখ জেসি খুিী হগি পারগব না। 
  
পরসদন িোগল এেটা িুগলর জদাোগন সগগয় জেসি বলল–িাদা সরয়ন েডাগনা এেটা 
িুগলর সরি হিরী েগর অযান্টসন ওরগিসিগে পাঠাগি হগব। 
  
এই সরিগুসল পাঠাগনা হয় মৃি বযসির েসিগনর েনয। োগডক জেসি সলখল িাসন্তগি 
োেুন–ডসরি হুইটসনর জমগয়র োছ জেগে। 
  
. 
  
১৫. 
  
সিলাগডলসিয়া, 
  
মেলবার, ৭ই অগটাবর, সবগেল ৪ জট। 
  
এগে এগে চারেনগে খিম িাসলোয় জিালা জগগছ। পিম নামসট োর? অবিযই চালকি 
স্টযানগহাপ িৃিীয়র পালা। বাসেরা সছল িার অপসরসচি। সেন্তু চালকি িার জেসমে এবিং 
চালকগির িন্তানগে জি গগভক ধারণ েগরসছল। সেন্তু চালকি দরোগর িাহা য েগরসন। 
  
আগনকস্টাইন আর অযাল এগিগছ সনউ অসলকগয়ে এয়ারগপাগটক। জেসিগে সবদায় োনাগি 
হগব। 
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আগনকস্টাইন বলল–এই িহরটাগে িুসম পাগলা েগর জছগড সদগয়গছ। চাইগল এখানোর 
জময়র প কন্ত হগি পারগি। 
  
অযাল সেজ্ঞািা েরল–সিলাগডগল িুসম জেন  াগিা? 
  
জেসি সেন্তু িব েো খুগল বগলসন-বযগের পুগরাগনা চােসরটা সিগর পাবার জচষ্টা েরব। 
  
–ওরা সে োগন িুসম সিরগছা? 
  
–না, িগব বযাগের ভাইি জেসিগডন্ট আমাগে খুবই পছন্দ েগরন। আমার মগিা দি 
েমসপউটার অপাগরটর িহগে পাওয়া  ায় না। 
  
–ভাগলা, আমাগদর িগে জ াগাগ াগ জরগখা, আর নিুন েগর জোগনা ঝাগট সনগেগে 
েসডগয় জিগলা না। 
  
আগনকস্টাইন পরম মমিায় জেসিগে আদর েরল। 
  
সিলাগডলসিয়াগি জপৌঁগছ সহলটন জহাগটগল উঠল জেসি। পগরর সদন িোল এগাগরাটায় 
বযাগে সগগয় ক্লাগরে জডিমগন্ডর জিগেটারীর িগে জদখা েরল। জেসিগে জদগখ জি ভূি 
জদখার মগিা চমগে উঠল। 
  
জেসি বলল–সমস্টার জডিমগন্ডর িগে জদখা েরগি চাই। 
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সমস্টার জডিমন্ড জটসবগলর োগছ দাাঁসডগয় সছগলন। 
  
–হযাগলা সমস্টার জডিমন্ড, আসম সিগর এগিসছ। 
  
–সেন্তু জেন? েী চাই? 
  
িেি োরগণই িার েণ্ঠস্বর জেগে রুিিা ঝগর পডগছ। 
  
জেসি িামানয জহগি বলল–চােসরটা আবার সিগর জপগি চাই। 
  
–সমি হুইটসন, জিটা েী েগর িম্ভব? আপনার সবরুগদ্ধ মারাত্মে অসভগ াগ সছল। জেল 
খাটার পগরও আমাগদর িম্ভ্রান্ত বযাগে আপসন চােসর পাগবন েী েগর? 
  
জেসি হিভম্ব হগয় জগল। এই মানুষসট সেছুসদন আগগ বগলসছল–জিামাগে আমরা হারাগি 
চাই না। সবগয়র পগরও িুসম এখাগন চােসর েরগব। 
  
–আর সেছু বলার আগছ সমি হুইটসন? িার অেক এবার িুসম সবদায় হও। 
  
লিায় মাো নীচু েগর বযাে জেগে জবসরগয় এল জেসি। মগন মগন িপে সনল এর উির 
সদগি হগব। 
  
িারাটা সদন জহাগটগল, োটাল জি। এখাগন িার োো উসচি নয়। িার োগছ সনউইয়েক 
সনরাপদ োয়গা জিখাগন জেউ িাগে সচনগব না। 
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িগন্ধযগবলা এল োগি রয়যাগল। জিখানোর অিাধারণ পসরগবি হয়গিা িার মনটাগে 
ভাগলা েগর জদগব। এেটা জোণ জবগছ সনগয় বিল। ভদো মদ সেগন জদবার েনয 
জবয়ারাগে অডকার সদল। 
  
এেটা চুমুে জদবার পর মনটা জবি েিন্ন হল িার। এপাি ওপাি িাোগি িাোগি 
হঠাৎ চমগে উঠল জি। সনগের জচাখ দুসটগেই বুসঝ সবশ্বাি েরগি পারগছ না। 
উগোসদগে জবি খাসনেটা দূগর জঘরা োয়গায়গি চালকি িার স্ত্রীগে সনগয় খাগি। 
েেগমই িার মগন হল, এখান জেগে উগঠ চগল  াগব। চালকগির মুগখামুসখ দাাঁডাগনা এখন 
উসচি নয়। িাহগল পসরেল্পনাটা হয়গিা জভগস্ত  াগব। 
  
চালকি িাগে জদখগি পায়সন। িাই খাসনেটা সনসিন্ত হগয় জেসি ওগদর জদখগি লাগল। 
সেন্তু এই চালকগির িগে আগগর চালকগির অগনে িিাি। মগন হগি চালকগির েীবগনর 
ওপর েী জ ন ঝড বগয় জগগছ। অোগল বুগডা হগয়  াওয়া চালকি, িামগনর সদগে চুগল 
টাে পডগি শুরু েগরগছ। জোোয় জগল িার োণ-োচুগ ক ভরা িেীব জচহারা? এ 
জবাধহয় চালকগির মৃিগদহ। িমস্ত িরীগর ক্লাসন্ত আর সবষণ্ণিার ছাপ। 
  
এই মানুষসটর িাগে সনগেগে েডাগি জচগয়সছল জেসি। এবার জেসি চালকগির স্ত্রীগে 
জদখগি লাগল। িার মুগখও জে জ ন সবরসির ছাপ এাঁগে সদগয়গছ। দুেনগে জদগখ মগন 
হগি, িারা এগে অনযগে িহয েরগি পারগছ না। বগি বগি খাগি, সেন্তু জেউ োগরা 
িগে েো বলগছ না। পািাপাসি োেগলও িাগদর মগধয অগনে বযবধান। 
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জেসি বুঝগি পারল, দুেনগে িারা েীবন োটাগি হগব এমন এে পসরগবগির মগধয 
জ খাগন িুখ িাসন্ত আনন্দ জোগনা সেছু জনই। এমন এেটা েগগির বাসিন্দা হগয় জবাঁগচ 
জেগে লাভ েী? হয়গিা এটাই চালকগির িাসস্ত। এই েোটা মগন হগি জেসির বুে 
অগনেটা হালো হগয় জগল। চালকিগে িাসস্ত না জদওয়া প কন্ত জ  পাষাণ ভারটা িার 
মাোর ওপর জচগপ বগিসছল, জিটা জনগম জগল। 
  
জেসি জবয়ারাগে জডগে খাবার সদগি বলল। অিীগির িব ঋণ জি জিাধ েগর জিগলগছ। 
এখন জি মুি আর স্বাধীন। 
  
রাগি জহাগটগল সিগর জেসির হঠাৎ মগন হল, বযাে েমকীগদর িহসবল জেগে িার সেছু 
পাওনা আগছ। জমাটামুসট সহিাব েগর জদখল এে হাোর সিনগিা পাঁচাির ডলার পাাঁয়ষসট্ট 
জিন্ট। ক্লাগরে জডিমন্ডগে সচসঠ সলখল ওই টাোটা িাগে অসবলগম্ব সদগি হগব। 
  
দু-সদন বাগদ জিগেটারীর োছ জেগে উির এল— 
  
সেয় সমি হুইটসন, 
  
আপনার সচসঠর উিগর সমস্টার জডিমন্ড আপনাগে োনাগি বগলসছল জ , হনসিেিার েশ্ন 
েসডি োোয় আপনার োপয টাো িাধারণ িহসবগল েমা পগড জগগছ। ওটা আর 
আপনাগে জদওয়া  াগব না। বযসিগিভাগব আপনার সবরুগদ্ধ জোগনা খারাপ সচন্তা েগরন 
না সমস্টার জডিমন্ড। 
  
আপনার সবশ্বস্ত 
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জম জেনটন 
  
সিসনয়র ভাইি জেসিগডগন্টর জিগেটাসর 
  
িাহগল? জেসি এখন েী েরগব? না, পুগরা বযাপারটা সনগের হাগি সনগিই হগব। 
  
পগরর সদন জেসিগে জদখা জগল সিলাগডলসিয়া অযান্ড িাইগডসলসট বযাগের অসি পসরসচি 
দরোয়। লম্বা োগলা রগের পরচুল পগরগছ জি। চডা জমে-আপ সনগয়গছ। সচবুগে টাটো 
োটা দাগ। ছদ্মগবি ধারণ েরা িগেও জেসির মগন হসিল জবাধহয় বযাগের জলাগেরা 
িাগে সচগন জিলগব। এই বযাগেই পাাঁচ-পাাঁচটা বছর চােসর েগরগছ জি। িবাই িার 
পসরসচি। সেন্তু এমন ভান েরগি হগব, জ ন জেউ িাগে সচনগি না পাগর। 
  
হািবযাগ খুগল এেসট সছসপ েুগিার মগধয ঢুসেগয় সনল। খুাঁসডগয় খুাঁসডগয় হাাঁটগি োেল 
জি। এেটা োউন্টাগর সগগয় দাাঁডাল। োউন্টাগর েন জেগটন বগিসছল। রিণিীল মগনর 
মানুষ। 
  
–েী চাই? 
  
–সেছু না জিনর, এেসট োগরন্ট অযাোউন্ট খুলগি চাই। জেসি ইগি েগরই জমসিোন 
ভাষায় েো বলসছল। 
  
–নাম েী? 
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–সরটা গোগলি। 
  
–েি টাো েমা রাখগবন? 
  
–দি ডলার। 
  
হাগি জচাট আগছ, এই অেুহাি জদসখগয় জেসি জেগটনগে সদগয় িমকটা ভরাল। োে 
জিষ েগর জবসরগয় এল। 
  
েমসপউটার  গন্ত্রর নাগাল পাবার অগনে জবআইসন পন্থা আগছ। জেসি এ বযাপাগর দারুণ 
এিপাটক। সিলাগডলসিয়া োস্ট বযাগের েমসপউটার িিংোন্ত সনরাপিা বযাবস্থ্াসট িার 
সনগের হাগি হিরী েরা। এবার জি েেম িুগ াগ জনগব। 
  
েেগমই জি বযাগের োছাোসছ এেটা েমসপউটার সবসের জদাোগনর জখাাঁে েরল। 
জদাোনটা জপগয়ও জগল। জদাোনটা জবি িাাঁো সছল। 
  
ওগে জদগখ এসগগয় এল এেেন েমকচারী। 
  
–বলুন েীভাগব আপনাগে িাহা য েরগি পাসর? 
  
জেসি জমসিোন ভাষা সমসিগয় উির সদল–না-না, আসম এমসন জদখগি এগিসছ। 
  
জদাোগনর অনয জোগণ েগয়েটা জছগল েমসপউটার জগমি জখলসছল। েমকচারী জিই সদগে 
চগল জগল। 
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জেসি এেসট েমসপউটার  গন্ত্রর োগছ সগগয় দাাঁডাল। িার িগে এেটা জটসলগিান 
লাগাগনা সছল। জিখান জেগে বযাগের েমসপউটার  গন্ত্রর িগে জ াগাগ াগ েরা  ায়, সেন্তু 
বযাগের েমসপউটাগর এেটা জোড নম্বর োগে। জিটা েসি মুহূগিক পাগে  ায়। জিই 
জোডনম্বরগুগলা জেসিই সঠে েগর সদগয়সছল জোড নম্বরগুগলা সঠে েরা হি চারসট ঋিু, 
বছর আর জিই সদগনর িাসরখ সদগয়। 
  
মগন মগন এেটা সিদ্ধান্ত সনগয় জেসি বযাগের নম্বরটা ডােল। িগে িগে আগলা জ্বগল 
উঠল–আপনার জোড নম্বরসট েীে। 
  
আে ৫ িাসরখ, ঋিুসট িরৎ, িাই জেসি োনাল েমসপউটার মারিি–িরৎ-১০। 
  
নম্বরটা সমলগছ না জেন? েমসপউটাগরর পদকা িাদা হগয় জগল। িা হগল সে বযাে 
  
নম্বর পিমলগছ না জেন? েমসষ্ট জেসি োনাল েমসপ 
  
এেটা েমকচারী আিগছ জদগখ জেসি অনযসদগে িগর জগল। 
  
জিই েমকচারীসট জেসিগে আপাদমস্তে জদখল। িগে িগে জদাোগন এে বয়ক অসভোি 
মগক্কল ঢুেগলন। জেসি সনসিন্ত মগন  ন্ত্রটার োগছ চগল এল। সমস্টার জডিমগন্ডর 
সচন্তাধারার িগে জেসি পসরসচি, হয়গিা উসন নম্বর পাগে জিগলগছন। আবার জচষ্টা েরা 
 াে–িীি-১০। পদকা এবারও িাদা। জিষ জচষ্টা েরল-বিন্ত-১০। পদকা ডােল, আগগ 
বলুন। জেসির মন আনগন্দর জনগচ উগঠগছ। িাহগল সমগলগছ। 
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জেসি োনাল, টাো েমা রাখগি চাই। েসমসপউটাগরর সনগদকি অনু ায়ী, েি: টাো, 
জোো জেগে োর নাগম েমা হগব িব োসনগয় সদল জেসি। টাোর অেটা বলার িময় 
িার সবগবে অনযভাগব োে েরল। জি চাইগল েগয়ে হাোর ডলার েমা সদগয় সদগি 
পারি, সেন্তু সদল না। জ  টাোটা িার পাওনা সছল, জিটাই োসনগয় সদল। সরটা 
গোগলগির খািায় ১৩৭৫ ডলার ৬৫ জিন্ট েমা পগড জগল। 
  
বাইগর জবসরগয় এগি জেসি বযাগে জিান েগর অযাোউন্ট নম্বর সদগয় বলল–সরটা 
গোগলগির েমা টাোটা িাস্টক হযাাঁগনাভার বযাে, সনউ ইয়গেক জ ন োেিার েগর জদওয়া 
হয়। 
  
এে ঘন্টা পগর জেন ধগর জেসি চগল এল সনউইয়গেক, পগরর সদন িোগল দিটায় বযাে 
খুলগিই জেসি সরটা গোগলগির নাগম েমা পডা টাোটা নগগদ িুগল সনল। 
  
জেল জেগে ছাডা পাবার িময়, দুগিা ডলার জপগয়সছল। অযাসমগে জদখাগিানা েরার েনয 
আগরা সেছু জপগয়সছল। সেন্তু সেছু এেটা িাগে জিা েরগিই হগব। চােসর না েরগল 
খাগব েী? 
  
এেটা েম দামী জহাগটগল উঠল? িার অসভজ্ঞিার েো োসনগয় এেটার পর এেটা 
বযাগে দরখাস্ত েরল। সেন্তু জদখা জগল, িব বযােই িার অিীি ইসিহাি োগন। িগল 
জোোও চােসর হল না। 
  
আগরা অগনে োয়গাগি জচষ্টা েগর বযেক হল জেসি। জিগষ বাধয হগয় এেটা সবজ্ঞাপন 
জদগখ জিলিগাগলকর চােসরর দরখাস্ত েরল। চােসরটা হগয় জগল। এবার জদাোগন ঢুেগি 
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 াগব, হঠাৎ মাসলে বলল–আগর, জিামাগে আসম জটসলসভিগন জদগখসছ। জেলখানাগি 
এেটা বাচ্চাগে বাাঁসচগয়সছগল। েী িাই জিা? 
  
জেসি সে আর জিখাগন োেগি পাগর? 
  
পগর অনয এেটা জদাোগন চােসর হল, সেন্তু সিিীয় সদগন এেেন খগের িাগে সচনগি 
জপগর সচৎোর েরগি শুরু েরল–জেলখাটা আিামীর োছ জেগে সেসনি সেনব না। 
  
িগে িগে এই চােসরটাও জগল জেসির। 
  
না, এভাগব সেছু েরা  াগব না।  াগদর সবরুগদ্ধ জি েসিগিাধ সনগয়গছ, িারা মগরও 
িাগে জরহাই জদয়সন। জোন পে জি জনগব জভগব পাগি না। জিই রাগি টাোর বযাগটা 
িন্নিন্ন েগর খুাঁেল, েি টাো আগছ জদগখ সনগি হগব। হঠাৎ এে জোণ জেগে জবসট 
ফ্রাসেিোগির জদওয়া োগগের টুেগরাটা জবগরাল–জোনরাড মরগান েুগয়লার, ৬৪ 
সিিে এসভসনউ, সনউইয়ে। জবসট বগলসছল, জেলখাটা েগয়সদগদর িিংগিাধগন জলােটা 
িাহা য েগর। 
  
জোনরাড মরগাগনর জদাোনটা িুন্দর েগর িাোগনা। বাইগর বনু্দেধারী পাহারা। 
সরগিপিসনস্টগে বগল জেসি জদখা েরগি সগগয় শুনল, জোনরাগডর িগে িগন্ধয ছটায় 
জদখা হগব। 
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িন্ধযা ছটার িময় সিগর এগি জদখল, জদাোন বন্ধ এবিং পাহারাদার চগল জগগছ। েী 
জভগব জি দরোয় জটাো সদল। টাে মাো হাসি খুিী মুগখর এেসট মানুষ বলল–জভিগর 
আিুন। 
  
দারুণ িাোগনা অসিি ঘগর জেসি ঢুগে পডল। জলােটা বলল–েী খাগবন বলুন? হুইিসে 
েসনয়াে, নাসে জিরী? 
  
জেসি এেটু নাভকাি হগয় পগডগছ। েীভাগব জোনরাডগে িব সেছু বলগব? 
  
জিষ প কন্ত জি বলল–জবসট ফ্রাসেিোি আমাগে বগলসছল, অিুসবধাগি পডগল আপনার 
িগে জদখা েরগি? 
  
–জবচারী জবসট, ওর ভাগযটা ভাগলা সছল না। 
  
–ভাগয! 
  
–হযাাঁ, ধরা পগড জগল। 
  
–আসম সঠে বুঝগি পারসছ না। 
  
–বযাপারটা খুবই িামানয সমি হুইটসন, জবসট আমার োগছ োে েরি। সনউ অসলকগয়গের 
এে ড্রাইভাগরর জেগম পগড সনগে জেগেই োে েরগি শুরু েরল এবিং ধরা পগড 
জগল। 
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জেসি িখগনা বযাপারটা বুঝগি পাগরসন–ও সে আপনার োগছ জিলিগাগলকর োে েরি? 
  
জোনরাড মরগান জহা-হহা েগর জহগি উঠল–না-না, জবসট জিামায় সেছু বগলসন? আমার 
এেটা িাইড সবেগনি আগছ।  ারা আমার িগে োে েগর িাগদর আসম ভাগলা অিংি 
সদই। জিামাগদর মগিা জলােগে োে সদগি পারগল আসম খুব খুিী হব। সেছু মগন । 
েগরা না, জিামার অিীি ইসিহাি জিা খুব এেটা ভাগলা নয়। জোগনা ভে-িিংস্থ্ায় 
িমার চােসর হগব না। িুসম জেলখাটা আিামী, এই ছাপটা জিামার গাগয় পগড জগগছ। 
  
জেসি িখগনা অবস্থ্াটা বুঝগি পারগছ না। 
  
–আমার জবি সেছু ধনী মগক্কল আগছ। িারা বনু্ধর মগিা িব জগাপন েো আমাগে বগল। 
িারা মাগঝ মগধয গয়না গাসট বাসডগি জরগখ জবডাগি  ায়। গয়না জোোয় রাখগব, েী 
ভাগব রাখগব, িব সেছু আমার সনগদকগিই হয়। 
  
মরগাগনর েোর মগধয জেসি উগঠ দাাঁডাল-অগিষ ধনযবাদ সমস্টার মরগান। 
  
িার এই আচরগণ মরগান অবাে হগয় জগল–িুসম সে চগল  াগিা? 
  
হাাঁ, আপনার েোর মাগন আসম বুঝগি জপগরসছ। জেগন রাখুন আসম জচার-জোচ্চর নই? 
আসম এখাগন চােসর খুাঁেগি এগিসছলাম। 
  
এবার সমস্টার মরগাগনর জঠাাঁগট অমাসয়ে হাসি িুগট উগঠগছ। িাইগিা সদসি জিামাগে। 
োে মাত্র দুসিন ঘন্টার, টাো জদব পাঁসচি হাোর ডলার। জোগনা টযাি লাগগব না। 
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জেসির রি মাোয় চগড জগগছ। ঠাি েগর এেটা চড েষাগি ইগি হল। জোগনারেগম 
রাগ জচগপ দরোর সদগে পা বাডাল। মরগাগনর মুগখর ভাব িখন পাগে জগগছ সেন্তু 
শুগন রাগখা সমি হুইটসন, আমার  সদ জোগনা িসি হয়, িা হগল জিামাগে আসম জছগড : 
জদব না। 
  
–জিই েোটা সদগয়  াসি। আমার েো আপসন সবশ্বাি েরগি পাগরন। 
  
–আর এেটা েো,  সদ েখগনা দরোর হয়, আমার োগছ আিগি সিধা েগরা না সেন্তু। 
  
জেসি জহাগটগল সিগর জগল। সেছু েসি আর িযান্ডউইচ জখগয় ভাবগি বিল। জেগল সছল 
বগলই সে ও আর পাাঁচেন িাধারণ অপরাধীর মগিা? সেন্তু জে ওগে চােসর জদগব? ভাল 
এেটা িস্তার জহাগটগল চগল  াব। নিুন েগর চােসর খুাঁেগবা। 
  
পগরর সদন জলায়ার ইস্ট িাইগডর চারিলার এেসট জছাট্ট ঘগর উগঠ এল জেসি। 
েোবািকায় বুঝগি পারল, এখাগন  ারা োগে, িাগদর জবিীর ভাগই জবিযা অেবা বযাগ 
সছনিাইোরী। 
  
পগে জবগরাগিই েেন িরািসর িাগে জচাখ ইিারা েরল। না, এখাগন োো চলগব না। 
  
োগছই এেটা অসিি সছল,  ারা চােসর জোগাড েগর জদয়। সমগিি মারসি নাগম এে 
মসহলা এই অসিিসট চালান। জেসির োগেপত্র জদগখ সিসন পসরষ্কার োসনগয় সদগলন, 
জেলখাটা আিামীগে জেউ েমসপউটাগর চােসর জদগব না। 
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-সেন্তু আমার জ  এেটা চােসর চাই। 
  
–সঠে আগছ, েযােিন জহাল নাগম এেটা জছাট্ট জহাগটল আগছ, জিখাগন ওগয়গেগির পদ 
খাসল আগছ। আপসন জচষ্টা েগর জদখগি পাগরন। 
  
উপায় জনই, েম বয়গি িখ েগর এমন অগনে োে েগরসছল জেসি। জদখাই  াে না 
েী হয়? 
  
েযােিন জহাল জছাট্ট এেসট জহাগটল। খাবারটা ভাগলা, সেন্তু খগেররা নীচু ক্লাগির। েেম 
সদন হাড ভাো খাটুসনর পর ক্লান্ত হগয় শুগয় পডল জেসি। আনন্দ এেটাই জ , জিষ 
প কন্ত জি চােসর েরগছ। 
  
পরসদন ঘগট জগল দুঘকটনা। এেটা মািাল খগের িার কাটক ধগর টান মারল। জেসির 
হাগির সচসল িগির জবািলটা উগে পডল ওই খগেগরর গাগয়। িগে িগে চােসরটা জগল 
িার। 
  
সমগিি মারসির জচষ্টায় অগনে েগষ্ট এেটা জহাগটগল জগল জেসি। এটা জমাটামুসট ভাগলা। 
এখাগন ভাগলা ভাগলা খগেররা আগিন এবিং রাগি োগেন। ওর োে হল িহোরী 
হাউিসেপাগরর। জহাগটগল খগেরগদর ঘরগুগলা পসরষ্কার পসরিন্ন েগর রাখা। মাইগনটাও 
খুব এেটা খারাপ নয়। 
  
জদখগি জদখগি িািসট সদন জেগট জগল। অযাসিস্টযান্ট মযাগনোর জেসিগে জডগে পাঠগলন 
িার ঘগর। 
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–৮২৭ নম্বর ঘগর োে েরগি সগগয়সছগল? ওই ঘগর হসলউগডর এে অসভগনত্রী োগেন। 
িার নাম জেসনিার মাগলকা। জেসি েবাব সদল, হযাাঁ। 
  
–েখন? 
  
–দুপুর দুগটার িময়। 
  
–জেন সেছু হগয়গছ? 
  
–হযাাঁ, সিনগটর িময় সমি মাগলা ঘগর সিগর জদগখন, িার এেটা হীগরর আিংসট পাওয়া 
 াগি না। 
  
এই েো শুগন জেসির িমস্ত িরীর োগঠর মগিা িি হগয় উঠল। এে মুহূগিকর েনয 
জেসির মগন হল, জে বুসঝ িার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ েগর সদগয়গছ। জেলখানার অন্ধোর 
মুহূিকগুসলর েো আবার িার মগন পগড জগল। 
  
মযাগনোর োনগি চাইগলন–িুসম সে ওনার জিাবার ঘগর ঢুগেসছগল? 
  
িসিয েো বলার বদভযাি আগছ জেসির।–হযাাঁ, িব সঠে আগছ সেনা িা জদখার েনয 
ঢুগেসছলাম। 
  
–জিাবার ঘগর হীগরর আিংসটটা জদগখসছগল? 
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–মগন হগি না। 
  
অযাসিস্টযান্ট মযাগনোর সচৎোর েগর বলগলন–মগন হগি মাগন? এেটু দাাঁডাও পুসলি 
আিগছ। 
  
এেেন গাডক জেসিগে অসিি ঘগর সনগয় সগগয় বিাল। জেসি দ্রুি সচন্তা েরগি োেল, 
পুসলি এগল আবার জেগল ঢুেগি হগব িাগে। িত্রুরা বারবার সেগি  াগি। সেন্তু এখন 
আর সেছুই েরার জনই। ভাগগযর হগি সনগেগে িমপকণ েগর সদল জি। 
  
সমসনট েুসড বাগদ অযাসিস্টযান্ট মযাগনোর এগলন–এই জ  খবর ভাগলা, সমি মাগলকা িাাঁর 
আিংসটটা ঘগরই জপগয়গছন। িামানয ভুল আর েী। 
  
জেসি জহাগটল জেগে জবসরগয় পা বাডাল জোনরাড মরগাগনর জ্বগলয়ারী জদাোগনর সদগে। 
  
জোনরাড িাগে জদগখ এিটুেু অবাে হয়সন। বুসদ্ধমান মানুষ জি। এই িব জেলখাটা 
েগয়সদগদর সনগয় োে োরবার েগর োগে। জি োগন, এই জলােগুগলাগে বারবার িার 
োগছই সিগর আিগি হগব। 
  
অসিি ঘগর বগি জি বলল–আমার এে খগের লুই জবলাসম ইওগরাপ জবডাগি জগগছন। 
ওই মসহলা লিং আইলযাগন্ড িী সক্লগে োগেন। িসন রসববার বাসডর চােররা োগে না। 
সনেস্ব এেটা পাহারাদারী গাসড আগছ। চার ঘন্টা অন্তর টহল সদগয়  ায়। বাসডর জভির 
ঢুেগি আর জবগরাগি েগয়ে ঘন্টা িময় লাগগব। 
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এেটু োমল জোনরাড। জেসির সদগে িাোল। জেসি মন্ত্রমুগগ্ধর মগিা িব েো শুনসছল। 
  
–অযালামক ঘন্টার বযাবস্থ্া আমার োনা আগছ। জলাহার সিনু্দগের িালা জখালার নম্বরটাও 
আসম োসন। জিামার োে বাসডর মগধয ঢুগে গয়নাগুগলা সনগয় জবসরগয় আিা। বাসে 
ঝাগমলা আসম িামলাব। 
  
–োেটা  সদ এি িহে হয়, িাহগল আপসন সনগে েরগছন না জেন? 
  
–এই ধরগনর জোগনা ঘটনা  খন ঘগট, িখন আসম বযবিার খাসিগর িহগরর বাইগর 
োসে। আিা েসর এর আিল অেকটা িুসম বুঝগি পারগছ। 
  
–বুগঝসছ।   
  
–সমগিি জবলাসমর গয়না চুসর েরগি  সদ সবগবগে বাাঁগধ, িা হগল িার িম্পগেক সেছু 
জগাপন খবর জেগন রাগখা। মসহলা খুব এেটা ভাগলা চসরগত্রর নয়। িারা পৃসেবী েুগড 
িার অগনেগুসল বাসড আগছ। িমস্ত বাসডগি এই ধরগনর গয়না আগছ। িাছাডা 
গয়নাগুগলা বীমা েরা, এগি মসহলার জোগনা জলােিান হয় না। 
  
জেসি সনগের ওপর সবশ্বাি হাসরগয় জিলসছল। জি ভাবগিই পারগছ না, এখাগন বগি বগি 
জি গয়না চুসর েরার েযান আাঁটগছ। 
  
–আসম আর জেগল জ গি চাই না সমস্টার মরগান। 
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–জোগনা সবপদ হনই এগি, আমার িগে োে েরগল জোগনা সদন জোগনা ঝঞ্ঝাট হগব 
না। হয়সনও আগগ? এ বযাপাগর আসম জিামাগে এেগিা ভাগ সনরাপিা সদগি পাসর। 
জেসির মুখ সদগয় জবসরগয় এল, আপসন পাঁসচি হাোর ডলাগরর েো বলসছগলন না? 
  
–মাল হাগি জপগলই নগদ পাগব। 
  
এিগুগলা টাো হাগি জপগল জেসিগে আর ওই নরগে োেগি হগব না। চােসরর েনয 
জদাগর জদাগর সভিা েরগি হগব না। িবু জিষ প কন্ত জি সবগবগের দিংিগন দিংসিি 
হসিল। জদানাগমানা েরসছল। 
  
–আসম বলসছলাম েী, এই িসনবারই োেটা জিগর জিল। চােররা দুপুরগবলা বাসড জছগড 
চগল  ায়। আসম জিামাগেই ছদ্মনাগম গাসড চালাবার লাইগিে জদব। িুসম মযানহাটন 
জেগে এেটা গাসড ভাডা েগর লিং আইলযাগন্ড চগল  াগব। জপৌঁছগব সঠে এগাগরাটার 
িময়, গয়নাগুগলা সনগয় সিগর আিগব। গাসড চালাগি োগনা জিা? 
  
–োসন। 
  
–চমৎোর। জিন্টলুই জস্টিন জেগে িোল ৭-৪৫ সমসনগট এেসট জেন ছাগড। জিামার 
েনয োমরা সরোভক েরা োেগব। জস্টিগন আসম জিামার িগে জদখা েরব। িখনই 
জিামার হাগি ২৫ হাোর ডলার সদগয় জদব। 
  
জেসি আর েো বলার িুগ াগ জপল না। িবু আমিা আমিা েগর জি বলল আমার 
এেটা জিানালী পরচুল চাই। 
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জেসি চগল  াবার পর জোনরাড এেটু সিধায় পডল। জমগয়টা দারুণ িুন্দরী, চুসর 
আটোগনার েনয ওই বাসডগি অযালাগমকর বযাপার আগছ, এটা সেন্তু জোনরাড োনি না। 

  

http://www.bengaliebook.com/


ইফ টুমর ো কোমস । সসডসি সসলডি 

239 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

সকোি োড ম গোি 
১৬. 
  
জোনরাড মরগান হাোর ডলার সদগয়সছল। জেসি িা সদগয় এেটা জিানালী আর এেটা 
োগলা পরচুলা সেনল। গাঢ় নীলরগের পযান্টিাটক সেনল। োাঁগধ জঝালাগনা বগডা বযাগ 
সনগি ভুল েরল না। েো মগিা জোনরাগডর জদওয়া ড্রাইসভিং লাইগিে জপল এগলন 
োগির নাগম। জবলাসম হাউগির নেিা আর আয়রন জিগির েমসবগনিন নম্বর আর 
জরগলর সটসেটসটও হাগি জপগয় জগল জেসি। এবার জবসরগয় পডল এেটা গাসড ভাডা 
েরার েনয। 
  
লিং আইলযাগণ্ডর সদগে জ গি জ গি জেসি ভাবসছল, এটাও সছল আমার ভাগগয। জি চগলগছ 
চুসর েরগি। আিা, আসম  সদ ধরা পগড  াই, এি বগডা ঝুাঁসে জনওয়া সে সঠে হগি? 
  
জোনরাগডর েোগুগলা মগন মগন আবৃসি েরসছল জেসি িুসম জমাগটই ধরা পডগব না। এ 
বযাপাগর আমার হাি- ি আগছ বলগি পাগরা। আসম জিামাগে িব সদে সদগয় বাাঁচাগবা। 
  
জেসি সঠেমগিা গাসডটা চালাগি পারসছল না। জি ভাবল, সিগর সগগয় জোনরাডগে  সদ 
বসল, পারলাম না, িাহগল জেমন হয়? 
  
জিষ প কন্ত িমুগের ধাগর এগি োমল জি। সভগটাসরয়া আমগলর পুগরাগনা এেটা 
েমোগলা বাসড। নাম এমবািক। 
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এেটা বগডা উইসল গাগছর আডাগল গাসডটাগে দাাঁড েরাল। বগডা রাস্তা জেগে এেটু 
জনগম জ গি হগব। 
  
জোনরাগডর েোগুগলা আর এেবার মগন েগর সনল জেসি। বাসডটা গাগছর আডাগল ঢাো 
পগড োগে। সিসে মাইগলর মগধয আর জোগনা বাসড জনই। রাি দিটায় পুসলগির গাসড 
চক্কর সদগয়  াগব। আবার আিগব রাি দুগটার িময়। িার আগগই জেসির োে জিষ 
হগয় সদগয়  াগব। আইগলর মগধয আর 
  
জেসি ঘসড জদখল, সঠে এগাগরাটা। জিরার িময় আগছ সে? ওই দসরেিার েীবগন জি 
আর সিরগি পারগব না। সেন্তু পালাবার িময়  সদ পুসলগির হাগি পগড? 
  
ভগয় োাঁপগি োাঁপগি জেসি িামগনর সদগে এসগগয় চগলগছ। িার জেবলই মগন হগি, 
জোগনা এে অদৃিয, িয়িান জবাধ হয় িাগে এই অন্ধ সববগর সনগয় এগিগছ। 
  
বাসডটা এগেবাগর অন্ধোর। জেসির মগন পডল জোনরাগডর েো। দস্তানা পগর সনগি 
ভুগলা না। িাহগল জিষ প কন্ত এটা আসম েরগি  াসি। বুগের মগধয জে জ ন হািুসড 
সপটগছ। 
  
িদর দরোর বাাঁ পাগি অযালাগমকর ঘণ্টাটা আগছ। পাাঁচটা জবািাম আগছ। লাল আগলা 
েুলা মাগন অযালামক চালু আগছ। ওটাগে অগেগো েরার িাগেসিে নম্বর হল সিন-দুই 
চার-এে-এে। লাল আগলা সনগভ জগগল বুঝগব অযালামক অগেগো হগয়গছ। এবার চাসব 
সনগি হগব। জভিগর ঢুগে আবার চাসব লাগগব। টচক লাইট বযবহার েরগব। আগলা জ্বালগব 
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না এেবারও। আিল ঘরটা জদািলার বাাঁ ধাগর, আয়রন জিটা আগছ জবলাসমর বগডা 
িগটার জপছগন। এবার িালা জখালার বযাপারটা। সনগমগষ োে জিষ েরগি হগব। 
  
জোনরাগডর েোগুগলা অিগর অিগর পালন েগর জদািলায় জপৌঁগছ জগল জেসি। িুন্দর। 
েগর িাোগনা ঘরটা জদগখ িার বুগের জভিরটা ধে েগর উঠল। চালকিগে সবগয় েরগল 
জি এমন এেসট ঘগরর মালসেন হগি পারি। 
  
সমগিি জবলাসমর িগটা। উদ্ধি জচহারার মসহলা। এর িসি েরাগি জোগনা পাপ জনই। 
নম্বর মুখস্থ্ সছল। আয়রন জিি খুগল জগল। িামগন এেগাদা োগেপত্র। এগেবাগর 
জপছগনর সদগে িযাময় জলদাগরর বযাগগ গয়না। 
  
বযাগটা জখালার িগে িগে অযালামক ঘণ্টা জবগে উঠল। পােগরর মগিা িি হগয় জগল 
জেসির িরীর। হায় ঈশ্বর, জোনরাড সে ইগি েগর এই ভুলসট েরল? নাসে িসিয জি 
োনি না? 
  
এখন আর িময় জনই। িযাময় জলদাগরর বযাগটা সনগের জঝালা বযাগগ পুগর সনল। িরির 
েগর এেিলায় জনগম এল জেসি। বাসডর ঘণ্টাগুগলা িখগনা বােগছ। িাইগরন বাসেগয় 
এেটা ভযান ছুগট আিগছ। চট েগর োনলার পদকা িসরগয় জেসি জদখল, িাদা োগলা 
রগের টহলদাসর গাসডটা দাাঁসডগয়গছ বাসডটার িামগন। উসদক পরা এেেন পুসলি জদৌগড 
চগল জগল বাসডর জপছন সদগে। অনয এেেন দাাঁসডগয় আগছ িদর দরোগি। িার মাগন? 
পালাবার আর পে জনই। আবার িাগে জেলখানায় ঢুেগি হগব? 
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না-না, ওরা আমাগে সেছুগিই ধরগি পারগব না। মাো ঝাাঁোগি আাঁোগি জেসি অবধ ক 
হগয় মগন মগন বগল উঠল। 
  
িদগর আবার িীে িব্দ েগর ঘণ্টা জবগে উঠল। 
  
জলিগটনান্ট জমলসভন ডারসেন দি বছর ধগর িীসক্লি পুসলি সবভাগগ চােসর েরগছন। 
িহরটা জমাটামুসট িান্ত। এখাগন  ারা বিবাি েগরন, িারা উাঁচু জশ্রণীর মানুষ। 
ঝুটঝাগমলাগি েডাগি পছন্দ েগরন না। অেচ জলিগটনান্ট জমলসভন োগের জলাে। 
জছাগটাখাগটা োগে িাাঁর মন ভগর না। সমগিি জবলাসমগে উসন ভাগলামগিা সচনগিন। 
ভেমসহলার বাসডগি জ  দামী দামী গয়না আর ছসব আগছ, জিটাও ওনার োনা সছল। 
  
রাগি পুসলি জপেল েগর জবসরগয় পগডসছগলন। বড রাস্তা ধগর জ গি জ গি শুনগি 
জপগলন জবলাসমর বাসডর সবপদ িগেি ঘন্টাটা বােগছ। বগডা এেটা ঘটনা ঘটগি চগলগছ 
জভগব মগন মগন উলসিি হগয় উগঠসছগলন জমলসভন। 
  
িৃিীয় বার ঘণ্টাসট বােবার পর দরোটা খুগল জগল। জমলসভগনর মাো িখন ঘুগর জগগছ। 
দরোর িামগন এে  ুবিী দাাঁসডগয়। পরগন মােডিার োগলর মগিা িূক্ষ্ম নাইট গাউন। 
মুগখ পুরু েগর লাগাগনা েিাধসন সেম। মাোর চুলগুসল জরালার সক্লপ আাঁটা। িার মাগন 
চুল জোাঁেডা েরা হগয়গছ। 
  
মসহলা হেসিয়ি জনবার িুগর বলগলন–েী বযাপার? 
  
জমলসভন জটাে সগলগলন–আপসন? আপসন জে? 
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–আসম এগলন োি। লুই জবলাসমর বাসডর অসিসে। উসন ইউগরাপ জবডাগি জগগছন। 
  
–িা আসম োসন, জমলসভন জবাোর মগিা বলগলন, সেন্তু উসন জিা এেো বগল  ানসন জ , 
ওনার বাসডগি এেেন অসিসে োেগব? 
  
সবগজ্ঞর মগিা মসহলা মাো জনগড বলগলন–ওটাই ওনার স্বভাব। সেন্তু এই িব্দটা আসম 
িহয েরগি পারসছ না। 
  
জমলসভন এসগগয় সগগয় োয়দা েগর িুইচ সটপগলন, অযালামক বন্ধ হগয় জগল। 
  
মসহলা বলগলন–আপনাগে জদগখ জ  েী আনন্দই হগি আমার েী বলব। শুগি  াবার 
েনয হিসর হসি, এমন িময় অযালামক জবগে উঠল। আমার সস্থ্র সবশ্বাি বাসডগি জচার 
ঢুগেগছ। আসম এেলা আসছ। চােররাও দুপুগর চগল জগগছ। 
  
–আসম সে চারপাগি এেবার ঘুগর জদখব? 
  
–সনিয়ই। 
  
জলিগটনান্ট জমলসভন বাসডটা ঘুগর জদখগলন। না, জেউ লুসেগয় জনই। 
  
–আেোল এই ঘণ্টাগুগলা েখন েী েগর বলা  ায় না। জোম্পাসনগি খবর সদগি হগব। 
  
–সনিয়ই জদব। 
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ধনযবাদ োসনগয় জমলসভন চগল জগগলন। জেসি লিয েরল। পুসলগির গাসডটা চগল জগগছ। 
  
িাডািাসড জদািলায় জগল। সমগিি জবলাসমর বােরুগম জপািাে পাোল। মুখ ধুগয় 
জবসরগয় পডল।  াবার িময় অযালাগমকর িুইচটা সঠে েগর সদগয় জগল। 
  
মযানহাটাগন জিরার পগে জেসি হঠাৎ বুঝগি পারল, েী এেটা অিাধারণ োে জি 
েগরগছ। পুসলিগে েীভাগব জবাো বাসনগয়গছ। এে বছর বাগদ জহা-জহা েগর জহগি উঠল 
জি। 
  
. 
  
১৭. 
  
জেন জছগডগছ জপনসিলভাসনয়া জস্টিন জেগে। জেসির অিান্ত মনটা এখন অগনে িান্ত 
হগয়গছ। জেন ছাডার আগগর মুহূিক প কন্ত উগিেনায় িার হৃৎসপণ্ড ধুেপুে েগর 
োাঁপসছল। েসিমুহূগিক মগন হসিল এখুসন জবাধহয় সপগঠর ওপর এেটা ভারী হাগির োবা 
চাপড মারগব। পুসলগির েণ্ঠস্বর িাগে জিানাগব–চগলা জেসি, বাইগরর মুি পৃসেবীটা 
জিামার আিল োয়গা নয়। জিামাগে আবার ওই িমোসমিার আিগর সিগর জ গি 
হগব। 
  
জ িব  াত্রী জেগন উঠসছল, িাগদর সদগে িীক্ষ্ণ নের জরগখসছল জেসি। োউগে জিমন 
িগন্দহেনে মগন হয়সন। সনগেগে এই বগল আশ্বাি সদগয়সছল, চুসরর ঘটনাটা এখগনা 
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প কন্ত োনাোসন হওয়া িম্ভব নয়। হগলও ওগে েডাগনা  াগব না। জিন্ট লুই জস্টিগন 
জোনরাড পাঁসচি হাোর ডলার সনগয় অগপিা েরগব। এি টাো সনগয় জোোয়  াগব? 
লণ্ডন পযাসরি েভৃসি িহগরর নাম মগন এল। মনটা িখন হালো পাসখ হগয় নীল 
আোগি দুসট ডানা জমগল সদগয়গছ। 
  
োমরার দরোটা ভাগলা েগর বন্ধ েরল। েগল জেগে িযাময় চামডার বযাগটা জবর 
েরল। বযাগটা জভালা মাত্র জচাখ দুগটা ধাাঁসধগয় জগল িার। চুসন, পান্না ও হীগর, মুগিা িব 
সনগয় েগয়ে লি ডলার হগব। সনগের েৃসিত্বগে বাহবা সদল। নরম গসদগি গা এসলগয় 
িার অসভ াগনর ইসিবৃিটা মগন মগন ভাববার জচষ্টা েরল। 
  
জিন্ট লুই জস্টিগনর সদগে জেসি এখন ছুগট চগলগছ। পুসলিগে জবাো বানাগি জপগরগছ, 
িসিয উপসস্থ্ি বুসদ্ধ না োেগল িাগে ধরা পডগিই হি। সনগের বুসদ্ধগে আর এেবার 
বাহবা সদল। 
  
দরোয় জে জ ন জটাো সদল? গয়নার বযাগটা েগলর মগধয চালান েগর সদল জেসি। 
জেগনর সটসেটটা হাগি সনগয় দরোর োগছ এসগগয় জগল। 
  
ধূির রগের িুযট পরা দুেন দাাঁসডগয় আগছ। এেেগনর বয়ি সিসরি বসত্রগির জবিী হগব 
না। অনযেন বছর চসলগির। েমবগয়িীটাগে জবি িুন্দর জদখগি। বুসদ্ধদৃপ্ত জচাখ। 
  
বয়ক বযসিসট পগেট জেগে এেসট োডক জবর েগর জদখাগলন। জিখাগন জলখা আগছ 
জিডাগরল বুযগরা অি ইনগভিসটগগিন, মাসেকন  ুিরাগষ্ট্রর আইন সবভাগ। 
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উসন সনগের পসরচয় সদগয় বলগলন–আসম জস্পিযাল এগেন্ট জডসনি জেভার। ইসন সিগেট 
এগেন্ট টমাি বাওয়ািক। 
  
জেসির জঠাাঁট শুসেগয় জগল। জোর েগর জঠাাঁগটর জোগণ শুেগনা হাসির েগলপ এগন জি 
বলল–আসম সঠে বুঝগি পারসছ না। সেছু গণ্ডগগাল হগয়গছ সে? 
  
–হযাাঁ হগয়গছ মযাডাম। েগয়ে সমসনট আগগ জেনটা সনউ োসিকগি ঢুগেগছ। চুসর েরা 
সেসনি অনয রাগেয সনগয়  াওয়া আইনি দণ্ডনীয়। 
  
জেসির মগন হল, জি বুসঝ অজ্ঞান হগয়  াগব। িার পাগয়র িলা জেগে মাসট িগর– াগি। 
  
জডসনি জেভার বলল–আপসন দয়া েগর আপনার মালপত্র খুগল জদখাগবন সে? মগন 
রাখগবন, এটা সেন্তু আমার অনুগরাধ নয়, এটা আমার আগদি। 
  
জিষ জচষ্টা েরার েনয জেসি আমিা আমিা েগর বগলসছল–সনিয়ই জদখাব। িগব। 
এভাগব আমাগে সবরি েরাটা উসচি হয়সন। আপনাগদর োগছ িলািী পরওয়ানা আগছ 
জিা? 
  
টমাি বাওয়ািক বগল বিল–পরওয়ানার দরোর জনই। এেটা সবগিষ অপরাগধ আপনাগে 
আমরা জগ্রপ্তার েরসছ সমি হুইটসন। 
  
হায় ঈশ্বর, এরা আমার আিল নামটা প কন্ত জেগন জগল। 
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জেসির জঝালাগনা বযাগ খুলগিই িযাময় জলদাগরর গয়নার বযাগটা জবসরগয় এল। জিখান 
জেগে পাওয়া জগল অগনে লি টাোর গয়না। জেসির পগি আর দাাঁসডগয় োো িম্ভব 
নয়। জি ধপ েগর বগি পডল। 
  
এবার জডসনি পগেট জেগে এেটা সলস্ট জবর েগর িবসেছু সমসলগয় সনল। িব সঠে 
আগছ? 
  
–আপনারা খবর জপগলন েী েগর? 
  
এই েশ্নটা না েগর জেসি োেগি পারল না। 
  
–জি খবর আপনাগে সদগি আমরা বাধয নই। আপসন এখন আমাগদর হাগি বন্দী,  সদ 
আপনার সেছু বিবয োগে, িাহগল আদালগি বলগবন। 
  
টমাি বাওয়ািক বলল–দুাঃসখি, আপনার অিীি ইসিহাি িম্পগেক িব েো আমাগদর 
োনা আগছ। 
  
জডসনি, জেভার বলগলন–অি ভেিা েরার দরোর জনই। 
  
িারপর উসন পগেট জেগে এেটা হািেডা জবর েরগলন। 
  
জেসি োাঁপগি োাঁপগি বলল–এটা সে না েরগলই নয়? 
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–েরগিই হগব। হািেডা পরাগি  াগি, এমন িময় টমাি জডসনিগে বলল–বাইগর 
চলুন। আপনার িগে এে সমসনট েো বলব। 
  
দুেগন বাইগর এগি দাাঁডাল। জেসি ওগদর েোবািকা ভাগলা ভাগবই শুনগি পাসিল। 
  
–জমগয়টা জিা পাসলগয় জ গি পারগব না। হািেডা পরাগনা সে িসিয দরোরী? 
  
–জেন জছগলমানুষী েরগছা টমাি? চােসর জিা বহুসদন হল। 
  
দুেগন জবি িেকািসেক েগর আবার োমরাগি সিগর এল। জডসনি বলগলন, সঠে আগছ 
আপনাগে হািেডা পরাগনা হগি না। িগব পগরর জস্টিগন আপনাগে নাসমগয় জদওয়া 
হগব। এখান জেগে পালাবার জচষ্টা েরগবন না। আমরা জবিাগর খবর সদগি  াসি, 
পুসলগির গাসড পাঠাগি পগরর জস্টিগন। _ েম বয়িী টমাি বাওয়ািক বলল–এর জেগে 
জবিী িাহা য আপনাগে আসম েরগি পারলাম না বগল দুাঃসখি। আিা েসর, আমার 
িহগ াসগিার দাম আপসন রাখগবন। 
  
এগেন্ট দুেন বাইগর জগল, জেসির োমরা জদসখগয় েনডােটারগে েী িব জ ন বলল। 
িারপর দরো বন্ধ েগর সদল। 
  
গাসড ছুগট চগলগছ োন্তগরর মগধয সদগয়। জেসি ভাবগি পারগছ না, েী েগর এি. সব. 
আই-এর োগছ খবর জগল। জোনরাড মরগান সনিয়ই গয়নাগুগলা চুসর েগর পুসলগির 
হাগি িুগল জদগব না। িাহগল? িাহগল জে এই োে েগরগছ? 
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পগরর জস্টিগন জেনটা এগি দাাঁডাল। জেসি জোট পগর সনল। িুযটগেিটা পাগয়র োগছ 
জরগখ জি এখন পুগরাপুসর হিরী। এবার এগেন্ট দুেন আিগব। সেন্তু েই জেউ আিগছ 
না জিা? 
  
এে এে মুহূিকগে িখন অনন্ত িময় বগল মগন হগি জেসির। জিষ প কন্ত েনডােটাগরর 
গলা জি শুনগি জপল– াাঁরা গাসডগি আগছন… 
  
িার মাগন নামগি বলগছ। েযাটিগমকই পুসলি োেগব জবাধ হয়। জেসি িুযটগেি হাগি 
সনগয় জবসরগয় এল। 
  
েনডােটার এসগগয় এল–এখাগনই নামগছন মযাডাম, িাবধাগন নামগবন, আপনার  া। 
অবস্থ্া। 
  
জেসি মগন মগন ভাবল েী অবস্থ্া? েশ্ন েরগিও ভয় লাগগছ। 
  
েনডােটার বলল–আপনার দাদারা বগল জগগছন, আপনার ওপর েডা নের রাখগি। 
আপনার নাসে বাচ্চা হগব? এখন িাবধাগন চলাগিরা েরা দরোর। 
  
–আপনার দাদারা? 
  
জেসি হাাঁ হগয় জগল। 
  
–হযাাঁ দারুণ জলাে ওাঁরা। আপনার েনয েি সচন্তাভাবনা েরসছগলন। 
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জেসি েযাটিগমক জনগম োনল, দাদারা জেন জেগে জনগম টযাসি ধগর চগল জগগছ। চগল 
জগগছ দি লাখ ডলাগরর গয়না সনগয়। 
  
জেসি এেটা টযাসি ধগর এয়ারগপাগটক রওনা সদল। ওরা দুেন  খন টযাসি ধগরগছ, িখন 
ওরাও সনিয়ই এয়ারগপাগটক  াগব। রাগগ িমস্ত িরীগর িখন জ্বালা ধগর জগগছ িার। 
জলাে দুগটা জোচু্চসর েগর ওগে ঠসেগয়গছ। িগব দারুণ অসভনয় েগরগছ জলাে দুগটা। 
  
এয়ারগপাগটক জপৌঁগছ জদখল, জলাে দুগটা সডপারচার জগগট লাইগন দাাঁসডগয় আগছ। লাইন 
আগস্ত আগস্ত এগগাগি। ইসিমগধয ওরা জমে-আপ পাগে জিগলগছ। েম বয়িীটার জগাাঁি 
অদৃিয হগয় জগগছ। জচাগখর িারা আর নীল নয়, এমন েী চিমাও জনই। বয়ক েন 
পরচুলা খুগল জিলাগি িার, মাোয় সবরাট এেটা টাে চেচে েরগছ। িগব জপািােটা 
পাোবার িময় পায়সন। 
  
–সেছু এেটা ভুগল  াগিন আপনারা? জেসি জিাোিুসে ওগদর োগছ সগগয় বলল। 
  
জছাগটা েন বলল–এখাগন েী েরগছন? জস্টিগন গাসড আিগব পুসলগির। 
  
জেসি পাো েশ্ন েরল আপনারা না জগগল েী েগর হগব? 
  
–আমাগদর অনয এেটা েরুরী োে আগছ, এই জেগনই জ গি হগব। 
  
জেসি বুঝগি পারগছ না, এখন িার েী েরার দরোর। জি বলল–িাহগল আমার 
গয়নাগুগলা জিরি সদন। 
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–িা আমরা পাসর না, পগর অসিি জেগে রসিদ পাসঠগয় জদব। 
  
–রসিদ চাই না, আমার গয়না চাই। 
  
জেসি এপাি ওপাি িাসেগয় এেেন পুসলি অসিিারগে জডগে আনল। 
  
জলাে দুগটা চমগে উগঠগছ েী হগি সে? সিনেগনই সে এেিগে জেগল  াব নাসে? 
  
পুসলি অসিিারসট এসগগয় এগিগছ েী হগয়গছ মযাডাম, জোগনা গণ্ডগগাল? 
  
–না, জিমন সেছু নয়। এরা আমার হাসরগয়  াওয়া গয়নাগুগলা জপগয়গছন। ভাসগযি 
জপগয়গছন, না হগল োনায় জ গি হি। 
  
জেসি আগরা বলল–এাঁরা বলসছগলন আপসন  সদ আমাগে টযাসি প কন্ত জপৌঁগছ জদন। 
  
জেসি িারপর জলাে দুগটার সদগে িাসেগয় বলল–আর জোগনা ভাবনা জনই, এবার 
গয়নার বযাগটা সদগয় সদন। 
  
ওরা জিষ জচষ্টা েরল জেসির িগে  াবার, সেন্তু জেসি বলল–আপনাগদর জেন ছটায় 
ছাডগব। আর জবিী জদরী েরা জবাধহয় উসচি হগব না। 
  
বযাগটা সনগয় দুেনগে পাাঁচটা েগর ডলার সদগয় আগরা এেবার সনগেগে ধনযবাদ সদল 
জেসি। িারপর পুসলি অসিিাগরর পাগি হাাঁটগি হাাঁটগি জি স্বাভাসবে গলায় বলল–
পৃসেবীগি এখগনা েি িৎ জলাে আগছ, িাই না? 
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. 
  
১৮. 
  
টমাি বাওয়ািক অেবা জেি সস্টগভে জেগনর োনলার সদগে বগি রুমাল সদগয় জচাখ 
মুছসছল। 
  
জডসনি জেভার অেবা োন্ডন সহসগে িার োগছ বগি িান্ত্বনা জদবার বযেক জচষ্টা েগরগছ- 
আগর এগি োাঁদার েী আগছ? িামানয টাোর বযাপার জিা, ভসবষযগি এমন অগনে টাো 
আমরা আয় েরগি পারব। 
  
সহসগে হািগছ। এগি হাসির েী আগছ? জমগয়টা জ ভাগব ওগদর বুনু্ধ বাসনগয় জগল, ভাবাই 
 ায় না। জোনরাড মরগান বগলসছগলন, জমগয়টা এগেবাগর আনাসড। এই েেম োগে 
নামগছ, ওগে ঠোগনা জোগনা অিুসবধা হগব না। সেন্তু জমগয়টা জ মন িুন্দরী জিমনই 
ধূিক। এমন এেটা জমগয় জপগল উইসলোো খুবই খুিী হগিন। 
  
জেগির সিিা গুরু এই উইসলোো। জেগির মা এেটা মস্ত বগডা োরখানা চালাগিন। 
জিখাগন চাষবাগির সেসনিপত্র হিরী হি। িাাঁর িগে এে জমগয়ভুলাগনা পুরুগষর সবগয় 
হয়। সিসন জোগনা োেই েরগিন না। বগডা বগডা েযান হিরী হি সেন্তু জিষ প কন্ত 
জোগনা েযান আর িিল হি না। জেগির বাবার োে সছল, স্ত্রীর োছ জেগে জ  েগরই 
জহাে টাো আদায় েরা এবিং উচু্চঙ্খল েীবন াপন েরা। িা সনগয় বাবা আর মাগয়র 
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মগধয িুমুল ঝগডা হি। সেগিার বয়গি জেি েসিজ্ঞা েগরসছল, েীবগন জোগনা সদন 
সবগয় েরগব না। 
  
বাবার আপন ভাই উইসলোোর এেটা জছাগটা োসনকভাল সছল। সিসন  খন ওসহগয়ার 
মযাসরয়গনর োগছ আিগিন, িখন এেবার দাদার বাসড ঘুগর জ গিন। ভারী হাসি খুিী 
জমোগের মানুষ।  খনই আিগিন ভাইগপা জেগির েনয মোর মোর উপহার 
আনগিন। জছাগটাগবলাগিই জেি ওনার োছ জেগে মযাসেগের জখলা সিগখ সনগয়সছল। 
উইসলোো োসনকভাগল মযাসেে জদসখগয় জখলা শুরু েগরসছগলন। পগর ওই োসনকভালসট 
সিসন সেগন জনন। 
  
জেগির  খন জচাগো বছর বয়ি, িখন অযােসিগডগন্ট মা মারা জগগলন। দুমাি বাগদ 
বাবা উসনি বছগরর এেসট জমগয়গে সবগয় েরগলন। জমগয়সট এে মগদর জদাোগন 
ওগয়গেি সছল। এই ঘটনার েনয বাবাগে জোগনাসদন িমা েরগি পাগরসন জেি। 
  
এই িময় বাবা জিলিমযাগনর চােসর সনগয় িপ্তাগহ সিনসদন িহগরর বাইগর টুযগর 
জ গিন। এেসদন জেি আর িার িম্মা বাসডগি সছল। গভীর রাগি হঠাৎ জেগির ঘুম 
জভগে জগল। দরো জখালার এেটা িব্দ জপল জি, েগয়ে মুহূিক পগর এেটা নগ্ন িরীর 
এগি িার গাগয় জঠেল। জেি সচৎোর েরগি  াসিল, িার িম্মা বগল উঠল, আমার 
ভীষণ ভয় েরগছ জেি। বাইগর বাে পডগছ। আমাগে েসডগয় ধগরা। 
  
–সেন্তু বাে জিা পডগছ না। 
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–পডগিও জিা পাগর, িারপর িম্মা এমন এেটা েস্তাব েরল, জ টা শুগন জেি সিউগর 
উগঠসছল। জি ভাবগিই পাগরসন, িম্মার োছ জেগে এমন এেটা আমন্ত্রণ আিগি পাগর। 
  
িত্মা চগল জগল। জেি বগল জগল, আিসছ, ঝসটসি জপািাে পগর োনলা সদগয় জেি 
জবসরগয় জগল, আর সিগর এল না। এল োনিাগি। জদখা েরল উইসলোোর িগে। হঠাৎ 
চগল আিার োরণ োনগি চাইগল জেি হািগি হািগি বগলসছল, িিযার িগে বসনবনা 
হগি না। 
  
উইসলোোর িগে বাবার েো হল জটসলগিাগন। সঠে হল, জেি এবার উইসলোোর 
িগেই জেগে  াগব। 
  
োসনকভাগলর সনেস্ব এেটা েগি আগছ। এেসদন উইসলো িব সেছু বুসঝগয় সদগলন। 
উদগ্রীব দিকেগে েীভাগব ঠোগি হয়, িাও সিগখ সনল জেি। 
  
োসনকভাগলর বনু্ধরা েমি জেগির বনু্ধ হগয় উঠল। ওই দগল সেছু  ুবিী সছল,  াগদর 
সবগয়র বয়ি হগয় জগগছ। জেি মাগয়র বুসদ্ধ আর বাবার রূপটা জপগয়সছল। এইিব 
জমগয়গদর মগধয হুগডাহুসড পগড জগল। জে আগগ জেগির জেৌমা ক হরণ েরগব, িা সনগয় 
এেটা জোর লডাই শুরু হগয় জগল। সেমনযাসস্টগের জখলা জদখাগনা জমগয়সট জিষ প কন্ত 
সেগি জগল। 
  
উইসলোো জেিগে িব সেছু জিখাগলন। বলগলন এেসদন এিব জিামারই হগব জেি, 
এখন জেগে না সিগখ রাখগল পগর অিুসবধায় পডগি হগব। 
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জেি এেটা সবসচত্র জখলা সিখল েেগম, লম্বা জটসবগলর অনয োগন্ত োপগডর হিরী ছটা 
জবডাল, জখলুগডগে এেটা বল জদওয়া হয়, ওই বল সদগয় ছটা জবডালগে োি েরগি 
পারগল বাসে জেিা  ায়। জবডালগুগলা পাগয়র বদগল োগঠর চােসির ওপর দাাঁসডগয় 
োগে। জটসবগলর িলায় লুসেগয় োগে দগলর এেেন। ইিারা পাওয়া মাত্র জি োগঠর 
ছসড আটোগনা এেটা জবডালগে জিাো েগর জদয়। জখলুগড িাই জহগর  ায়। 
  
–আগর জিলগি পারগলন না। খুবই িহে বযাপার। বলগি জিানা  ায় জখলার 
পসরচালেগে। িগে িগে জটসবগলর িলার জলােসট োগঠর ছসডটাগে আলগা েগর রাগখ। 
পসরচালে বল জছাাঁগড, আর ছসট জবডাল েুগপাোি হগয়  ায়। 
  
–সনন, আবার পরীিা েরুন। পসরচালে িাগে আবার ডাগে। িগে বান্ধবী আগছ। িার 
োগছ সহগরা িােগি হগব। িুিরািং আবার পয়িার জখলা। 
  
এইভাগব জলাে ঠোগনার বযাপারগুগলা জেি অসি িহগেই সিগখ জিলল। উইসলোো 
িার এই োগে খুবই খুিী হগয়গছন। 
  
বছর চাগরে জি োসনকভাগল োসটগয়সছল। নানা চসরগত্রর মানুগষর িগে পসরসচসি অেকন 
েরল। েীভাগব মানুগষর মগন জলাগভর িুডিুসড সদগি হয়, িা সিগখ জিলল। এখন িার 
বয়ি আঠাগরা বছর। জচাগখ পডার মগিা িুন্দর হগয়গছ। িার মাোয় জোাঁেডা চুল, জচাখ 
দুসট আগরা িুন্দর। পুরুষ এবিং সিশুরা িেগলই জেগির িাসন্নধয চাইগছ। খগেররা খুব 
িহগেই ঘসনষ্ঠ হগয় উঠল। 
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এেসদন উইসলোো বলগলন–িহুগর জলােগুগলার বযাপাগর এিটা ভাবনা-সচন্তা েরগব না, 
ওগদর বাবারা এে-এেেন জিসরি। 
  
ছুসর জছাাঁডার জখলাটা জ  জদখাি, িার বউগয়র েনয জেিগে োসনকভাল ছাডগি হল। 
িখন োসনকভাল েসেকয়ার সমল্ডগগসভগল িাাঁবু জিগলগছ। সিসিসলর সবখযাি ছুসর জছাাঁডা 
জখগলায়াড জোরসবসনর িগে নিুন এেটা েনোট হল। জ ৌবনবিী স্ত্রীগে দাাঁড েসরগয় 
দূর জেগে জি ছুসর ছুাঁগড মাগর। দারুণ উগিেে জখলা, জলােটার নাম হগয় জগল জগ্রট 
জোরসবসন। 
  
িখগনা পুগরাপুসর োসনকভাল শুরু হয়সন। জোরসবসন িার জস্টে এবিং িােিরোম 
িাোবার োগে বযস্ত। জোরসবসনর বউ জেিগে ডােল িার জহাগটগল। 
  
জি বলল–জোরসবসন আে িারাসদন এখাগন োগে বযস্ত োেগব। চগলা না আমরা এেটু 
িুসিক আগমাদ েসর। জেি ভাবল, মন্দ েী? 
  
–এে ঘণ্টা পগর এগিা। জোরসবসনর বউ বলল। 
  
–এেঘণ্টা জেন? 
  
বউটা জহগি বলল–হিরী হগি এে ঘণ্টা িময় জনগবা। 
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এেটা ঘণ্টা বুসঝ আর োটগি চাইগছ না। জিষ প কন্ত জেি জপৌঁছাগলা জোরসবসনর 
বউগয়র ঘগর। অধকনগ্ন অবস্থ্ায় বউ দরো খুগল সদল। জেি ওগে হাি বাসডগয় ধরগি 
 াসিল, বউটা সপছগল িগর সগগয় বলল, চগলা, জভিগর চগলা। 
  
বােরুগম ঢুগে জেগির জচাখ এগেবাগর আটগে জগগছ। বােটগব ছরেগমর সবসভন্ন স্বাগদর 
আর রগের জেসল রগয়গছ, গরম েগল জমিাগনা অবস্থ্ায়। 
  
–এিব েী? 
  
–জিষ পাগি  া খাও, নাও, এবার োমাোপড খুগল এর মগধয জনগম পগডা। বউটার েো 
মগিা োে েরল জেি। চটচগট জেসলর িিংস্পগিক এগি িরীগর অদু্ভি এেটা অনুভূসি 
হসিল। জদখগি জদখগি বউটাও বােটগব নামল। জেগির গা চাটগি শুরু েরল অদু্ভি 
ভাগব। এ ধরগনর উোদনা জেি জোগনা সদন অনুভব েগরসন। হঠাৎ বােরুগমর দরো 
খুগল জোরসবসন ঢুগে পডল। সনগের ভাষায় েী জ ন বলল জি। িগব জি জ  ভীষণ 
জিগপ জগগছ, িা জবাঝা জগল। 
  
জোরসবসন জবাধহয় ছুসর আনগি জিাবার ঘগর সগগয়সছল। এই িাাঁগে জোনরেগম 
জপািােগুগলা িুগল োনলা সদগয় লাি জমগর জেি বাইগরর গসলগি পগডগছ। উলে 
অবস্থ্ায় ছুটগছ। দু-এেটা ছুসর িাাঁ িাাঁ েগর পাি সদগয় জবসরগয় জগল। েমি নাগাগলর 
বাইগর চগল জগল জেি। জচাগখর আডাগল সগগয় িার জেসল মাখাগনা গাগয়র ওপর পযান্ট 
অর োমা চাপাল। চগল এল বগডা রাস্তায়। েেম বািটা ধগর িহর জেগে পালাল। 
ছমাি বাগদ িাগে জদখা জগল সভগয়িনাগম। 
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. 
  
সভগয়িনাগমর  ুদ্ধ জেিগে আগরা সনষু্ঠর এবিং হৃদয়হীন েগর িুলল। িািে জগাষ্ঠীর 
আমলা িন্ত্রগে নিুন েগর জঘন্না েরগি সিখল জি। জি ভাবগিই পাগরসন, অেক, িম্পদ 
আর মানুগষর োগণর এমন অপচয় জচাগখর িামগন জোগনাসদন জদখগি হগব। 
  
 ুদ্ধ জেগে ছাডা পাবার েগয়ে িপ্তাহ আগগ জি খবর জপগয়সছল উইসলোো মারা 
জগগছন। োসনকভাগলর বযবিা গুসটগয় জিলা হগয়গছ। িার মাগন অিীিটা এখন সচরসদগনর 
মগিা অিীি হগয় জগল। শুধু ভসবষযগির জরাগি গা ভাসিগয় সদগি হগব। 
  
এর পগরর েগয়েটা বছর দুাঃিাহসিে অযাডগভিাগরর মগধয সদগয় জেগট সগগয়সছল। 
জেগির োগছ িমস্ত পৃসেবীটা এখন এে োসনকভাল। খাসল ঠসেগয়  াও িবাইগে। 
োগগে সবজ্ঞাপন সদল এে ডলাগর রাষ্ট্রপসির রসেন িগটা জদওয়া হগব। হাোর হাোর 
ডলার এল। িগটার বদগল রাষ্ট্রপসির ছসব জদওয়া ডােসটসেট এেটা েগর পাসঠগয় সদল 
িবাইগে। 
  
পসত্রোগুগলাগি সবজ্ঞাপন সদল–পাাঁচ ডলার না পাঠাগল পিাগি হগব। েীগির েনয এই 
পাাঁচ ডলার িার জোগনা উগলখ োেল না। িবু পাাঁচ ডলাগরর বনযা বগয় জগল। 
  
এভাগবই চলসছল, জলাে ঠসেগয়। হঠাৎ এে বনু্ধর োছ জেগে চােসরর খবর জপল। 
এেটা েগমাদ িরণী িাসহসি  াগি। জিখাগন োগের জলাে চাই। িমুে ভীষণ 
ভাগলাবাগি জেি। নাসবে সহিাগব জিই চােসরগি জ াগ সদল জি। 
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োহােটা দারুণ িুন্দর জদখগি। দুধিাদা রগের। িমুগের বুগে রােহাাঁগির মগিা ঘুগর 
জবডাগি। িুন্দর জেসবন আগছ, েযাগপ্টন, সু্টয়াটক, আর রাাঁধুসন ছাডা পাাঁচেন নাসবে 
আগছ। জেগির োে হল পাল জিালা আর নামাগনা। এছাডা িাগে আর এেটা োে 
েরগি হি। োহাগের জপিগলর অিংিগুগলা ঘগষ জমগে পসরষ্কার রাখগি হি। 
  
এেটা দল হাওয়াই িীগপর িাসহসিগি িুসিক েরগি চগলগছ। জেগির বনু্ধ বগলগছ। 
মাসলগের নাম হলযান্ডার। 
  
এই হলযান্ডাগরর এে পাঁসচি বছগরর জিানালী চুগলর িুন্দরী  ুবিী, িার পুগরা নাম লুই 
হলযান্ডার, জমগয়সটর বাবা মধয আগমসরোর োয় আধখানার মাসলে, অেকাৎ ভীষণ 
বডগলাে। লুই হলযান্ডার বনু্ধগদর সনগয় আনন্দ িুসিক েরগি জবসরগয়গছ। 
  
সিিীয় সদগন জেি এেমগন োে েরসছল। হঠাৎ লুই িার পাগি এগি দাাঁডাল। 
  
–োহাগে নিুন মগন হগি? লুই-এর সদগে িাসেগয় হিবাে হগয় জগল জেি। আহা 
এমন জিৌন্দ ক এিসদন জোোয় লুসেগয় সছল। 
  
–জিামার নাম েী? 
  
–জেি সস্টগভে। 
  
–োগনা আসম জে? 
  
–না। 
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–এই োহােটা আমার। 
  
–িাহগল আসম আপনার োগছ চােসর েরসছ। 
  
হলযান্ডার এেটু জহগি বলল–হযাাঁ িাই। 
  
–মাইগনর টাোটা  সদ পুগরা আদায় েরগি চান িাহগল আমাগে আমার মগিা োে 
েরগি সদন, সনসৃ্পহ েগণ্ঠ জেি বগলসছল। 
  
রাগত্র োহাগের অনয েমকীরা হহ হহ েগর হুগলার েরি, জেি সেন্তু গুসটগয় মনমরা হগয় 
বগি োেগিা। এগদর িুলনায় জি েিটা সনেৃষ্ট। এগদর সিিাদীিা বিংি পসরচয় 
িবসেছু বলবার মগিা, সেন্তু জি সেছুই জিগখসন, উইসলোোর োসনকভাল ছাডা আর 
জোগনা অসভজ্ঞিা জনই িার। 
  
োহাগের এেেন েমকী সছগলন অধযাপে। সিসন েত্নিে সবভাগগ চােরী েরগিন। 
দুষ্প্রাপয েত্নিাসেে সনদিকনগুসল চুসর েগর সবসে েরগিন। এই অপরাগধ িার চােরী 
চগল জগগছ। সিসন জেগির িগে গল্প েরগিন। িার স্বপ্ন আসফ্রোর োচীন পযাসরি অেকাৎ 
োগেকে িহগর সগগয় খননো ক চালাগবন। ইসিহাগির সবিৃি িূত্র আসবষ্কার েরগবন। 
জেগির আগ্রহ জদগখ সিসন বগলসছগলন িখন িুসমও আমার িগে োেগব। সেছুোল বাগদ 
ওই অধযাপে মারা  ান। জেি মগন মগন েসিজ্ঞা েগরসছল এই েীবগন অন্তি এেবার 
োগেকগে  াগব। 
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িাসহসিগি জপৌঁছবার আগগর সদন লুই হলযান্ডার জেিগে ডােল িার জেসবগন। 
  
সেগজ্ঞি েরগলা–জেমন লাগগছ জিামার এখাগন। 
  
–মন্দ সে। 
  
–েী ধরগনর জমগয়গদর িুসম পছন্দ েগরা? 
  
–িাগি আপনার েী দরোর? 
  
জেগির ওই োঠ োঠ উির শুগন হলযান্ডাগরর জচায়াল িি হগয় উগঠসছল। 
  
োল রাগি এেটা সডনার পাসটক সদসি, িুসম অবিযই এগিা সেন্তু। উির জদবার আগগ । 
জেি িাোগলা ওই জিানালী চুগলর জমগয়সটর সদগে। িার আত্মারাত্মা জোঁগপ উঠল। সেন্তু 
এ এে অিম আমন্ত্রণ, জিষ প কন্ত জেি ঘাড োৎ েরগলা। 
  
এভাগবই এেটা অভাবনীয় ঘটনার িূত্রপাি হল। 
  
. 
  
এবার হলযান্ডার-এর পসরচয়টা জদওয়া  াে। বগয়ি মাত্র এেুি হগল সে হয়, ইসিমগধযই 
দু-দুবার স্বামী পাগেগছ জি। িৃিীয় স্বামীর িগে এখন চগলগছ সববাহ-সবগিগদর মামলা। 
পরসদন বন্দগর োহাে জনাের েরগলা। এগে এগে িেগলই িীগর জনগম  াগি। এমন 
িময় জেগির ডাে পডল বযসিগি জেসবগন। জিখাগন ঢুগে জেি জচাখ িরাগি পারগলা 
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না। জচাগখর িামগন এমন এেটা আগুন-জ ৌবগনর জমগয়  সদ খাগটা কাটক পগর দাাঁসডগয় 
োগে িাহগল অবস্থ্া জেমন হয়। 
  
–জদগখা না সেপটা সেছুগিই লাগাগি পারসছ না। 
  
জেি োগছ সগগয় জপািােটা ভাগলাভাগব প কগবিণ েরগলা, োচুমাচু মুগখ বলল, মযাডাম, 
এখাগন হুে লাগাবার বযবস্থ্াই জনই। 
  
হলযান্ডার দুষ্ট্রহাসি জহগি বলল–জিখাগনই জিা আিল িমিযা। আিা েসর িুসম আমাগে 
িমাধাগনর উপায়টা বািলাগি পারগব। 
  
এরপর  া হল ভাষায় িা বণকনা েরা  ায় সে? জডগের ওপর আসদম লীলার িািী হগয় 
রইল িমুগের বুে জেগে ছুগট আিা জলানা বািাি আর উজ্জ্বল নীল আোি। 
  
িারপর েসি রাগি এেই অসভনগয়র পুনরাবৃসি হগি োেল। চলগি োেগলা 
অসভিাগরর পালা। বনু্ধরা ঠাট্টা েগর সনগেগদর মগধয বলাবসল েরগছলুই আগরেটা জখলার 
পুিুল ধগরগছ। 
  
সেন্তু  খন িেগল খবর জপল লুই িসিয িসিয জেিগে সবগয় েরগি চগলগছ, িখন িারা 
অবাে না হগয় পারগলা না। জোোয় লুই আর জোোয় জেি? জেগির অিীি িম্পগেক 
জেউ সেছু োগন না, আর লুই সেনা চিুেক বাগরর েনয জেিগেই জবগছ সনল িার স্বামী 
সহগিগব? 
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জেি িার অভাসবি ভাগয উন্নসিগি ভীষণ অবাে হগয়  ায়। িার মগধয সে এমন আগছ 
 া জদগখ লুই িার জেগম পগডগছ? সেন্তু জেগির মগধয এেটা আি ক জপৌরুষ আগছ, 
িুন্দর জদখগি জি সবষগয় জোগনা িগন্দহ জনই, িার িগে  ুি হগয়গছ বুসদ্ধর িাহচ ক। 
স্বামী সহগিগব িাগে গ্রহণ েরগিই হগব। 
  
সবগয়র েস্তাব জপগিই জেি িসিযই চমগে উগঠসছল। সেন্তু িার মগধযও এেটা িুপ্ত 
বািনা ইসিমগধযই উাঁসে ঝুাঁসে সদগি শুরু েগরগছ। েিসদন আর জি বানোরা েীবন 
 াপন েরগব? এবার জিা িাগে ঘরিিংিার গুসছগয় সনগি হগব। 
  
সিনসদন বাগদ িাসহসির এে সগেকাগি সগগয় হলযান্ডাগরর িাগে জেগির সবগয় হগয় জগল। 
  
সনউ ইয়গেক সিগর আিার পর লুই হলযান্ডাগরর অযাটসনক কট জিাগসট জেিগে জডগে 
পাঠাগলন। িান্ত সনরুিাপ এই ভেগলাে। হাসি িব্দটার মাগন জবাধহয় ভুগল জগগছন। 
  
সিসন োনাগলন–এেটা োগগে আপনাগে িই েরগি হগব। 
  
জেি োনগি চাইল–েী োগে? 
  
–এটা এেটা না-দাবীপত্র। এগি জলখা আগছ  সদ ভসবষযগি আপনার িাগে হলযান্ডাগরর 
সববাহ সবগিদ হয়, িাহগল আপসন িম্পসির বযাপাগর জোগনাভাগবই নাে গলাগি 
পারগবন না এবিং… 
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অযাটনীর েো জিষ হবার আগগই জেি বলল–সদন জোোয় িই েরগি হগব। আসম 
টাোর েনয ওগে সবগয় েসরসন। 
  
অযাটনকী এেটু আি ক হগয় দসললটা বাসডগয় সদগলন, িই েগর নীগচ জনগম এল জেি, 
ড্রাইভার িগমি এেটা দামী গাসড িাগে জদওয়া হগয়গছ। গাসডগি বগি মগন মগন জি 
ভাবগি লাগল, আসম হলাম এে নাম েরা েিারে, আর েি িহগে এই দামী পত্রটা 
িই েগর সদগয় এলাম। সেন্তু, মানুষ জ  েখন জোোয় সে অসভনয় েগর জেউ িা োগন 
না। 
  
নাম েরা দসেকর জদাোন জেগে দারুণ িুট হিসর েরা হল। জেগির জচহারা িখন আরও 
আেষকণীয় হগয় উগঠগছ। এমন সে লুই-এর সিন-চারেন বান্ধবী জেগির িাহচগ ক 
আিগি চাইগছ। 
  
লুই-এর দাদা বাে হলযান্ডাগরর িুপাসরগি জেিগে সনউইয়গেকর সবখযাি সপলসগ্রম ক্লাগবর 
িদিয পদ জদওয়া হল। বাে এেটু জমাটাগিাটা মাঝবগয়িী পুরুষ। হারভাডক িুটবল সটগম 
দারুণ বযাে সছল। এখনও োহাে আগছ। আগছ মািংি পযাে েরার জোম্পানী। আরও 
জছাট জছাট বযবিা। জেি সস্টগভেগে জি েখনই পছন্দ েগর না। সেন্তু জবাগনর মুগখর 
ওপর না বলগি পারগছ না। 
  
বারবার জি বলগিা–িুসম আমাগদর বিংগির সঠে উপ ুি নও।  িসদন আমার জবান 
জিামাগে পছন্দ েরগব িিসদন প কন্ত সঠে আগছ, সেন্তু মগনর জেগে জিামাগে  সদ 

http://www.bengaliebook.com/


ইফ টুমর ো কোমস । সসডসি সসলডি 

265 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

অপছন্দ েরগি শুরু েগর িাহগল জেি আসমও আর জিামার েসি িহানুভূসির হাি 
বাসডগয় জদগবা না। 
  
বাে হলযান্ডাগরর এই গা জ্বালা েোগুগলা জেগির মগন আগুন ধসরগয় সদগয়সছল। সেন্তু 
মুগখ জি সেছু বগলসন। 
  
সপলসগ্রম ক্লাগবর বাগের বনু্ধ-বান্ধবরাও ওগে সনগয় ঠাট্টা হাসি েরগিা। জেি সেন্তু িহে 
িরল ভাগব োসনকভাগলর গল্পগুগলা বলগিা। মাগঝমগধয জিখাগন রে চডাগিা, িবাই এিব 
গল্প শুগন খুব মো জপগিা। 
  
জেি আর লুই োেগিা মযানহাট্টগনর পূবক সদগে। েুসডটা ঘরওয়ালা এেটা সবিাল 
বাসডগি। ঘগর অিিংখয চাের-বাের। এছাডা লিং আইলযান্ড, বাহামা িীপ, েসডকসনয়া আর 
পযাসরগিও লুই-এর. বগডা বগডা বাসড আর ফ্ল্যাট আগছ। আগছ বযবহার েরার েনয দি। 
বাগরাসট গাসড। 
  
সেছুসদন এইভাগব জেগট জগল, এেসদন িোগল হাই িুলগি িুলগি জেি বলল লুই, 
েিসদন আর বগি বগি জিামার অন্ন ধ্বিংি েরগবা? জলাগে িাহগল বলগব সে? আমাগে 
গাগয়-গিগর সেছু েরগি দাও। 
  
জিষ প কন্ত লুইগে রােী েরাগি পারগলা জেি। বােগে বলগিই জেিগে িার জিয়ার 
জেনাগবচার বযবিায় ঢুসেগয় জদওয়া হল। 
  
উপােকগনর এেটা ভাগলা বযবস্থ্া হগয়গছ, এবার বাচ্চা চাই। 
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লুই রােী হগয়গছ। এেসদন সপলসগ্রম ক্লাগব বাগের িগে জেি সডনার খাগি, বাগের 
পাটকনাররাও আগছ। 
  
বাে জঘাষণা েরগলা–এবাগরর বাৎিসরে সরগপাটক জেগে োনা  াগি আমরা মািংি 
পযাসেিং-এর বযবিাগি োয় চসলি িিািংি লাভ েগরসছ। 
  
এেেন পাটকনার হািগি হািগি বলল, িুসম ইেগপেটরগে ঘুষ সদগয়ই জিা এিব । 
েগরগছ। বাগে মািংি সেগন িার ওপর এ ক্লাি মািংগির ছাপ লাসগগয় সনগয়গছ। 
  
জেি এিটা ভাবগি পাগরসন–আগর ওই মািংি জিা বাচ্চারা প কন্ত খাগব, সে িবকনাি, 
বাে, ওই ভেগলাে সনিয় ঠাট্টা েগর এিব বলগছ। 
  
বাে দাাঁি জবর েগর হািগি শুরু েগর সদল। বলল–জদগখা োর মুগখ জোন নীসির বুসল। 
  
পগরর সিন মাগি জেি জগাপন োরবাগরর আরও অগনে জগাপন খবর জপল। জেি 
বুঝগি পারগলা োগলা পে জোোয় চগল জগগছ। 
  
জেি মগন মগন ভাবগলা এরা িব ভেগলাে, সেন্তু এখন বুঝগি পারগলা এরা িব 
জোগচ্চার, বউগয়রা িবসেছু জেগন চুপ েগর আগছ। স্বামীগদর টাোয় িুসিক েরগছ। আর 
জলাে ঠসেগয় চগলগছ। 
  
এেসদন জেি িব েো লুইগে বলল। 
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হািগি হািগি লুই বলল, জেি জবসি িরল হবার জচষ্টা জোগরা না। েীবনটাগে 
উপগভাগ েরগছা েগর  াও। 
  
জেি সবনু্দমাত্র িরল জলাে নয়। সেন্তু লুইগে ভাগলগবগি সবগয় েগরগছ, লুইগে িসেনী 
েগর ভসবষযৎ েীবনটা িুগখ িাসন্তগি োটাগব–িসিয িসিয এমন এেটা স্বপ্ন জদখগি শুরু 
েগরসছল জি। 
  
অনযসদগে মন চাইল–আমাগদর এেটা বাচ্চা জহাে, জিামার এেটা আমার এেটা, 
এেবছর হগয় জগল আমাগদর সবগয় হগয়গছ। 
  
জেগির গাগয় হাি বুসলগয় লুই বলল–এেটু হধ ক ধগরা লক্ষ্মীসট, আসম ডািার জদসখগয়সছ, 
এবার িুসম এেবার জদসখগয় নাও। 
  
জেিও ডািার জদখাগলা, জিও সঠে আগছ, িবু বাচ্চা আগি না জেন? 
  
এেসদন িোগল মাোবযো েরসছল জেগির। লুই-এর ওষুগধর বাগি অযািসপসরন খুাঁেগি 
জগল। জিখাগন এেগাদা গভকসনগরাধে সপল জদখগি জপল। 
  
জেি বুঝগি পারগলা, বযাপারটা আিগল সে। দুপুগর ক্লাগব সগগয় জটসবগল না বগি আরাম 
জচয়াগর গা এসলগয় শুগয়সছল, বাে এগল খাবার জটসবগল  াগব এমনই ইগি সছল িার। ০ 
হঠাৎ জেগির োগন িব্দ জভগি এল, োরা জ ন লুইগে সনগয় েো বলগছ। লুই জ .. 
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বহুচাসরণী এবিং ইিালীয়ান বাবুসচকর িগেও জ  িার অববধ িম্পেক আগছ এেোটা 
জেগির োগন জগল। জি আর সনগেগে সঠে রাখগি পারগলা না। অবাধ বযাসভচাগরর পে 
েিস্ত রাখগিই লুই নাসে জেগির মগিা োসনকভাগলর জলােগে সবগয় েগরগছ এমন 
েোও শুনগি জপল। 
  
বাসড জিরার পগে জেি েসিজ্ঞা েরগলা, আগগ এই ইিালীয়ান বাবুসচকটাগে জি খুন। 
েরগব, পগর লুইগে হিযা েরগব। িমস্ত মনোণ জঢগল জ  লুইগে ভাগলাবািগিা জেি 
জিই লুই সেনা এই েসিদান সদগি? 
  
জিষ অবসধ মাো ঠান্ডা েরল জেি। বাে, এডগেলার, মাইে েুইসে আর িাগদর জবৌরা 
সনিয় আডাগল-আবডাগল ওগে সনগয় হািাহাসি েগর। সেন্তু এখনই জভগে পডগল চলগব 
না। অনয এেটা পে জবর েরগি হগব। জি লুই-এর িগে ভাগলাবািার অসভনয় েগর 
চলল। 
  
পগরর িপ্তাগহ জেি বুসদ্ধ জখসলগয় এেটা োন জবর েরল। িময় বুগঝ ক্লাগব লাি েরার 
িময় বলল–েসম্পউটার সনগয় োসলয়াসি হয় জি িম্বগন্ধ জিামরা সে োগনা? 
  
এেেন বলল–জেন িুসম সেছু েরগি চাও নাসে? 
  
–আসম সেন্তু এ বযাপাগর ঠাট্টা েরসছ না, এটা এেটা বগডা িমিযা। এর িাহাগ য বযাে 
আর বীমা জোম্পানীগুসলগে জোসট জোসট টাো ঠোগনা হগি োগনা সে? িম্প্রসি 
এেেগনর িগে আলাপ হগয়গছ। জি এমন এেটা েসম্পউটার হিসর েগরগছ  াগি 
োসলয়াসি েরা  ায় না। 
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মাইে েুইসে োনগি চাইল িুসম সে চাও জলােটার জপছগন আমরা টাো ঢাসল? 
  
–িসিয েো বলগি সে ওগে মদি জদবার েনয আসম টাোর জোগাগড জবসরগয়সছ। আসম 
োনগি চাইসছলাম েসম্পউটার িম্পগেক জিামরা সেছু োগনা সে না? 
  
–আমরা সেছুই োসন না, িগব জেউ  সদ আসবষ্কার সেছু েগর িাহগল িাগে আমরা 
মদি সদগি পাসর। বাগের েো শুগন অনয বনু্ধ-বান্ধবরা জহা জহা েগর জহগি উঠগলা। 
  
দুসদন বাগদ জেি বলল–দুাঃসখি আে জিামাগদর জটসবগল বিগি পারসছ না, আমার এে 
অসিসে আিগবন, িার িগে েো বলগি হগব। 
  
ওগয়টার িাদা চুল, আধবুগডা এে বৃদ্ধগে পে জদসখগয় সনগয় এল। 
  
মাইে েুইসে বলল–হযায় ভগবান, উসন, েগিিার অযাোরমান। 
  
–অযাোরমান জে? 
  
–বাে িুসম সে িাইনাে সরগপাটক পগডাসন? পডগল োনগি, উসন জেসিগডগন্টর োিীয় 
সবজ্ঞান পষকগদর িভাপসি। আমাগদর জদগির িব জেগে বগডা সবজ্ঞানী। 
  
–আমার িালার িাগে ওাঁর সে োে োেগি পাগর? জেি আর অধযাপে লাি জখগি 
জখগি ঘসনষ্ঠ হগয় েো বলসছগলন, বাে এবিং িার বনু্ধরা েমি ছটিট েরগি শুরু 
েগরগছ। েগিিার চগল জ গিই বাে জেিগে ডােগলা এই জ  জলােটা জে? 
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জেি অপরাধীর মগিা মুখ োাঁচুমাচু েগর বলল িুসম অযাোরমাগনর েো বলগছা? 
  
–হযাাঁ, সে েো হসিল এিিণ? 
  
–আমাগদর…, বাগের বনু্ধরা জেগির সদগে িাসেগয় আগছ। 
  
–আসম ওাঁর িম্বগন্ধ এেটা বই সলখগবা ভাবসছলাম। 
  
–িুসম সে জলখে? 
  
–না, সলখগি জিা পাসর! 
  
সিনসদন বাগদ জেগির িগে অনয এে ভেগলাে লাি জখগলন। বাে ওগে সচনগি 
জপগরগছ-উসন জিা জিমুর েযাগরট, োগরন্ট ইন্টারনযািনাল েসম্পউটার জোম্পাসনর 
জচয়ারমযান। জেগির িগে ওাঁর িম্পেক হল সে েগর? 
  
জদখা জগল এবারও জেি খুব অন্তরেভাগব জিমুর েযাগরট-এর িগে েো বলগছ। 
  
–জেি, সঠে েগর বগলা জিা েযাগরগটর িগে জিামার সে োে? 
  
জেি বলল–সেছু না, এেটু গল্প েরসছলাম, বলগি বলগি দরোর সদগে পা বাডাল। 
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বাে বলল–অি িাডাহুগডার সে আগছ, জিমুর েযাগরট ভীষণ বযস্ত মানুষ ি, অোরগণ 
উসন জিামাগে এিটা িময় জদগবন না। সঠে েগর বলগলা জিা? 
  
জেি বলল–িসিয েোটাই বলসছ, জিমুর ডােসটসেট েমায়। এেটা খুব দামী ডােসটসেট 
ওাঁগে জোগাড েগর সদগি হগব, িাই আমাগে অনুনয় সবনয় েরসছগলন। 
  
–এই জিামার িসিয েো…, মগন মগন ভাবগলা বাে। 
  
পগরর সদন চালকি বাগলকগটর িগে ক্লাগব জেি লাি খাসিল। বাগলকট হগলন জবিরোরী 
পুাঁসে লসগ্নেরার িবগচগয় বগডা িিংস্থ্া বাগলকট অযান্ড বাগলট জোম্পানীর িভাপসি। 
দুেনগে োয় মুগখ মুখ জঠসেগয় েো বলগি জদগখ বাে, অযাডগেলার, অযালান আর 
মাইে অবাে হগয় জগল। 
  
–জিামার িালা জদখসছ উাঁচু মহগল জঘারাগিরা েরগছ এখন। েী বযবিা োাঁদগছ, 
এডগেলার েশ্ন েরল। 
  
–োসন না, িগব োনগি হগব, েযাগরট আর বাগপকগটর মগিা জলাগেরা  খন ঝুাঁগেগছন 
িখন বুঝগি পারসছ জমাটা অগের জখলা হগব। 
  
ওরা জদখল বাগটক উগঠ দাাঁসডগয়গছন, ভীষণ উৎিাগহর িগে জেগির িগে হাি সমসলগয় 
চগল জগগলন। 
  
–জবাগিা জেি। জিামার িগে েো আগছ। বাে হাি ধগর বিাগলা জেিগে। 
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–অসিি জ গি হগব, োে আগছ। জেি বিগি চাইগছ না। 
  
–োে? িুসম আমার অসিগিই োে েগরা আর আমাগেই োে জদখাগিা? 
  
–জেি বলল–বল, েী েো শুনগি চাইগছা? 
  
–োর িাগে লাগি খাসিগল?–আমার পুগরাগনা বনু্ধরা। 
  
–চাসলক বাগলকট জিামার পুরগনা বনু্ধ? 
  
–ওই আর সে? 
  
–সে সবষগয় েো হসিল? 
  
–চাসলক পুরগনা গাসড পছন্দ েগরন। আসম ওাঁগে পযাোডক গাসড পাইগয় জদব বগলসছ। 
  
এবার বাে বলল–জেি আর বাগে জবাগো না, িুসম গাসড সবসে েগরা না, বই িুসম 
জোগনাসদন জলগখা না। আিল বযাপারটা খুগল বগলাি। 
  
জেি আমিা আমিা েরগি োগে–মাগন, মাগন? 
  
–িুসম টাো জোগাগডর ধান্দায় আগছা িাই না জেি? অযাডগেলার োনগি চাইল। 
  
এেটু ঘাবগড না সগগয় িাডািাসড জেি বলল–না। 
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বাে িার জমাটা হািটা জেগির ঘাগড জরগখ বলল–সে হগি জেি এিব? আমাগে। িব 
েো খুগল বগলা? এে পসরবাগরর জলাে আমরা। 
  
িারপর খুব দরদ জমিাগনা গলায় বাে বলল–ওই অল েি েসম্পউটাগরর সবষয়? 
  
জেি এবার িসিযই ধরা পগড জগগছ। বাে আর িার বনু্ধরা উলাসিি। 
  
বাে বলল–িুসম জেন বগলাসন েগিির আোরমান এর িগে  ুি আগছন? 
  
–আসম জভগবসছলাম জিামরা এ সনগয় মাো ঘামাগব না। 
  
–ভুল জভগবসছগল, পুাঁসের দরোর হগল আমরা িেগলই িাহা য েরগবা। িুসম এি সেন্তু 
সেন্তু েরগছা জেন? 
  
বাগের েোর মগধয িহানুভূসি ঝগড পডগছ। 
  
চালাে জেি বলল–আমার আর েগিিাগরর পুাঁসের দরোর জনই। েযাগরট আর বাগলট… 
  
জেগির মুগখর েো জটগন বাে বলল–ওাঁরা দুেন এে নম্বগরর িয়িান, ওাঁগদর 
িয়িাসনগি িুসম জ ন জিাঁগি জ ও না। 
  
অযাডগেলার বলল–জেি, বনু্ধগদর মগধয জলনগদন েরগল ভয়টা োগে না। 
  
–েোবািকা িাইনাল হগয় জগগছ। 
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–িইিাবুদ হগয় জগগছ েী? 
  
–েো সদগয়সছ। 
  
–ওরেম অগনে েো জদওয়া হয়, গুসল মাগরা জিা। 
  
–জিামাগদর িাগে ও সনগয় আগলাচনা েরাই ভুল হগয়গছ, জেি েসিবাগদর িুগর বলল, 
এই বযাপাগর েগিির অযাোরমাগনর নাম উগলখ প কন্ত েরা  াগব না। 
  
–িা আমরা োসন, মাইে বলল–েগিির সে মগন েগরন সেসনিটা োে জদগব? 
  
–উসন এ বযাপারটা বার বার পরীিা েগরগছন। 
  
এেটু বাগদ বাে োনগি চাইল–েেগম েি টাো লগ্নী েরগি হগব? 
  
–সবি লাখ ডলার দরোর। শুরু েরগি জগগল আডাই লাখ হগলই চলগব। বাগলট েো 
সদগয়গছন– 
  
আবার জিই বাগলট, বাে ঝাাঁসঝগয় উঠল–ওই টাোটা আমরা সদগি পারগবা। 
  
োগে েলম আনার েো বলা হল। চুসিটা ওখাগনই েরগি হগব। বাে বলল োল 
িোগল জিামাগে আডাই লি ডলার সদগয় জদগবা। 
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জেি বলল–বাে আসম জ  বাগলকটকগে েো সদগয়সছ। 
  
–বাগলটগে গুসল মাগরা, িুসম োর জবানগে সবগয় েগরগছা? নাও জলগখা। 
  
–সেন্তু বাে এখনও সেসনিটাগে আমরা জপগটন্ট েরাইসন, জিষ িীণ আপসি োনাগনার 
জচষ্টা েরল জেি। 
  
–বাগে েো জছগড িইটা েগরা জিা। 
  
বাে জেগির হাগি েলমটা ধসরগয় সদল। 
  
অসনিািগেও জেি সলখগি শুরু েরল–এিিারা আসম SUCABA নাগমর এেসট 
গণনাোরী েসম্পউটার িম্পসেকি আমার িমস্ত অসধোর, স্বে, স্বামীত্ব দান েরসছ 
জডানাল্ড বাে হলযান্ডার, অযাডগেলার, অযালান টমিন এবিং মাইে েুইসেগে, আডাই লি 
ডলাগরর সবসনমগয়। 
  
জেি িই েগর োগেটা ওগদর সদগে বাসডগয় সদগয় বলল–সঠে আগছ জিা িবসেছু? 
এিব বযাপার আসম ভাগলা বুসঝ না।   
  
–দাও এর এেটা েসপ েগর সদই। েসপ েরা হল, িবাই িই েরল। 
  
পরসদন িোগল আডাই লাখ ডলাগরর জচে জপগয় জগল জেি। 
  
বাে োনগি চাইল-েসম্পউটার জোোয়? 
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–দুপুরগবলা ওটা ক্লাগব জপৌঁগছ  াগব, িেগল এেিগে জদখুে এটাই আমার মগনাগি 
বািনা। 
  
সঠে দুপুর বাগরাটার িময় এেেন এগি বােগদর জটসবগল জদখা েরল। সেসনিটা জি 
িগে এগনগছ। জছাট্ট পযাসেিং বাি জদগখ বাে আর িার বনু্ধরা খুবই খুসি হগয়গছ। খুব 
িাবধাগন জমাডেটা খুলল। জভিগর োগঠর এেটা জচৌগো জফ্রম। অগনেটা জেগটর মগিা, 
মগধযটা িাাঁো, িার লাগাগনা আগছ। বড বড পুাঁসির মগিা সেসনি গাাঁো। 
  
আগর এটা জিা এেটা অযাবাোি–চীন জদগি এটা সদগয় জ াগ সবগয়াগ গুণ ভাগ েরা হয়। 
  
েো বলগি বলগি হঠাৎ জচাখ দুগটা উজ্জ্বল হগয় উঠল অযালান টমিগনর–আগর 
SUCABA হল উগো েগর জলখা ABACUS। এটা েী ধরগনর রসিেিা? 
  
সঠে হল এখনই বযাগে জিান েরা হগব, জচেটার জপগমন্ট বন্ধ েরগি হগব। বযাগে 
জটসলগিান েগর োনা জগল জেি সস্টগভেগে িোগলই টাো সদগয় জদওয়া হগয়গছ। 
  
সেছুিণ আগগ জেি সস্টগভে নাসে সেসনিপত্র সনগয় বাসড জেগে চগল জগগছ। 
  
অগনেিণ জখাাঁোখুাঁসে েরার পর জিষপ কন্ত েগিিার জভরমান অযাোরমাগনর সঠোনাগি 
ওরা জপৌঁছগলা। 
  
উসন বলগলন, জেি সস্টগভে খুব ভাগলা জলাে, আমাগে সনগয় এেটা বই সলখগবন বগল 
েো সদগয়গছন। 
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জিমুর েযাগরট েেগম মুখ খুলগি রােী হনসন। পগর বলগলন–জেি সস্টগভে আমাগে 
এেটা দুলভক ডােসটসেট জদগবন। 
  
চাসলক বাগলকটও োনাগলন–জেি ১৯৩৭ িাগলর এেটা পযাোটক গাসডর িন্ধান সদগয়গছন। 
বাে আর িার বনু্ধরা জিষ প কন্ত েসিজ্ঞা েরগলা জ  েগরই জহাে জেিগে জেল 
খাটাগি হগব। িারা অযাটনকীর োগছ ছুটল। অযাটনকী িই েরা চুসি পটাগি ভাগলা ভাগব 
জচাখ বুসলগয় পরীিা েরগলন। দুাঃসখি মুগখ সিসন োনাগলন–সেছুই েরা  াগব না। 
  
জরগনাগি সগগয় লুইগয়র সবরুগদ্ধ জেি সডগভািক সনল। জিখাগন গুসছগয় বিবাি েরগি 
েরগি িার িগে আলাপ হল জোনরাড মরগাগনর। এেিময় জোনরাড উইসলোোর 
োসনকভাগল োে েরগিা। জোনরাড বগলসছল–এেটা জছাট্ট উপোর আমার েগর সদগি 
হগব। সনউ ইয়েক জেগে এেটা জমগয় জেগন জচগপ জিন্ট লুই  াগি, িার িগে সেছু দামী 
সেসনিপত্র োেগব। 
  
জেগনর োনলা সদগয় নীগচর সদগে িাসেগয় োেগি োেগি জেসির মুখখানা জভগি উঠল। 
জেগির জঠাাঁগটর জোগণ িখন িুগট উগঠগছ েুর হাসির সচহ্ন। 
  
. 
  
সনউ ইয়গেক সিগর জেসি। এল জোনরাড মরগাগনর েুগয়লারীর জদাোগন। জভিগর ঢুগে 
বিার পর জোনরাড বলল–জিামাগে সনগয় খুব সচন্তায় সছলাম, জিন্ট লুই জস্টিগন অগনে 
অগপিা েরার পগরও 
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–জিন্ট লুইগি িুসম  াওসন। 
  
–সে বলগল, আসম  াইসন? 
  
– াবার জোগনা পসরেল্পনা জিামার সছল না। িুসম দুেন ঠগ েিারেগে পাসঠগয়সছগল 
আমার োছ জেগে বযাগটা সছসনগয় আনার েনয। 
  
হিভম্ব জোনরাড বলল–িুসম েী বলগছা আসম সঠে বুঝগি পারসছ না। 
  
–েেগম জভগবসছলাম েোটা জিামার এখান জেগেই িাি হগয়  াগব। পগর বুঝলাম এটা 
জিামার োে। িুসম সনগের হাগি আমার জেগনর সটসেটটা জেগটগছ। িাহগল অগনযরা েী 
েগর আমার োমরার নম্বর োনগব? আসম ছদ্মগবগি ছদ্মনাগম জেগন সগগয়সছলাম। 
  
–িুসম সে বলগি চাইগছা জেসি, গয়নাগুগলা জেউ সে জিামার োছ জেগে সনগয় সনগয়গছ? 
  
–না, জিষ প কন্ত পাগরসন, জিামার জদাস্তরা জেন ধরগি বযস্ত সছল। ওগুগলা জিা আমার 
োগছই রগয় জগগছ। 
  
জোনরাড চুগল জগল, এেটু বাগদ আবার সিগর এল, মুগখ হিািার ছাপ–দুাঃসখি জেসি, 
এেটা মারাত্মে ভুল হগয় জগগছ, িুসম দারুণ চালাে জমগয়, সঠে আগছ পাঁসচি হাোর 
ডলার জিামার পাওনা হগয়গছ, গয়নাগুগলা দাও।  জেসি বলল–না পিাি হাোর ডলাগরর 
এে টাো েম হগল চলগব না। 
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–সে বলগল? 
  
–এেই সেসনি আমাগে দু-দুবার চুসর েরগি হগয়গছ। েগিযেবাগরর পাসরশ্রসমগের েনয 
আসম মাত্র পিাি হাোর ডলার চাইসছ। 
  
–না অগিা সদগি পারগবা না। 
  
–সঠে আগছ লাি জভগাগি ওই গয়নার খগের জপগি আমার এে মুহূিক জদরী হগব । 
  
জেসি উগঠ দরোর সদগে পা বাডাগলা। 
  
–পিাি হাোর? 
  
জেসি ঘাড নাডলল, হযাাঁ, ওই টাোটা জপগয় টযাসিগি বিার পর আসম জিামাগে এেটা 
জস্টিগনর লোগরর চাসব জদগবা জ খাগন গয়নার েসলটা রাখা আগছ। 
  
টযাসিগি বগি জেসি বলল–ধনযবাদ সমাঃ মরগান, জিামার িগে বযবিা েরার মগধয অগনে 
আনন্দ আগছ। 
  
. 
  
১৯. 
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ডযাসনগয়ল েুপার আগগ োেগিই বযাপারটা বুঝগি জপগরসছল। লুই জবলাসমর বাসডগি 
চুসরর বযাপাগর িাগদর িেলগে জডগে পাঠাগনা হগব। জে. জে. জরনগন্ডর অসিগি এই 
সমসটিংটা শুরু হগয়গছ। 
  
সমসটিং চলগছ, জরনল্ড জখাাঁচা সদগি ছাডগলন না–অপরাধী ধরার বযাপাগর ডযাসনগয়গলর 
িুনাম আোি জছাাঁয়া। িবিময় জেন জি জ  পাচার মগিা মুখ েগর বগি োগে। 
  
জরনল্ড বলসছগলন–জবলাসমর বাসডর চুসরর সরগপাটক জিা জিামরা শুনগল, আগরেটা খবর 
জেগন নাও, জবলাসম আমাগদর পুসলি েসমিনাগরর োসেন। েসমিনার সেন্তু বযাপারটাগি 
খুবই চগট আগছন। 
  
এেেন োনগি চাইল–পুসলি েী েগরগছ? 
  
জরনল্ড েবাব সদগলন, পুসলি এই বযাপারটার সেছুই েরগি পাগরসন। জচাগরর িগে েো 
প কন্ত বলা জহাল, বগলসছগলন পুসলি েিকা। সেন্তু জচারটাগে ধরগি পাগরসন। 
  
–জমগয়টার বণকনা জেমন? 
  
–নাইট জড্রিটাই ওরা জদগখসছল ভাগলা। িাছাডা, চুগল চুল েুাঁচগোবার সক্লপ আাঁটা সছল, 
িাই রিংটা োনা  ায়সন। মুগখও পুরু েগর েীম োিীয় সেসনি মাখা সছল িাই রিং বা 
অনয সেছু জবাঝা  ায়সন। 
  
ডযাসনগয়ল বলল হযাাঁ োনগি জপগরসছ। 
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িবাই চমগে উঠল। 
  
–আসম জমগয়টাগে সচসন। 
  
ডযাসনগয়ল েুপার িার সরগপাটক পগড জিানাগলা। আসম শুধু  ুসি সদগয় োে েসর। 
েেগমই চগল জগলাম লিং আইলযাগন্ড। োয়গাটা এমন জ  গাডী না হগল ওখাগন িহগে 
জপৌঁছগনা  ায় না। গাডী ভাডা জদওয়া জোম্পানীগুগলাগি হানা সদলাম। না না, আমায় 
বাধা জদগবন না, জমগয়রা খুব েম গাডী ভাডা জনয়। জমগয়সটর বণকনার িগে সমগল  ায় 
এমন এেসট জমগয় বাগেট জরন্ট জোম্পানী জেগে গাডী সনগয়সছল খবর জপলাম। রাি 
আটটায় সনগয় দুগটাগি জিরি সদগয়গছ। 
  
–এটাই জ  চুসর েরার েনয বযবহার েরা হগয়সছল, িার েমাণ েী? জরনল্ড িগন্দহ 
েোি েরগলন। 
  
–শুনুন গাডীটার মাইল সমটার জচে েগর জদগখসছ জ গি ৩২ আর আিগি ৩২ জমাট ৬৪ 
সেসম. উগঠগছ। এখান জেগে জ  লিং আইলযান্ড ৩২ সেসম জি জিা আপনারা োগনন। 
গাডীটা এগলন োগির ছন্দনাগম জনওয়া হগয়সছল। 
  
এিদূর এসগগয় জগগছ ওই সডগটেসটভ, জরনল্ড বুঝগিই পারগছন না। 
  
সডগটেসটভ বলল–ওর আিল নাম জেসি হুইটসন। 
  
জে এেেন বলল–এটা সে েগর োনগল? 
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–গাডী ভাডা জনবার িময় এেটা ফ্রম ভারগি হয়, জিটাগি আেুগলর ছাপ আগছ, আসম 
িদয ছাডা পাওয়া অপরাধীগদর ছাপ জমলাগি সগগয় ধগর জিললাম। ওগে আসম আগগ 
জেগেই সচনিাম। বছর খাগনে আগগ ওর িগে আমার জদখা হগয়সছল। 
  
জরনল্ড বলগলন, িুসম বগলসছগল জমগয়টা সনরপরাধ। 
  
–িখনও প কন্ত সছল, এখন আর জনই। 
  
জরনল্ড মগন মগন ভাবগলন হারামোদীটা আবার আমাগদর ওপর জটক্কা সদল। মুগখ 
বলগলন–িাহগল ওগে এিুসন জগ্রপ্তার েরা দরোর। 
  
–সেগির অপরাগধ? গাডী ধরা পডার েনয? এবাগর ওর গাগয় হাি জদওয়া  াগব না। 
িগব ও আবার সেছু েরগল িখন ওগে আসম ছাডগবা না। 
  
দাাঁগি দাাঁি জচগপ েুপার বলল। 
  
ডযাসনগয়ল িার োগলা খািাটা জবর েগর বগডা বগডা অিগর সলখল–জেসি হুইটসন। 
িেগল োগন, েীবগনর জিষ মুহূিক প কন্ত ডযাসনগয়ল বার বার এই নামটা উচ্চারণ 
েরগব। 
  
. 
  
২০. 
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জহাগটগলর ঘগর বগি জেসি সচন্তা েরসছল। এখন আবার িাগে নিুন েগর েীবন াত্রা 
শুরু েরগি হগব। আগনকস্টাইন আর অযাসমর েো মগন পডগলা, এেটা জখলনা সেগন 
পাঠাগলা অযাসমর নাগম। আডাইগিা ডলার পাঠাগলা আগনকস্টাইন সলটলচযাগপর নাগম। 
  
এবার জি ঋণমুি, জ খাগন খুসি জ গি পাগর,  া ইিা িাই েরগি পাগর। দামী 
জহাগটগলর ঘর জেগে জিন্ট পযাসেে সগেকা আর েেক ওয়াসিিংটন সেে জদখা  াগি। িার 
অিযন্ত সেয় আর পসরসচি িহরগে এখন সবদায় োনাগি হগব। 
  
জিষপ কন্ত অগনে জভগবসচগন্ত লন্ডগন  াওয়াটাই সঠে েরগলা জি। 
  
জটসলসভিন খুলগলা, দুেন জলাগের ইন্টারসভউ জনওয়া হগি। জিাসভগয়ি জদগি 
েৃষ্ণিাগগরর িীগর। জিাসচ িহগর সবশ্ব চযাসম্পয়নসিগপর জখলায় দুেগন মুগখামুসখ হগি 
চগলগছ। 
  
জেসি দাবা জখলার সেছুই োগন না, সটসভ বন্ধ েগর সদল। ঘুগমর অিগল িসলগয় জগল। 
  
পরসদন িোগল জেসি জগল এে োগভল এগেেীর অসিগি। েুইন এসলোগবে োহাগে 
এেটা দামী জেসবন বুে েরল। 
  
দামী দামী সেসনিপত্র সেগন  াত্রার সদন োহাে ঘাগট জপৌঁগছ জগল। জদখল সরগপাটকাররা 
জছগে ধগরগছ দুেন দাবাডুগে, জমলসনেভ আর জনগুগলগকা। বার বার িগটা উঠগছ। 
জোগনারেগম সনগের জেসবগন সগগয় উঠল জেসি। জমাটামুসট গুসছগয় সনগয় বাইগর এল। 
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অগনগে এগিগছ সেয়েনগে সবদায় োনাগি। জেসির জচাখ দুসট হঠাৎ অশ্রু িেল হগয় 
উঠল। িাগে ভাগলাবািার জেউ জনই। 
  
মগন মগন হািগলা, জেন সবগবােকা? হঠাৎ িার েো মগন পগড জগল। 
  
 াত্রার সিিীয় সদন ডাইসনিং োগর সগগয় বগিগছ িখন জেসি, জে জ ন িার সদগে হাি 
িুগল ডােল িাগে।   
  
জেসি মুখ িুলল, এি. সব. আই-এর জিই োল অসিিার টম বাওয়ািক। জেসির অন্তরাত্মা 
সবগোহী হগয় উঠগলা, না না, এিব সদনগুগলাগে ভুলগি হগব। 
  
–েী আি ক বযাপার, আসম আপনার জটসবগল বিগি পাসর? 
  
–বিুন। 
  
জচয়াগর গা এসলগয় সদগয় জলােসট বলল, মাগন বলসছলাম সে আমরা এখন জিা বনু্ধ হগয় 
উঠগি পাসর। সবগিষ েগর  খন আমাগদর এেই উগেিয। 
  
জেসি বলল সে বলগছন সমাঃ বাওয়ািক? 
  
–না বাওয়ািক না, আমার আিল নাম জেি সস্টগভে। 
  
–িাগি আমার সেছু আগি  ায় না। 
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–দাাঁডান, আমাগদর জিষ িািাৎোগরর বযাপারটা িম্বগন্ধ সেছু বলার আগছ আমার। 
  
–বলার সেছুই জনই, এেটা জবাো হাাঁদা বাচ্চাও ওটা বুঝগি পারগিা। 
  
–জোনরাড মরগাগনর এেটা উপোর আমাগে েরগি হগয়সছল, জেি এেটু হািগলা, 
িগব ও আমার ওপর চগট আগছ। 
  
–আসমও চগট আসছ, োহাগে জেন উগঠগছন? 
  
–আপনার  া মিলব আমারও িাই, মযাসি সমসলয়ান সপগয়র পন্ত জিা এই েহাগেই 
চগলগছ। 
  
–জি জে? 
  
–িার মাগন পৃসেবীর িবগচগয় ধনী মানুষটাগে আপসন জচগনন না জি েো আমাগে 
সবশ্বাি েরগি হগব? 
  
–এ বযাপাগর আমার সবনু্দমাত্র আগ্রহ জনই, আসম চললাম। 
  
জেসি িাসন্ত চায়, আর জোগনা ঝাগমলায় সনগেগে েডাগব না জি। 
  
রাগির খাওয়া জিষ হগয় জগগছ, জডগে সগগয় দাাঁডাগলা জেসি। মাোর ওপর িারার চুমেী 
বিাগনা োগলা জভলগভগটর িাসময়ানা। নীগচ জঢউগয়র মাোয় মাোয় চাাঁগদর আগলাগ র 
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সঝসেসমসে। পাগি জে এগি দাাঁডাল এই পসরগবগি আপসন েী অিামানয িুন্দরী হগয় 
উগঠগছন–আপসন েী িা োগনন? 
  
জেসি বলল–জেন আপসন আমার োগছ আগিন বলুন জিা? 
  
জেসিগে চগল জ গি জদগখ জেি বলল–এেটা েো, সপগয়র পন্ত এ োহাগে  াগিন না, 
জিষ মুহূগিক মি পাসেগয় জেন ধগরগছন। 
  
–আহাগর, িাহগল আপনার পুগরা খরচটাই জিা বাগে হগয় জগল–হুল িুসটগয় বলল জেসি। 
  
–িা জেন? জেসির িরীর েসরপ েরগি েরগি জেি বলল, োহাগে সেছু উপােকন হগল 
জেমন হয়? 
  
–এি জবপগরায়া সে েগর হয় মানুষ? মগন মগন জেসি ভাবল। িারপর বলল–োহাে লুঠ 
েগর পালাগি হগল জেন বা িাবগমসরন দরোর, জিটা েী আপনার পগেগট লুগোগনা 
আগছ? 
  
-লুঠ েরার েো জিা বসলসন, আপসন বসরি জমলসনেভ সেিংবা সপগয়ির জনগুগলগকার নাম 
শুগনগছন জিা? এাঁরা রাসিয়া  াগিন চযাসম্পয়ানসিগপর মযাচ জখলগি। ওগদর িগে জখলার 
বগন্দাবস্ত েরগি পারগল জেমন হয়? 
  
–হগি পাগর, সেন্তু আসম দাবার অ আ ে খ োসন না। 
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এবার জেগির মুখ েিন্ন হাসিগি ভগর জগল। জি বলল–এটা এমন সেছু বযাপার নয়, 
আসম আপনাগে সিসখগয় জদগবা। 
  
–আপনার মাো এগেবাগর খারাপ হগয় জগগছ, ডািার জদখান। 
  
পরসদন িোগল জডগে পা সদগিই জমলসনেগভর িাগে ধাক্কা জলগগ জগল। জেসি সছটগে 
পগড জগল জডগে। 
  
গগেক উঠগলন জমলসনেভ–জদগখ হাাঁটগবন জিা, আরও সেছু খারাপ েো বলগলন সিসন। 
  
জেসি মগন মগন ভীষণ অপমাসনি জবাধ েরল। 
  
জেসবগন সিগর এগি জদখগলা জেি সস্টগভগের োছ জেগে ছটা, ডাে এগিগছ। জদখা 
েরার সচরেুটগুগলা সছাঁগড ভাসিগয় সদল জি। 
  
িগন্ধযর সদগে বাগর জগল জেসি। সপগয়ির জনগুগলগকা আগগ জেগেই জিখাগন বগিসছগলন। 
সিসন এসগগয় এগি গাগয় পগড ভাব েমাগলন। জেসির েনয মগদর অডকার সদগলন। 
  
বলগলন–োগনা জিা, আসম জে? 
  
জেসি ঘাড জনগড সমসষ্ট জহগি বলল–োসন। 
  
–োনগিই হগব, আসম হলাম পৃসেবীর জশ্রষ্ঠ দাবাডু। 
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ভেগলাে জেসির গাগয় হাি সদগয় এেটা েু-েস্তাব েগর বিগলন। জেসির িমস্ত িরীর 
িখন অপমাগন ঝা ঝা েরগছ। 
  
জেগির িগে জদখা েরগি জগল জি। 
  
–েী বযাপার? জেি োনগি চাইল। 
  
জেসি জঝাাঁগের মাোয় বলল–জমলসনেভ আর জনগুগলগকার িম্বগন্ধ  া বগলসছগলন এখনও 
িাই ভাবগছন নাসে? 
  
জেি সঠে বুগঝ উঠগি পারগছ না জেসির মগনর এই পসরবিকন জেন হল? 
  
–দুেনগে এেটু সিিা সদগি হগব। 
  
–সঠে আগছ, িাহগল আসম আমার েযান মাসিে এগগাই, পরবিকীোগল আপনাগে আসম 
িব সেছু োনাগবা। 
  
জেি বসরি জমলসনেভগে জবাঝাগি, এই জমগয়টা ছদ্মনাগম এই োহাগে  াগি, ও 
দারুণ দাবা জখগল, ও বগলগছ আপনাগে িুসড জমগর হারাগব। 
  
এিিণ জমলসনেভ জমগয়গদর মগগে সেছু জনই বগলই েপচাসিগলন, নানাভাগব জেগির 
েস্তাব উসডগয় সদসিগলন সেন্তু এখন িার আাঁগি ঘা লাগল। জেি এবার জিষ চালটা, 
সদল–জমগয়টা আপনার এবিং সপগয়ির জনগুগলগকার িগে এেিাগে জখলগি চায়। জহগর 
জগগল দি হাোর ডলার জদগব। 
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সে…সে..বলগছ জমগয়টা? আমাগদর দুেগনর িগে এেিাগে জখলগব? ওর মাো খারাপ 
হয়সন। জিা? 
  
–না…জভগব জদখুন দুেনগেই দি হাোর েগর ডলার জদগব। জ  জদগি বলগবন জিখাগনই 
টাোটা েমা জদওয়া হগব। 
  
এই েো শুগন বসরগির জচাগখ জলাগভর আভা িুগট উগঠগছ–এ ধরগনর পাগলী জমগয়র 
নাম জিা আসম েীবগন শুসনসন। 
  
–বসরি োনগি চাইগলন, জমগয়টা জোন জদগির? 
  
–আগমসরোন। 
  
–িাই বলুন, ওখানোর বগডাগলােগুগলা পাগল হয়। 
  
 জেি উগঠ দাাঁসডগয় বলল সঠে আগছ, জমগয়টা সপগয়ির জনগুগলগকার িগে জখলুে। 
  
–জনগুগলগকার িগে জমগয়টা জখলগব? 
  
বসরগির োগছ বযাপারটা অসবশ্বািয বগল মগন হল। 
  
–বলসছলাম ও দুেগনর িগেই জখলগি চাইগছ, আপসন  সদ ভয় জপগয় সপসছগয়  ান 
িাহগল আলাদা েো। 
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বসরি সচৎোর েগর উঠগলন বসরি জমলসনেভ ভয় পায় না। আসম জমগয়টাগে এগেবাগর 
জিষ েগর জদগবা। বলুন েগব জখলগি হগব? 
  
জেি বলল–জমগয়সটর ইগি শুেবার, মাগন িসনবারই জিা আমরা ইিংলযাগন্ড জপৌঁগছ  াসি। 
  
–সিনগটর িময় জখলা হগব। 
  
–সনস্পসি এেটা জখলাগিই হগব। 
  
–আর বােী দি হাোর। 
  
–আর এেটা েো, আপসন জহগর জগগল এে পয়িাও সদগি হগব না। শুধু িইেরা এেটা 
িগটা উপহার জদগবন জমগয়সটগে। আপসন সেিগল দি হাোর পাগবন। ড্র েরগল সেছুই 
পাগবন না। 
  
–বােীর টাো োেগব োর োগছ? 
  
–োহাগের েযাসরয়াগরর োগছ। 
  
–সঠে আগছ, শুেবার রাগি জখলগবা। 
  
পরসদন জেি সনগয় পডগলা জনগুগলগকাগে। সিসনও েেগম রােী হসিগলন না। িারপর 
দি হাোর ডলাগরর বােীর েো শুগন আমিা আমিা েরগি োেগলন। িার চরম 
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েসিিন্দ্বী জমলসনেভ ইসিমগধয িাাঁগদ ধরা পগডগছন জিটা শুগন সিসনও রােী হগলন। 
আগামী শুেবার রাগি িার িাগে জমগয়সটর দাবা জখলা হগব। 
  
জেসি োয় সচৎোর েগর বলল, িুসম বলগছা ওরা রােী হগয়গছ? 
  
–হযাাঁ। 
  
েোটা ভাগলা েগর জবাঝার পর জেসি পাগল হগয়  াবার জোগাড। মাত্র দুসদন জেগির 
োগছ সিগখ জি সেনা পৃসেবীর জিরা দুই জখগলায়াগডর িাগে দাবা জখলগব? 
  
জেি অগনে বুসঝগয় রােী েরাগলা,  সদ জেসি জহগর  ায় িাহগলও েুসড হাোর ডলার 
িাগে সদগি হগব না এবিং জেি ওটা েমা রাখগব েযাসিয়াগরর োগছ। 
  
েযাসিয়াগরর হাগি েুসড হাোর ডলাগরর োগভলািক জচে েমা জদওয়া হল। দাবা জখলার 
বযাপারটা সঠে েরা হল। োহাগের িবকত্র খবরটা ছসডগয় পডগলা। িবাই ছুগট এগি 
জেিগে বলল–সমি হুইটসন সে পারগবন? 
  
–পারগবন বগলই জবাধহয়। আমার িগে ওাঁর বােী হগয়গছ, জেি বলল। 
  
এেেন  াত্রী বলল–এই বযাপাগর আসমও  সদ সেছু বােী ধসর? 
  
–ধরগি পাগরন। সমি হুইটসনর িগে আমার েো হগয় আগছ, দগি এে জরট ধরা হগব। 
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অেকাৎ এই জখলায়  সদ জেউ বােী জেগি িগব িাগে এে ডলাগর দি ডলার সদগি 
হগব। িবাই ভারী মো জপগয় জগল। িবাই োগন দুেন গ্রযান্ডমাস্টাগরর োগছ জেসি 
হুইটসনগে হারগিই হগব। জদখগি জদখগি দু লাখ ডলাগরর বােীর টাো েমা পগড জগল 
েযাসরয়াগরর োগছ। িমস্ত  াত্রী জ ন িখন জিগপ জগগছ। 
  
েযাসিয়ার জিষপ কন্ত েযাগপ্টগনর োগন েোটা িুলল। িব জখাাঁে সনগয় োনা জগল জখলার 
মগধয জোগনা জোচু্চসর জনই, সেন্তু জমগয়সট এি টাো জেন হারগি চগলগছ জিটা জেউ 
বুঝগি পারগছ না। েযাগপ্টন বলগলন সিসন দাবা জখলা োগনন, পুগরা পদ্ধসির ওপর 
নের রাখগবন। জিগষ সিসনও গ্রান্ডমাস্টাররা সেিগবন িার সভসিগি পিাি ডলার বােী 
ধগর জিলগলন। 
  
শুেবার রাি নটা, জখলা শুরু হবার মুগখ জদখা জগল জেি খুব বযস্ত হগয় পায়চারী 
েরগছ, িব  াত্রীরা জিখাগন হাসের হগয়গছ, এমনসে োহাগের েমকচারীরাও এগি 
পগডগছ জিখাগন। পািাপাসি দুসট ঘগর জখলার বগন্দাবস্ত েরা হগয়গছ। দুই গ্রযান্ডমাস্টার 
েখনও এেঘগর জখলগবন না। 
  
দিকেগদর জেৌিূহল জবগড চগলগছ, মাসেকনী জমগয়সটগে জেউ জচগন না, সেন্তু িবাই োগন 
জমগয়সট হারগছ। 
  
জখলা শুরু হবার আগগ জেি জমলসনেভ আর জনগুগলগকার িগে জেসির আলাপ েসরগয় 
সদল। 
  
জনগুগলগকা োনগি চাইগলন–োিীয় প কাগয়র িব জখলাগুসল আপসন সঠে সেগিগছন? 
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—হযাাঁ। 
  
–েী আি ক আপনার নাম আসম শুসনসন। 
  
জমলসনেভ খুব অভে বযবহার েরগলন জেসির িগে। আপনারা আগমসরোনরা েী েগর 
টাো নষ্ট েরগি হগয় িা োগনন।  ােগগ আমার পসরবাগরর জলাগেরা ওই টাোগি 
অগনে সেছু সেনগি পারগব। 
  
জেসি গম্ভীর হগয় বলল, আপসন সেন্তু এখনও জেগিন সন সমাঃ জমলসনেভ। 
  
জহা জহা েগর জহগি উঠগলন জমলসনেভ। মাই সডয়ার জলসড, িুসম জে আসম োসন না, 
সেন্তু আসম জে জিটা আসম োসন। 
  
রাি দিটাগি জখলা শুরু হগব। জেসির পা দুসট েরের েগর োাঁপগছ। েী ভুলই না 
েগরগছ জেগির েো সবশ্বাি েগর, সেন্তু এখন জিরার িমস্ত পে বন্ধ হগয় জগগছ। 
  
জেি বলল, সমাঃ জমলসনেভ আপসন িাদা ঘুসট সনগয় জখলগবন। 
  
জখলা শুরু হল, উপসস্থ্ি েনিা উৎিাগহ টগবগ েগর িুটগছ। জেউ িার োয়গা জেগে 
নডগছ না, বগল এেেন মগর জগগল অনয এেেন এগি জিই োয়গাটা দখল েগর 
জনগব। 
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জমলসনেভ েেম চাল জদগবন, এগেবাগর েচুোটা েগর জিলগি হগব জমগয়সটগে, এই 
জভগব সিসন মন্ত্রীর ঘগরর িামগন জবাগড দুঘর এসগগয় সদগলন। পাো জখগলায়াগডর মগিা 
ভসে েগর মাো নাডগলা জেসি। িারপর জ ন সচন্তা েরগছ এমন ভাব জদসখগয় চগল জগল 
পাগির জেসবগন। 
  
জনগুগলগকা ওগে জদগখ জহগি উঠগলন। আহাগর, বসরিগে হাসরগয় এগলন নাসে? 
  
জচষ্টা েরসছ, জনগুগলগকার িামগন বগি, এেটু ভাবার ভান েগর িাদা খুাঁসটর বরাগি 
েেম চাল জদবার অসধোর সহগিগব মন্ত্রীর ঘগরর জবাগডটাগে দুঘর এসগগয় সদল জেসি। 
  
জনগুগলগকা ধগরই সনগয়গছন আধঘন্টার মগধয উসন জখলা জিগষ েরগবন। জেসি 
েগিযেবারই ওঘগর  াগি, িারপর এঘগর সিগর এগি চাল সদগি। 
  
এইভাগব জেসি জেগির েো মগিা জমলসনেগভর চালটা জনগুগলগকার িগে আর 
জনগুগলগকার চালটা জমলসনেগভর জখলার িগে সদগি োেগলা। 
  
জ গহিু দুেন দুই ঘগর িাই জেউ এই জেৌিলটা বুঝগি পারগলা না। 
  
অল্প সেছুিগণর মগধয দুই গ্রযান্ডমাস্টার বুগঝ জিলগলন জ  এই জছাট্ট জমগয়টা দাবা জখলা 
দারুণ জবাগঝ। 
  
জেসি চারঘন্টা ধগর দুই সদেপালগে নাস্তানাবুদ েগর ছাডগলা। জিষপ কন্ত হার বাাঁচাগনা 
দায় হগয় পডগলা ওাঁগদর।  খন দুসট জখলা ড্র হল িখন রাি চারগট বাগে। দুই গ্রযান্ড 
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মাস্টাগরর োলঘাম ছুগট জগগছ। জিগষ দুেগন ড্র-এর েস্তাব সদগি েনিা আনগন্দ হহ-হচ 
েরগি শুরু েগর। িারা ভাবগিই পাগরনসন জ  এমন ঘটনা ঘটগি পাগর। 
  
ভীগডর মগধয জেগে জেি জেসিগে আগগল জবর েগর সদগয় এল। 
  
জেসি খুব খুসি হগয়গছ। দুসট অহিংোরী মানুগষর দপকচূণক েরা হগয়গছ। 
  
–েি টাো জেিা হল? 
  
–দুলাখ ডলাগরর মগিা। োল িোগল োহাে িাউদাম্পটগন জপৌঁছগি। ডাইসনিংরুগম 
খাবার িময় টাোটা ভাগাভাসগ হগব জেমন? 
  
জেি চগল জগল। ওর সদগে িাসেগয় জেসি মগন মগন ভাবগলা জলােটা আমার ওপর 
ভরিা জরগখসছল, ওর েোর দাম আগছ বগট। এমন অিাধারণ প কাগয়র েিারেগে 
জেসি আর েখনও জদগখসন, জ মন জদখগি ভাগলা জিমন বুসদ্ধ রাগখ, সেন্তু ওর িাগে 
জেসি েখনই সনগেগে েডাগব না। 
  
জেি দুপা এগগাগিই োহাগের জরসডও অসিিাগরর িগে জদখা, সমাঃ সস্টগভে, আমরা 
জিা ওয়ারগলগি খবর পাসঠগয় সদগয়সছ, সরগপাটকাররা জবাধহয় িাউদাম্পটন বন্দগরই চগল 
আিগব সমি হুইটসনর িগে জদখা েরগি। 
  
জেি মগন মগন সিহসরি। ওগদর দুেনগে এেিগে জদগখ জেউ  সদ সচগন জিগল? 
  
–োহােঘাগট সিরগল আপসন বযস্ত হগয় পডগবন, টাোটা  সদ সদগয় জদন? 
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–সনিয়ই, দুগটা বড বড মযাসনলা খাগম জনাগটর িাডা হাগি জপল জেি। 
  
–এেটা েো, মসহলা এি অল্প বয়গি এি িুন্দর দাবা জখলা সিখগলন জোো জেগে? 
  
–োউগে বলগবন না জ ন, গলা নাসমগয় জেি বলল–শুগনসছ বসব সিিাগরর োগছ। 
  
–হগিই হগব, েযাসিয়ার জ ন এমন সেছু আাঁচ েগরসছগলন। 
  
জেি বলল–োহাে ঘাগট জভডার আগগই সচসঠপগত্রর জমল বযাগ জনবার েনয জ  সস্টমার 
আগি, িাগি েগর আমাগে িীগর পাসঠগয় সদগল ভাগলা হয়। আমার মা খুবই অিুস্থ্। 
  
–সনিয়ই। 
  
জেি ঘগর সিগর এগি এেটা সচরেুট সলখল, জেসি টাোটা সনগয় আসম েগল  াসি, 
িযাভয় জহাগটগল জদখা জোগরা। 
  
সু্টয়াটকগে সগগয় বলল–িোগল এটা সমি হুইটসনগে সদগয় জদগবন। 
  
সঠে িোল ছটায় জমল জনবার েনয লি এগিগছ। জেি দসড জবগয় নামগলা লগি। জিষ 
বাগরর মগিা োহােটাগে জদখগলা। 
  
হঠাৎ পসরসচি গলা শুগন সপছন সিগর িাসেগয় জদগখ জেসি। 
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–সবশ্বাি েগরা এেটা সচসঠ জরগখ এগিসছ জিামার েগনয। 
  
–আসম সে অসবশ্বাি েগরসছ? িযাভয় জহাগটগল টাো ভাগাভাসগ হল। 
  
–সবগেগল আমার িগে সডনার খাগব জেসি? 
  
–সনিয়ই। 
  
–িাহগল হিরী জেগে িগন্ধয ছটায় আিগবা। 
  
িগন্ধয ছটায় জহাগটগল এগি জেি শুনগলা জেসি দুপুগরই চগল জগগছ। জোোয় জগগছ 
জোগনা সঠোনা জরগখ  ায়সন। 
  
জেি আোগির সদগে িাোগলা। এে মুহূগিকর েনয জচাখ বন্ধ েরগলা। জেসির িুন্দর 
মুখখানা িখন ওর মগনর েযানভাগি আাঁো হগয় আগছ। 
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পোকক সিট এলোকোয় 
জেগির োগছ জেগে টাো পয়িা বুগঝ সনগয় জেসি এবার এগলা পােক সিট এলাোয় 
এেটা জছাট্ট জহাগটগল। োগরা োগছ জি সনগের আিল পসরচয় সদগি ইিুে নয়। এই 
োয়গাটা মগনামি, জেসির খুসি এখন আোিগছাাঁয়া। 
  
সিিীয় সদন জহাগটগলর জবয়ারা এগি এেটা হাগি জলখা সচসঠ রাখগলা িার িামগন। 
  
জলখা আগছ–এেেন িাধারণ বনু্ধ েসনগয়গছন আমরা পরস্পগরর পসরসচি হগল, 
দুেগনরই লাভ হগব। আে সবগেল ৪জটর িময় সরৎে জহাগটগল আমার িগে চা জখগি 
আিগি পারগবন সে? লাল োরগনিন িুল পগর োেগবা আসম। িইগয়র োয়গায় জলখা 
আগছ গান্থার হারটগ। 
  
এই নামটা জোনসদন জিাগনসন জেসি। জিষপ কন্ত জি জহাগটল সরৎগে জপৌঁগছ জগগলা। জবি 
বুসদ্ধদীপ্ত িুন্দর জচহারার বছর ষাগটর এে মানুষ, দামী িুযট, জোগটর বুগে লাল 
োরগনিন িুল জগাাঁো। 
  
জেসি ওর জটসবগলর সদগে এসগগয় জগল। 
  
ভেগলাে বলগলন–আমার সনমন্ত্রণ গ্রহণ েরার েনয আসম ধনয। 
  
জেসি বলল–সেন্তু আপসন অনয োগরার িগে আমাগে গুসলগয় জিগলন সন জিা? 
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–আপনার অিীি িম্পগেক জ টুেু শুগনসছ, িাগি পৃসেবীগি এেেনই জেসি হুইটসন। 
োোর েো। 
  
এই েো শুগন জেসির বুগের জভিরটা ধক্ েগর উঠল। িার অিীি খুব এেটা িুসবধার 
নয়, িবু জি আমিা আমিা েগর বলল েী শুগনগছন আপসন? 
  
চা জখগি জখগি েো হল। জোনরাড মরগাগনর েো উঠল। জোনরাড নাসে জেসির 
েিিংিায় পিমুখ। 
  
গার হারটগগর েে োমকানীর সমউসনগখ। বাবা সছগলন বযাোর, জছাটগবলা জেগে ছসব আর 
োচীন দুষ্প্রাপয বস্তু জোগাড েরাই িার েধান িখ, মা সছগলন ইহুদী। স্ত্রীগে পসরিযাগ 
েরগি রােী না হওয়াগি সহটলাগরর িগিায়া অনুিাগর বাবা সভসখরী হগয় জগগলন।  ুগদ্ধর 
জবামায় দুেগন মারা  ান। বনু্ধ বান্ধগবরা িাগে িুইোরলযাগন্ড পাচার েগর জদয়।  ুগদ্ধর 
জিগষ লন্ডগন বািা জবাঁগধগছন হারটগ। োচীন দুষ্প্রাপয বস্তুর এেটা জদাোন আগছ িার। 
জেসি  সদ ওই জদাোগন আগি িাহগল সিসন খুবই খুসি হগবন। 
  
সবল জমটাবার পর হারটগ বলগলন, হযাাঁম্পিায়গর এেটা জছাট্ট বাডী আগছ আমার। িসন-
জরাববার েগয়েেন বনু্ধ জিখাগন  াগিন, আপসন সে  াগবন? 
  
জিষ প কন্ত জেসি অগনে সেছু জভগব সঠে েরগলা জদখাই  াে না ওখাগন সগগয়। 
  
দারুণ োটগলা িসন আর জরাববার। জছাট্ট বাসড বলগি জদডগিা সবগঘর ওপর এেটা 
োচীন েসমদার বাসড। সবপত্নীে হারটগ মাগঝমগধয এখাগন এগি োগেন। 
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অসিসেরাও েম িুন্দর নন, িস্ত্রীে এেেন মন্ত্রী এগিগছন, এেেন আলক-এর িগে 
পসরচয় হল। বান্ধবী সনগয় এগিগছন এেেন জিনাপসি। জমারসভর মহারানী এগিগছন, 
জিানালী েসরর োে েরা লালপাড িাসড পগডগছন সিসন, িার বযবহার খুব সমসষ্ট। 
  
সিগর আিার আগগ হারটগ জেসিগে বলগলন–আমরা দুেন এেিগে োে েরগল জেমন 
হয়? জেসি বলল, আপনার জদাোগন? 
  
–না, জিামাগে জিলিগালক হগি হগব না, জিামার  া বুসদ্ধ আর বযসিত্ব, িুসম অনয োে 
েরগি পারগব। 
  
–জদখুন হারটগ, অিীিটাগে আসম জপছগন জিগলই চগলই এগিসছ। 
  
–সেন্তু িামগনর েো সচন্তা েগরগছা জিা? টাো এেসদন িুসরগয়  াগব, আমরা দুেন 
পাটকনার হগয় োে েরগি পাসর না সে? আসম বডগলােগদর নানা অনুষ্ঠাগন  ািায়াি 
েসর, সিোগর  াই, জনৌগোয় েগর সপেসনগে  াই। ওগদর গসিসবসধ আমার োনা আগছ। 
জিামার োে হল আমার োে জেগে খবর সনগয় দামী ঘসড আর গয়নাগুগলা িসরগয় 
সনগয় আিা। আধাআসধ বখরা সে বগলা? েস্তাবটা সেন্তু জিগল জদবার মগিা নয়। 
  
–আসম রােী নই। 
  
এেদৃগষ্ট জেসির মুগখর সদগে িাসেগয় হারটগ বলগলন–বুগঝসছ, িগব  সদ জোগনাসদন মি 
পাোয় িাহগল জদখা জোগরা। 
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–আমার মি জোগনাসদন পাোগব না। 
  
িগন্ধযর সদগে জেসি লন্ডগন সিগর এল। এই িহরটাগে জি ভাগলাগবগি জিগলগছ। সেন্তু 
গান্থার হারটগ সঠেই বগলসছল,  ি টাোই োেুে না জেন, এেসদন িা িুসরগয়  াগবই। 
অিএব ভসবষযগির েো ভাবগি হগব। 
  
আরও েগয়েটা িসন-জরাববার জেসি ঘুগর এগলা হারটগগর গ্রাগমর বাসড জেগে। এে 
জরাববার এে পালকাগমন্ট িদিয বলগলন–আসম খাাঁসট জটিািবািী োউগে জদসখসন, জেমন 
হয় ওরা? 
  
জটিাগির ধনবিী অহিংোরী সবধবাগে নেল েগর জেসি িেলগে খুব হািাগলা। 
  
জেসিগে হারটগ বলগলন–এই নেল েরার োয়দাটা োগে লাসগগয় সেছু জরােগার 
েরগছা না জেন? 
  
–আসম অসভগনত্রী নই। 
  
–সনগেগে এি জছাগটা েগর জদখগছা জেন? লন্ডগন এেটা বগডা গয়নার জদাোন আগছ–
পােকার অযান্ড পােকার। ওরা জিামাগদর মাসেকনী ভাষার খগেরগদর লুগি জনয়, আমরাও 
িাগে সেগি জনগবা। 
  
মুগখ না বলগলও মগন মগন উগিসেি হগয় উঠগলা জেসি। বুসদ্ধর জখলায় অগনেগেই জি 
হাসরগয়গছ, আগরেবার জচষ্টা েরগল িসি সে? 
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অগটাবর মাি পগড জগগছ, লন্ডগন িখনও জবি গরম। রাস্তায় পসেে আর টুসরস্টগদর 
ভীড। এেটা িাদা জডমলার গাডী এগি দাাঁডাগলা পােকার অযান্ড পােকার েুগয়লারী িগপর 
িামগন। চডা জমেআপ জনওয়া স্বণকগেিী এে  ুবিী লাসিগয় নামগলা। জোট গাগয়, দামী 
জভডার জলাগমর জোট। এই গরগম জেউ জোট পগড না। 
  
 ুবিী েশ্ন েরগলা–এই জোডািাসল জদওয়া োয়গাটায় জঢাোর পে জোনসদগে? িার 
েণ্ঠস্বগর জটিাি অিগলর উচ্চারণ। 
  
–ও সদগে, জিািার োনাগলা।  ুবিী টেটে েগর সিাঁসড সদগয় ওপগর উগঠ জগল। 
দাগরায়ান দরো খুগল িগর দাাঁগডা। িাসিগলযর ভাব জদসখগয় োউন্টাগরর জিলিমযানগে 
সেজ্ঞািা েরগলা, এখাগন নেল পােগরর গয়না ছাডা আর সেছু সবসে হয় সে? 
  
সনগের রসিেিায় সনগেই জহগি উঠগলা জি। 
  
ঠাট্টাটা গাগয় না জমগখ জিলিমযান োনগি চাইগলা–সে চাই িার? 
  
–আমার ওল্ড সপ জে আমার েেসদগন এেটা পান্না সেনগি বগলগছ। ভাগলা সেছু আগছ 
সে জিামাগদর এখাগন? 
  
–এসদগে আিুন। 
  
জে ভসিক পান্না জবর েগর োউন্টাগর রাখগলা জি। 
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–ধুস্ এগুগলা জিা জখাো পান্না। এগদর মা-বাবাগদর িন্ধান জোোয় পাগবা? জিলিমযাগনর 
ঘাড িি হগয় উঠল–এগুগলার দাম সত্রি হাোর ডলাগরর মগিা। 
  
–আমার জহয়ার জড্রিারগে ওই টাোটা বেসিি সদই। এই নুসডগুগলা সনগয় জগগল ওল্ড সপ 
জে অপমাসনি জবাধ েরগব। জিলিমযান মগন মগন েল্পনা েরল টাে মাো, ভুসডওলা 
এেটা জলাে এই িুন্দরীর স্বামী। ধনেুগবররা অল্প বগয়িী জমগয়গদর সবগয় েগর। 
  
–জেমন দাগমর মগধয চাইগছন  সদ এেটা আন্দাে জদন, সবনীিভাগব জিলিমযান বলল। 
  
–লাখখাগনে জেগে শুরু েরগল জদাষ সে? 
  
জবাোর মগিা িাসেগয় রইল জিলিমযানসট। পগর আমিা আমিা েগর বলল–অি  জবসি 
টাোর জলনগদন আমাগদর মযাগনসেিং ডাইগরটর সনগেই েগরন। 
  
খবর সদগিই মযাগনসেিং ডাইগরটর জগ্রগরী হযালস্টন সনগেই এগলন। সিসন িার 
খািোমরায়  ুবিীসটগে সনগয় জগগলন। 
  
 ুবিীসট বলল–আসম হলাম জমরী লাও জবগনে। ওল্ড সপ. জে. জে জচগনা? েেম দিকগন 
িুসম বলাগি মগন মগন চগট জগগলন হযালস্টন। 
  
জিাগেগি জে ভসিক দামী পাের। এেটা বগডা পাের জদসখগয়  ুবিী বলল–ওটা জবর 
েগরা। 
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-মযাডাগমর রুসচর েিিংিা েরগি হয়, এটা দি েযাগরট ওেগনর ঘাি-িবুে জোলসম্বয়ান 
পান্না। 
  
–পান্না েখগনা সনখুাঁি হয় না। হযালস্টন েিমি জখগয় জগগলন–িা সঠে। িগব সেন…। 
এই েেম হযালস্টন লিয েরগলন জ   ুবিীর দুসট জচাখ পান্নার মগিা িবুে। 
  
অনয আরও সেছু জদখগবন? 
  
এটাই জনগবা জিানামসন,  ুবিীর জবহায়াপনায় লিা জপগলন মযাগনসেিং ডাইগরটর। সেন্তু 
সেছু বলগি পারগলন না। 
  
–দামটা পডগব এেলাখ ডলার। দামটা সেভাগব জদগবন? 
  
–জচগে। আমার এখাগন বযাে অযাোউন্ট আগছ, পগর ওল্ড সপ. জে. র োছ জেগে টাোটা 
সনগয় জদগবা। 
  
–সঠে আগছ মযাডাম, আসম পােরটা পসরষ্কার েগর োল আপনাগে জডসলভারী সদগয় 
জদগবা। 
  
অগচনা জলাগের হাগি এি দামী পােরসট েখনই জদগবন না, িাছাডা ঠেগি সিসন রােী 
নন, আে প কন্ত িাগে জেউ ঠোগি পাগরসন। 
  
জোন জহাগটগল পােরটা জডসলভারী সদগি হগব িা হযালস্টন জেগন সনগলন।  ুবিী খিখি 
েগর জচে সলগখ সদগয় চগল জগগলন। 
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িগে িগে বযাগে জিান েরগলন হযালস্টন, সমগিি জমরী লাও জবগনগের নাগম জোগনা 
অযাোউন্ট আগছ সেনা? োেগল েি টাো আগছ? 
  
বযাে োনাগলা লাখ ডলাগরর অগনে জবিী টাো েমা আগছ অযাোউগন্ট। এই খবর জপগয় 
সনসিন্ত হগলন হযালস্টন। 
  
িোগল জচগের টাো জিালা হল, পান্না জপৌঁগছ জগল জহাগটগল। 
  
সবগেগল সমগিি জবগনে আবার জপৌঁছগলন জগ্রগরী হযালস্টগনর োগছ। এই মাসেকন জমগয় 
মানুষগুগলা এগেবাগর বাগে, সবগিষ েগর জটিাগির, সিসন ওই পান্নাটা জিরি সদগি 
এগিগছন। উপায় জনই, মুগখ হাসি িুসটগয় জিলিমযান বলগলা, আপনার স্বামী জবাধহয় 
পান্নাটা পছন্দ েগরন সন িাই জিা? 
  
–জিামার ধারণাটাই ভুল গোরাম, ওল্ড সপ. জে পােরটা জদগখ পাগল হগয় জগগছ। 
  
এবার িরািসর হযালস্টগনর ডাে পডগলা। সিসন এগি বলগলন, সে মযাডাম, আসম 
আপনাগে সে ভাগব িাহা য েরগি পাসর? 
  
–আমাগে ওই ধরগনর আগরেসট পান্না সদগি হগব। 
  
–দুাঃসখি মযাডাম, ওটার জোডা জনই। 
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–ওিব জোগনা েো শুনগি চাই না, জোডা োেগি বাধয, জিটা আমার চাই-ই। দাম  া 
লাগগ ওল্ড সপ. জে. জদগব। আগামী িসনবার আমার েেসদন। ওইরেম পান্নার দুল 
পডগি হগব।  সদ জিটার েনয দুলাখ সিন লাখ ডলার লাগগ িাও সদগি আপসি জনই। 
  
 ুবিীয় েোয় হযালস্টগনর জচাখ দুগটা চেচে েগর উঠগলা। দু-লাগখ সবসে েরগি 
পরগল জোম্পানীগে এেলাখ সদগয় সিসন এেলাখ পগেগট পুরগবন। 
  
হযালস্টনগে ইিস্তিাঃ েরগি জদগখ  ুবিী বলল–োগগে সবজ্ঞপন সদন, আমরা িাগড 
সিন লাখ ডলার প কন্ত উঠগবা। 
  
সমগিি জবগনে চগল জগগলন, অগনেিণ প কন্ত হযালস্টন জচয়ার জেগে উঠগি পারসছগলন 
। রািারাসি বগডাগলাে হবার িুগ াগ আে িার হাগি এগিগছ। এে লাখ জোম্পানীর 
িহসবগল েমা সদগল িিেিাও েরা হল না আবার আডাই লাখ ডলার িার পগেগট 
চগল আিগব। 
  
 সেন্তু এই ধরগনর পাের জোোয় খুাঁগে পাওয়া  াগব? জিষপ কন্ত লন্ডন টাইমি আর 
িাইনযাসেয়যল টাইমি এ সবজ্ঞাপন জদওয়া হল। িগে িগে সচসঠ জপল িি িি। সেন্তু 
জোগনাটাই আগগর মগিা নয়। 
  
জেগে জেগে সমগিি জবগনে জিান েগর সবরি েরগছ হযালস্টনগে। শুেবাগর জিান 
েগর জি োনাগলা োল আমার েেসদন। িার মগধয পােরটা পাওয়া  াগব সনিয়। িা 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইফ টুমর ো কোমস । সসডসি সসলডি 

307 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

হগল পান্নাটা জিরৎ জদগবা। এেটাগি আমার জোগনা োে হগব না। সমস্টার হযালস্টন 
ঘামগি শুরু েগর সদগলন। বলগলন–আমরা জদখসছ। 
  
–জদখা জদসখর সেছু জনই। ওল্ড সপ. জে. চার লাখ প কন্ত জদগব সেন্তু োলগের মগধয চাই। 
  
চারলাখ? িার মাগন সিন লি ডলার িরািসর লাভ হগব। হযালস্টগনর পাগল হবার 
জোগাড। িোল জেগেই জিান জবগে চগলগছ।– 
  
–হযাগলা। সমসষ্ট গলার এে মসহলা অসভবাদন োনাগলন জিাগন। েোর টাগন জবাঝা জগল 
ইসন ইিালীয়ান। 
  
–সবজ্ঞাপগন জদখলাম আপসন এেটা পান্না খুাঁেগছন? 
  
–হযাাঁ চাই। 
  
–আমার োগছ পাসরবাসরে িূগত্র পাওয়া এেটা দামী পান্না আগছ। সিনর আপসন জিা দি 
েযাগরগটর পান্না খুাঁেগছন? 
  
–হযাাঁ। 
  
–আমার োগছ জ টা আগছ জিটা ঘাি-িবুে রগের জোলাসম্বয়ান পান্না। 
  
হযালস্টন সনগের োনগে জ ন সবশ্বাি েরগি পারগছন না, ভীষণ উগিসেি হগয় 
পগডগছন সিসন, সেন্তু বাইগর জিটা েোি েরা চলগব না। 
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মসহলা এেেন ইিালীয় োউগন্টি। জিষপ কন্ত হযালস্টন সনগেই ছুটগলন োউগন্টগির 
জহাগটগল। 
  
টযাসিগি বগি আোিেুিুম েল্পনা েরগি লাগগলন সিসন। পােরটা  সদ সঠে হয় িাহগল 
সিন লাখ ডলাগরর মুনািা জে আটোগব? ভাগলা োয়গাগি বাসড সেনগবন অেচ জেউ 
ধরগি পারগব না, এেটা পালগিালা জনৌগো িার চাই। হযালস্টন ঈশ্বগর সবশ্বািী নন, 
অেচ এই মুহূগিক ভগবাগনর নাম েপ েরগি োেগলন। 
  
নম্বর সমসলগয় দরোয় জটাো সদগলন, সেছুিণ বাগদ েমোগলা জচহারার এে মসহলা 
িামগন এগি দাাঁডাগলন। বগয়ি ৫০-এর জোঠায়, োগলা চুগল জিানালী সিগি, মুগখ 
বগয়গির সচহ্ন। 
  
ভারী সমসষ্ট গলা মসহলার। সিসন বলগলন–বিুন। 
  
–আসম জগ্ররী হযালস্টন। আপসন আমাগে জটসলগিান েগরসছগলন। 
  
–হযাাঁ, আসম োউগন্টি মাসরয়া। আপসন সভিগর আিুন সিনর। 
  
হযালস্টগনর আর ির িইগছ না, বিগি বিগিই বলগলন, পান্নাটা জোোয়? 
  
–বিুন দয়া েগর। আসম আবার ভাগলাভাগব ইিংগরেী বলগি পাসর না। 
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–না না আপসন িুন্দর ইিংরােী বগলন, এবার অবান্তর েো োমাগি চাইগছন হযালস্টন। 
বৃদ্ধা বগলই চগলগছন; জোো জেগে পান্নাটা জপগয়গছন, স্বামীর অিযন্ত আপসি সেন্তু সিসন 
এটাগে সবসে েরগবন। স্বামীর সবপগদর সদগন স্ত্রী-জি িাহা য েরগবই। 
  
–পান্নাটা আগছ জোোয়? 
  
–এই জ , পগেট জেগে সটিু োগগে জমাডা পান্নাটা জবর েরগলন োউগন্টি। জচাখ 
সঠেগর জগল হযালস্টগনর। সিসন বুঝগি পারগলন, এটা ওই পান্নাটার জোডা, দারুণ জচাখ 
  
আগছ িার, অনয জেউ হগল হয়গিা ভাবগিা ওই পােরটাই এখাগন এগি জগগছ। 
  
–আমার এে বনু্ধর স্ত্রীর োগছ এই রেম এেসট পাের আগছ। িাই িার জোডাটা 
জেনবার েনয িারা পাগল। এর েনয  াট হাোর ডলার প কন্ত সদগি রােী। 
  
োউগন্টি দীঘক সনাঃশ্বাি জিগল বলগলন–৬০ হাোগর সবসে েরগল আমার সদসদমা েবর 
জেগে উগঠ এগি আমাগে ভয় জদখাগবন। 
  
হযালস্টন ধীগর ধীগর বাডগি চান, জবসি জলাভ জদসখগয় জিলগল মুিসেল। 
  
–দরোর পডগল এে লাখ প কন্ত উঠগব। 
  
–সেন্তু িাগিও আমার িমিযা সমটগব না, আমার স্বামী এেটা বযবিা েরগি  াগিন, 
েমপগি আডাই লাখ ডলার লাগগব। 
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হযালস্টন উগঠ পডগলন, না, অগিা সদগি পারগবা না। 
  
–দুাঃসখি, আপসন এি েষ্ট েগর এগলন। 
  
জিষ অবসধ বাধয হগয়ই আডাই লাগখ সেনগলন। িাগিও জদডলাখ লাভ োেগব। 
  
জচে জলখা হগয় জগগল পােরটা সনগয় সবেয়ীর গগবক জহাগটল জেগে জবসরগয় জদাোগন 
এগলন হযালস্টন। সমগিি জবগনেগে জিান েরগি হগব। 
  
সমগিি জবগনগের জহাগটগল জিান েগর োনগি পারগলন িারা িেগলই চগল জগগছন 
এবিং জোোয় জগগছন িার সঠোনা োসনগয়  ানসন। িখন হযালস্টগনর মাোটা ঘুগর জগল। 
  
িাডািাসড োউগন্টি মাসরয়াগে জিান েরগলন। পান্না জিরৎ সদগি হগি পাগর। 
জহাগটগলর ক্লােক োনাগলা এেটু আগগ সবল সমসটগয় উসন চগল জগগছন। 
  
এবার বযাগে জিান েগর আডাই লাগখর জচেটাগে আটোগি হগব, সেন্তু জিান েগর । 
োনগি পারগলন এেটু আগগ জচগের জপগমন্টটাও হগয় জগগছ। 
  
এবার হযালস্টন বুঝগি পারগলন জ  পান্নাটা উসন এে লাগখ সবসে েগরসছগলন, জিটাগেই 
আবার আডাই লাগখ সেগনগছন। পােকার োদািকগে সে বলগবন জিটা সঠে েরগি না 
জপগর ঘামগি শুরু েরগলন সমাঃ হযালস্টন। 
  
. 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইফ টুমর ো কোমস । সসডসি সসলডি 

311 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

২২. 
  
এবার নিুন েীবন শুরু হগয়গছ জেসির। ৪৫ নিং ইটন জকায়াগর পুরগনা সদগনর এেসট 
েসেকয়ান বাসড সেগনগছ জি। িামগন জপছগন বাগান, গান্থার হারটগগর িাহা য সনগয় 
বাসডটাগে িুন্দর েগর িাসেগয় িুগলগছ। 
  
হারটগ জেসির পসরচয় সদগয়গছ এেেন ধনী সবধবা সহিাগব,  ার স্বামী সছল বগডা 
বযবিাদার। জেসি ধীগর ধীগর িেগলর মন েয় েগর জিলল। নানা আিগর িার সনমন্ত্রণ 
আিগছ। 
  
অবির িমগয় ফ্রাে, িুইোরলযান্ড, জবলসেয়াম, ইটালী ঘুগর এল। েগিযেসট িির জিগষ 
জেসি আর হারটগ লাভবান হগি লাগগলা। 
  
হারটগ জেসিগে নানা সেসনি জিখাগি শুরু েরল। নানা রেম ছদ্মগবি ধারণ েরা 
সিখগলা জি, িার ইসিমগধয আধ ডেন পািগপাটক েরাগনা হগয়গছ। আগয়র অিংে বাডগি 
সিডসন জিলডকন রচনািমগ্র লাগগলা হু হু েগর, এেটা িহসবল গগড িুগল সবসভন্ন মসহলা 
েগয়দীগদর িাহা য েরগছ জি। 
  
অগটা সিটগে মাগিাহারা পাঠাগনাও সছল িার অবিয েিকবয। বুসদ্ধমান জলােগদর বার 
বার জবাো বানাগি জি খুবই ভাগলাবািগিা। সেন্তু সনরপরাধ জলােগদর জি জোগনা িসি 
েরগিা না। 
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িমস্ত ইউগরাগপর খবগরর োগগে িখন জেসি হগয় উগঠগছ মূল আেষকণ। জেউ িার 
আিল পসরচয় োগন না। সেন্তু েীভাগব এেসটর পর এেসট অসবশ্বািয অপরাধ িিংঘসটি 
হগি, জোগনা সেনারা হগি না। জেসি সবসভন্ন ছদ্মগবগি োে েরি বগল পুসলগির ধারণা 
হগয়সছল, নানা অপরাধী োেগুগলা েরগছ। অবগিগষ ইন্টারগপালগে নাে গলাগি হল। 
  
–দারুণ িমিযায় পগডসছ আমরা। ইউগরাগপর বহু মগক্কল আমাগদর োগছ অসভগ াগ 
োসনগয়গছ জমগয়গদর এেটা দল ও জদগি দারুণ ঝাগমলা পাোগি। দলটাগে ধরগি 
হগব। ইন্টারগপাল আমাগদর িাহা য েরগব। জিামার ওপর দাসয়ত্ব সদলাম। োল িোগল 
জিামাগে পযাসরি ছুটগি হগব। 
  
লন্ডগনর এেটা জছাগটা জহাগটগল বগি হারটগ আর জেসি সডনার খাসিল। 
  
–মযাসিসমসলয়ান সপগয়র পগন্তর নাম শুগনগছ জেসি? 
  
নামটা জিানা জিানা লাগগলা। হযাাঁ মগন পগডগছ জেি সস্টগভে, েুইন এসলোগবে। 
োহাগের খুব ধনী জলাে িাই না? 
  
–ভীষণ সনষু্ঠর, ওর োেই হল বগডা বগডা জোম্পানী জেনা এবিং জিগুগলাগে চুগষ • সনগয় 
সিরগয় জদওয়া। 
  
জো জরামাগনা বযবিাটা সনগয়সছল, পুরগনা জলােগদর ছাাঁটাই েগর সদগয় সনগের জলােগদর 
সনগয় এল। িারপর জোম্পানীটাগে আাঁঝরা েগর সিসরগয় সদগয়গছ। জিগষ িব সনগয়গছ, 
বযবিা, বাডী, জিামার মার গাডীটাও। 
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অগটা সিগটর েোগুগলা মগন পগড জগল জেসির। 
  
–জেসি, িুসম সে অিুস্থ্ জবাধ েরগছা? 
  
–না, সঠে আগছ। এই মযাসিসমসলয়াগনর েো আরও খুাঁসটগয় বলল, আমাগে। 
  
–িৃিীয় স্ত্রীগে সডগভািক েগরগছ। এখনও সবগয় েগরসন। এর িগে আলাপ েমাগল সেছু 
এেটা হগব বগল আমরা সবশ্বাি। মযাসিসমসলয়ান আগামী শুেবার ওসরগয়ন্ট এিগেগির 
মগিা সবখযাি জেগন জচগপ লন্ডন জেগে ইস্তামবুল  াগব। 
  
–ওসরগয়ন্ট এিগেি? আসম জিটাগি েখনও চসডসন। এেবার  াব। 
  
–জবি জবি, মযাসিসমসলয়াগনর দামী রগত্নর োগলেিন এেমাত্র জলসননগ্রাগডর হারসমগটে 
 াদুঘগরর পগরই। েুসড জোসট ডলার দাম আগছ িার। িার জেগে েগয়েটা  সদ আনগি 
পাগরা। 
  
জেসি হাসি মুগখ বলল–জদসখ। 
  
মযাসিসমসলয়ান  সদ িুসবধার না হয় িাহগল আরও দুেন  াগি, ইিালীর সবখযাি সচত্র-
িারো অসভগনত্রী সিলভানা লুয়াসড। িাগে জচগনা জিা? 
  
–িেগলই জচগন িাগে। 
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–অসভগনত্রী সিলভানা আলগবগিকা জিারনাসিগে সবগয় েগরগছ। জিারনাসি সবখযাি ছসবর 
েগ ােে। জি টাোর জলাভ জদসখগয় পসরচালেগদর েো েগর। লাগভর টাো সনগের 
পগেগট ঢাগল। আর িব টাো সদগয় জবৌগে গয়না গসডগয় জদয়। 
  
আিা েসর এগদর জিামার ভাগলা লাগগব। 
  
জেসি এেটা চাপা দীঘকশ্বাি জিগল বলল, জদখা  াে সে হয়? 
  
শুেবার, িোল ১১টা জবগে ৪০ সমসনট। লন্ডন সভগটাসরয়া জস্টিন জেগে ওসরগয়ন্ট 
এিগেি ছাগড।  ায় ইস্তামবুল। মাগঝ মাত্র ৫টা জস্টিন–বুগলা, পযাসরি, লাউিাগন, 
সমলান এবিং জভসনি। 
  
দুেন লম্বা চওডা জচহারার উসদক পরা জলাে েযাটিগমক এেটা লাল েগপকট সবসছগয় সদল। 
দীঘকসদন বাগদ আবার ওই ঐসিহযবাহী জেনসট নিুন েগর চালু হগয়গছ। ১৯২০ দিগের 
মগিা েগরই এগে িাোগনা হগয়গছ, খাাঁসট সেসটি েোয় জরসু্টগরন্ট, বার-জিলুন িবই 
আগছ। িমুেনীল উসদক পরা দুেন েুলী জেসির িামগন জছাট্ট িুটগেিটা সনগয় হাাঁটসছল। 
জেসির জছাট্টা োমরায় জপৌঁগছ সদগয় িারা চগল জগল। 
  
সঠে িমগয় জেন ছাডল। দুপুর ১টা জবগে ১৫ সমসনগট জোেগস্টান বন্দগরর  াত্রীরা ওই 
জেন জছগড স্টীমাগর উঠল। িারা ইিংসলি চযাগনল পার হগয় বুগলা জপৌঁছাগলা। আগরেটা 
ওসরগয়ন্ট এিগেগি চাপগলা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইফ টুমর ো কোমস । সসডসি সসলডি 

315 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

জেসি এেেন অযাগটনগডন্টগে সেজ্ঞািা েরগলা–শুগনসছ এই-জেগন মযাসিসমসলয়ান সপগয়র 
পন্ত  াগিন? িার িগে আমার এেটু জদখা েরগি হগব। 
  
মাো জনগড জছগলসট বলল–জেসবন বুে েরাই সছল, সেন্তু জিষপ কন্ত সিসন আগিন সন। 
  
জেসি হিাি হল, িাহগল বাসে রইল সিলভানা লুয়াসড আর িার স্বামী জিারনাসি। 
  
বুগলাগি নিুন ওসরগয়ন্ট এিগেগি এেই রেম োমরা জপল জেসি। িারাসদন ধগর 
পসরেল্পনা ভাবগি লাগল। অিযন্ত দামী গাউগনর িগে মযাচ েরা মুগিার জনেগলি 
পগডগছ। জিষ বাগরর মগিা আয়নায় সনগেগে জদগখ সনগেই অবাে হগয় জগল জি। জচাগখ 
মুগখ সেগিারীর িারলয। এবার চারপািটা জদখগলা। িালাগুগলা জদগখ সনল ভাগলাভাগব। 
এেটা ইগয়ন িালা অনযটা ইউসনভািকাল। 
  
জেগন সিনটা ডাইসনিং োর, সিনসটই িাোগনা। েেমসটগি েগয়েটা সিট খাসল সছল। 
জেসির জচাখ োউগে জবাধহয় খুাঁেগছ। িৃিীয় ডাইসনিং োরটাগি জি এল। এেটা 
জটসবগলর োগছ এগি বলল মাি েরগবন, এখাগন সে এেটু বিগি পাসর? 
  
পুরুষসট লাসিগয় উগঠ দাাঁডাগলা। বলল–বিুন, আসম হলাম আলগবগিকা জিারনাসি আর 
এই আমার স্ত্রী সিলভানা লুয়াসড। 
  
বিগি বিগি জেসি সনগের নাম োনাগলা। 
  
–আহ…আগমসরোন, আই সস্পে সদ এেগিগলন্ট ইিংসলি। 
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আলগবগিকা জিারনাসি জবাঁগট, জমাটা, মাোয় টাে আগছ। সিলভানা লুয়াসড জ  জেন এগে 
সবগয় েরগলন, বাগরা বছর ধগর দাম্পিয েীবন োটগিন েী েগর িা িব 
িািংবাসদেগদর োগছ সবিগয়র বস্তু। ওই অসভগনত্রী অপরূপা িুন্দরী। হাোর হাোর িব্দ 
খরচ েগরও িার জিৌন্দগ কর বণকনা জদওয়া িম্ভব নয়। এেবার অকার এবিং এেবার 
রুগপার। পাত্র পুরকার জপগয়গছন। গাগয় দামী গয়না, হারটগনর েো মগন পগড জগল 
জেসির। 
  
জিারনাসি অগনে মোর গল্প শুরু েগর সদগলন। োনগি চাইগলন জেসির পসরচয়। জেসি 
সনগেগে টুযসরস্ট সহিাগব পসরচয় েরাগলা। সিলভানার এিব েোবািকা ভাগলা লাগসছল 
না। েো বলগি বলগি জিারনাসি এমনভাগব হাি নাডাগলন জ  িগির পাত্রটা িার স্ত্রীর 
জোগল সগগয় পডল। এি দামী গাউনটা সবশ্রীভাগব জনািংরা হগয় জগল। সিলভানা খুবই 
জরগগ জগগলন, ডাইসনিং োর জেগে জবসরগয় জগগলন। জেসির বুঝগি বাসে রইল না এ হল 
জিারনাসির ইিােৃি বযাপার। 
  
–সছাঃ সছাঃ, এটা সে হল বলুন জিা? 
  
–জছগড সদন, জিারনাসি আবার িার বউগে দামী গাউন সেগন জদগব, বলগি বলগি 
জটসবগলর িলায় হাি বাসডগয় জেসির উরুগি হাি জবালাগি লাগগন জিারনাসি। 
  
–জমগয়রা জিারনাসিগে ভীষণ পছন্দ েগর, আর  ারা জিারনাসিগে পছন্দ েগর, 
জিারসিও িাগদরগে পছন্দ েগরন-বার বার সনগের নামটা এই িাসলোগি জঢাোগনার 
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েনয জেসি অধীর হগয় উঠগলা, আপসন খুব ভাগলা, জেসির েো জিষ হবার আগগই 
উচ্ছ্বসিি। হগয় উঠগলা জিারনাসি। 
  
–আে রাগির জবলায়  াব, জিামার জেসবগন আগলাচনা েরগি, ইসিমগধয আপসন জেগে 
িগম্বাধন িুসমগি জনগম এগিগছ। েোয় েোয় জেসি জেগন সনল জ  ৭০ নম্বর জেসবগন 
জিারনাসি আগছ। 
  
অন্ধোগরর বুে সচগর ওসরগয়ন্ট এিগেি ছুগট চগলগছ। েখন পযাসরি জছগড জগগছ জেউ 
োগন না। িবাই সনেস্ব পািগপাটক েমা সদগয় সনসিগন্ত ঘুগমাি। 
  
রাি িখন োয় িাগড সিনগট, জেন এবার িুইোরলযাগন্ডর িীমান্ত অসিেম েরগব, জভার 
৫টা জবগে ২১ সমসনগট লাউিাগন জপৌঁছাগব, িওয়া-নটার িময় জপৌঁছাগব ইিালীর সমলান 
িহগর। 
  
জেসির হাগি এেটা স্পে বযাগ, মগনর জভির জ  উগিেনার পারদ মাত্রা চডচড েগর 
চডগছ জিটাগে দমন েগর জি এসগগয় চগলগছ। জেউ সেজ্ঞািা েরগল বলগব বােরুগম 
 াগি। জভার রাি, পাহারাদাররা িবাই সনোমগ্ন। 
  
৭০ নম্বর জেসবগন জপৌঁগছ জেসি স্পগের বযাগ জেগে সিসি আর সিসরে জবর েরল। সঠে 
দি সমসনট বাগদ সনগের জেসবগন সিগর এল জি, জঠাাঁগট হাসি, িারপর জি ঘুসমগয় 
পডগলা। 
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িোল িািটা, সমলাগন জপৌঁছবার দুঘন্টা আগগ ওসরগয়ন্ট এিগেগি ভীষণ চীৎোর জিানা 
জগল। িবাই ছুগট জগল ৭০ নম্বর জেসবগন। েনডােটর গাডকগে জদগখ সিলভানা লুয়াসড 
পাগগলর মগিা জচাঁসচগয় উঠগলন, আমার িব গয়না চুসর হগয় জগগছ। এই হিভাগয জেনটা 
জচাগর ভরসি। 
  
অগনে িাধয িাধনা েগর িাগে িান্ত েরার পর োনা জগল জ  িার দিলাখ ডলাগরর 
গয়না জলাপাট হগয় জগগছ। সেন্তু িা েী েগর িম্ভব? 
  
জিারনাসি সেছুগিই মানগি রােী হগলন না। িার ঘুম খুব পািলা, জেউ ঢুেগল সিসন 
সনিয় োনগি পারগবন। 
  
েন্ডাটর এর মগধয িব সেছু বুগঝ জিগলগছন। সিসরে েগর িালার িুগটার মগধয অজ্ঞান 
েরার ইোর ঢুসেগয় সদগয় চুসর েরা হগয়গছ। এই পদ্ধসি নিুন নয়, আগগও এই ধরগনর 
চুসর হগয়গছ। িগব এবাগরর জেিটা আলাদা, জেন োমার আগগ চুসর হগয়গছ অেকাৎ জচার 
এই জেগনর মগধযই আগছ। িাডািাসড সমলান পুসলগির োগছ খবর জগল। 
  
েুসডেন জপািাে পরা পুসলি সমলান েযাটিমক পাহারা সদসিল। ভারোপ্ত ইেগপটাগরর 
নাম লুইগ সরসক্ক। জেন োমগিই জি চগল এল জিারনাসির জেসবগন। েুগয়ল বিটা 
জনগডগচগড জদখগলা। চাসবর গগিক নাে লাসগগয় শুাঁেগিই ইোগরর গন্ধ পাওয়া জগল। 
 সদও খুব িীণ, িবু বুঝগি পারগলা জচারগে ধরা িম্ভব। 
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েগিযেটা পযাগিোরগে জস্টিগনর এেটা ঘগর সনগয় সগগয় িলািী েরা শুরু েরা হল। 
িাগদর জেসবন িন্ন িন্ন েগর খুাঁগে জদখগি লাগল পুসলিরা। সরসে স্বপ্ন জদখল এই চুসর 
সেনারা জি েরগবই, িার িগল এেটা বগডা েগমািন িার বাাঁধা। 
  
জেসির জেসবগনও িলািী েরা হল। পুগরা চারঘন্টা ধগর িলািীর পর েগয়ে পযাগেট 
মযাসরেুয়ানা, পাাঁচ জভালা জোগেন, এেটা বগডা ছুসর আর সবনা লাইগিগের এেটা সপস্তল 
পাওয়া জগল। 
  
আবার িলািী শুরু হল,  াত্রীরা িবাই জিগপ জগগলন। জেন আর েিিণ আটগে 
োেগব? জিষপ কন্ত জবাঝাগলন জচার গয়নাগুগলা জোগনা জস্টিগনর োনলা সদগয় ছুাঁগড 
সদগয়গছ। জিখাগন হয়গিা িার িােগরদ আগগ জেগেই দাাঁসডগয়সছল। জি লুগি সনগয়গছ। 
বযি, এভাগবই চুসরর জেিটা িমাধান েরা হল। 
  
েসরডগর জেসির িগে আবার জিারনাসির জদখা হল। 
  
–না না এগি দুাঃগখর সে আগছ, জিারনাসির োগছ এটা এমন জোগনা িসি নয়, 
জভসনগির েোটা মগন আগছ জিা? আসম জিামাগে জভসনি ঘুসরগয় জদখাগবা। 
  
িলি ভসেগি জেসি বলল–জি েো ভুসল জেমন েগর? আসম জিা ভীষণভাগব উদগ্রীব 
হগয় আসছ। 
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জভসনগি িবাই গাসড জেগে নামগলা। জেসি িার িামানয িুটগেিটা সনগয় এয়ারগপাগটক 
চগল জগল। িারপর লন্ডগন, িগে আগছ সিলভানার িমস্ত গয়না। এ খবর শুগন গান্থার 
হারটগ সনিয়ই খুসি হগব। 
  
. 
  
২৩. 
  
পযাসরি জেগে ছমাইল দূগর এেটা পাহাড জঘরা োয়গাগি আমরা চগল এগিসছ। 
এখাগনই ইন্টারগপাগলর িািিলায় জহড অসিিটা অবসস্থ্ি। দারুণ িুরসিি, িবকত্র 
জক্লাে-িাসেকট সটসভ সিট েরা আগছ। ঘসডর োাঁটা ধগর েডা পাহারা চগল। 
  
এখাগন পৃসেবীর আডাই জোসট অপরাধীর খুাঁসটনাসট সববরণ িগমি িাইল িিংরসিি 
আগছ। জম মাগির িোগলর সদগে এখানোর ইনচােক ইেগপটর আাঁগে সেগনাগন্টর সেসিিং 
হসিল। বগয়ি ৪০-৪৫ এর মগধয, িুন্দর জচহারা, সনগমকঘ ছসব, জচাগখ বুসদ্ধমিার ছাপ। 
িার িামগন বগিসছল ইিংলযান্ড, ফ্রাে, জবসলসেয়াম আর ইিালীর সডগটেসটভরা। 
  
সেগনান্ট বলগি শুরু েরগলন–ইউগরাগপ এে সবগিষ ধরগনর অপরাধ ঘগট চগলগছ। 
সবসভন্ন পদ্ধসিগি মানুষগে েিারণা েরা হগি এবিং চুসর হগি। খবগর েোি 
েগয়েেন নারী এর জপছগন আগছ। 
  
এবার সেগনান্ট িুইচসটগপ িাইগডর মাধযগম ছসব জদখগি লাগগলন। েেগমই জিানালী 
চুগলর এে মসহলার মুখ জভগি উঠগলা। োগরার বা লাল চুল, োরুর চুল োগলা, জেউ 
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 ুবিী, জেউ বৃদ্ধা, জেউ ইিংগরে অেবা জেউ িরািী। জেউ জটিাগির জলাে। এরা সেন্তু 
জোোও খুন েখম েগরসন অেচ সনখুাঁিভাগব োে েগর চগলগছ। ওইিব অপরাধীগদর 
িম্পগেক িামানযিম িূত্র ইন্টারগপাগলর হাগি আিগছ না। 
  
সঠে িখন দয গল এয়ারগপাগটক জেন জেগে নামল ডযাসনগয়ল েুপার। সেগনাগন্টর জলাে 
সছল, জিখান জেগে ডযাসনগয়ল েুপারগে েেক সিিে জহাগটগল সনগয় আিা হল। 
  
ডযাসনগয়ল েুপার সেন্তু ফ্রাগে আিগি চায়সন, োয় জোর েগরই িাগে এখাগন পাঠাগনা, 
হগয়গছ। 
  
জহাগটগলর ঘগর ঢুগে জি েেগম বােরুগম জগল। িারপর িুটগেগির িলায় িুগটর 
মাঝখাগন রাখা এেটা িরু বাি সছল, জিটাগে সনগয় বােরুগম ঢুেগলা। বািটা জেগে 
জবর েরল, হলগদ হগয়  াওয়া সববণক এে টুেগরা খবগরর োগগের অিংি। 
  
জিখাগন সে জলখা আগছ? জলখা আগছ খুগনর সবচাগর বালগের িািয। জফ্রড সেমাগরর 
সবচাগর িািয সদগয়গছ। সেমাগরর সবরুগদ্ধ অসভগ াগ জি ডযাসনগয়ল েুপাগরর মাগে ধষকণ 
েরার পর হিযা েগরগছ। বালেসটর িািয অনুিাগর জি কুল জেগে জিরার িমগয় জদগখ 
পাগির বাসডর েসিগবিী জফ্রড সেমার হাগি ও মুগখ রি মাখা অবস্থ্ায় িাগদর বাসড 
জেগে জবসরগয়  াগি। বাসডর মগধয ঢুগে ডযাসনগয়ল জদখগি পায় িার মা বােরুগম পগড 
আগছন। জদগহ অিিংখয আঘাগির সচহ্ন এবিং জিখান জেগে হু হু েগর রি জবর হগি। 
  
সেমার ডযাসনগয়ল েুপাগরর মাগয়র িগে অববধ জেগমর েো স্বীোর েগরগছ সেন্তু িার 
বিবয জি খুন েগরসন। জছগলসটগে িার সপিীর িোবধাগন রাখা হগয়গছ। 

http://www.bengaliebook.com/


ইফ টুমর ো কোমস । সসডসি সসলডি 

322 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

  
োাঁপা োাঁপা হাগি োগেটাগে ভাে েগর আবার বাগির মগধয পুগর রাখগলা ডযাসনগয়ল 
েুপার, জচাখ বন্ধ েরগলা, আবার জচাখ খুলল। বােটগবর রিলাল েগল িার মাগয়র নগ্ন 
মৃিগদহ ভািগছ, মাো ঘুগর জ গিই জোগনারেগম জমগঝগি বগি পডগলা ডযাসনগয়ল। 
িারপর? জনগম পডগলা রগির উষ্ণিায় ভরা জিই বােটগবর মগধয। 
  
ইেগপটর সেগনা বলসছগলন–আসম আপনাগে আগগ জেগেই বগল রাখগি চাই সমাঃ েুপার, 
আপনার এইভাগব আিাটা িমূ্পণক অস্বাভাসবে। আপসন পুসলি দপ্তগরর জলাে নন। 
  
বীমা জোম্পানীর সন ুি এেেন সডগটেসটভ মাত্র। িবুও িেগলর সবগিষ অনুগরাগধ এই 
বযাপাগর আপনাগে আসম িহগ াসগিা েরব। 
  
ডযাসনগয়ল েুপার উির সদল না। বলল–জবি সেছু মগক্কল আমাগদর িসমসির োগছ 
নাসলি োসনগয়গছন সেন্তু আপনারা এখনও প কন্ত জোগনা িূত্র পানসন। 
  
মাো নাডগলন ইেগপটর সেগনান্ট। 
  
ইেগপটর সেগনান্টগে এেসধে েশ্ন েরগলন ডযসনগয়ল েুপার। সেগনান্ট বুঝগি 
পারগলন, জলোটাগে জদগখ জবাোগিাো বগল মগন হগি পাগর, সেন্তু িার মাোয় বুসদ্ধর 
োরখানা। 
  
জিষ প কন্ত সেগনান্ট ডযাসনগয়গলর োগছ ওসরগয়ন্ট এিগেগির গয়না চুসরর েোটা 
বলগলন। চুসরটা েীভাগব হগয়গছ, জিটা সেন্তু জেউ বুঝগি পাগরসন। 
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ডযাসনগয়ল বার বার বলল আিল জলাগের মালপত্র িলািী েরা হয়সন। জচার 
ভাগলাভাগবই োনগিা িবার মালপত্র িলািী হগব, হগব না শুধু িারই  ার সেসনি চুসর 
জগগছ। আমার মগন হয় জচাগরর োগছ সিলভানা লুয়াসডর িুটগেগির মগিা জোগনা 
িুটগেি সছল। জভসনগির েযাটিগমক সনগের িুটগেগির িাগে ওই িুটগেিটা জি পাগে 
সনগয়গছ। 
  
ইেগপটর সেগনান্ট জিারনাসিগে জিান েরগলন। োনগি চাইগলন–ওইসদন আপনাগদর 
মালপগত্র সেছু অস্বাভাসবেত্ব জদখা সদগয়গছ সে? 
  
–হযাাঁ, জেন বলুন জিা? বাসডগি সিগর জদসখ আমার স্ত্রীর এেটা িুটগেগি খাসল বাগে 
োগেপত্র জপারা। আিল িুটগেিটা আপনারা জপগয়গছন নাসে? 
  
–না, িযার, জপগল োনাগবা। জটসলগিানটা নাসমগয় জরগখ গুম হগয় জগগলন সেগনান্ট, এই 
ডযাসনগয়ল েুপার জলােটা জদখগি েুৎসিি, সেন্তু এর মাোটা এি পসরষ্কার হল সে 
েগর? 
  
. 
  
২৪. 
  
ইটন জকায়াগরর জেসির বাসডটা জদখগল এেটা স্বগক বগল ভুল হগি পাগর। লন্ডগনর 
োগছই অসভোি এলাোর বাসিন্দা হগি জপগর জি মগন মগন ভাগযগে অিিংখয ধনযবাদ 
সদল। এখাগন িবই ভাগলা, মানুষেন পসরগবি িবসেছু। বযাগে জমাটা অেক েসমগয়গছ 
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জেসি। ইউগরাগপর জবসির ভাগ িহগরর বযাগে টাোটা ছসডগয় সদগয়গছ। িবই আগছ িার, 
জনই ভাগলাবািার মানুষ, িুগখর িিংিার, নরম জচহারার সিশু। িার অিীি এবিং বিকমান 
সনিয় িাগে এই ধরগনর সনরাপিার পসরপূণক েীবগনর িন্ধান জদগব না। সঠে আগছ এই 
সনাঃিেিার মগধযই েীবগনর বাসে সদনগুগলা োসটগয় জদগব জি। 
  
জভসনি জেগে জিরার পর জি আগামীোল িগন্ধযগবলা এেটা েেগটল পাসটক জদগব। 
  
হারটগ জবি হাসিমুগখ বলল–িুসম সঠে পগেই এগগাি জেসি, োল োরা োরা আিগছ? 
  
–অগনগেই। 
  
এই অগনগের মগধয এেেন হগলন অল্প বয়িী, িুন্দরী, ধনী বযারগনি হাওয়ােক। জেসি 
মুগখ হাসি িুসটগয় িগে অভযেকনা োনাগলা। সেন্তু বযারগনগির িেীসটগে জদগখ িার 
মুগখর হাসি সমসলগয় জগল। জি হগি জেি সস্টগভে। 
  
–জেসি জিামার িগে সস্টগভগের পসরচয় জনই বগল মগন হগি, আর ইসন হগলন সমগিি 
জেসি হুইটসন, আমরা এরই অসিসে। 
  
জেি এসগগয় এগি জেসির িগে হযান্ডগিে েগর বলল–সমগিি হুইটসন, আসম আপনার 
স্বামীর বনু্ধ। আমরা এেিগে ভারগি সছলাম। 
  
–িাই নাসে, ভারী মোর বযাপার, বযারগনি খুসি হগয় উঠগলন। 
  
–সে আি ক, ওর মুগখ েখনও আপনার নাম শুসনসন? জেসি সনসৃ্পহ গলায় বলল। 
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–িাই নাসে? ভারী ভাগলা মানুষ সছল, অবিয পসরণসিটা… 
  
–জেন সে হগয়সছল? বযারগনি োনগি চাইগলন। 
  
জেসি উদািীন হগয় বলল–জিমন সেছু না। 
  
–জিমন সেছু না মাগন, জবচারাগে ভারগি িাাঁিী সদগয়সছল, জেি অনুগ াগগর ঘুগর বলল। 
  
জেসি িগে িগে গলার িুর েসঠন েগর বলল, ভারি নয় পাসেস্তাগন, এবার মগন 
পগডগছ, আমার স্বামী আপনার নাম েরগিন মাগঝমগধয। 
  
এই খবর শুগন বযারগনগির মুগখ লাল ঝলে। বযারগনি িাোগলন জেগির সদগে। 
  
–িুসম জিা েখনও বলসন জ  িুসম সববাসহি। 
  
–সিসিসলর িগে আমার সডগভািক হগয় জগগছ। 
  
জেসি সমসষ্ট হাসি িুসটগয় বলল–আসম সেন্তু জরাে-এর েো সেজ্ঞািা েরসছলাম। 
বযারগনগির মুখ এবার গম্ভীর হগয় জগল–িুসম দু-দুবার সবগয় েগরসছগল। 
  
–ওটা জছাগটাগবলার বযাপার। সবগয়টা এমসনগিই নােচ হগয় জগগছ। 
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জেি আর জিখাগন দাাঁডাগি চাইগছ না, আবার জেসি জোন্ দুষু্টসম ভরা জখলায় জমগি 
উঠগব জে োগন? 
  
–আর  মে বাচ্চা দুগটা। 
  
জেসি জচাঁসচগয় েশ্ন েরল। 
  
– মে? বযারগনি সদগিহারা। 
  
–ওরা ওগদর মাগয়র িগে োগে, বগলই জেি বযারগনিগে সনগয় এগগাগি এগগাগি 
বলল–আপসন সনিয়ই বযস্ত। 
  
পরসদন এেটা জদাোগন সলিগটর দরো  খন বন্ধ েরগছ িখন জেসি জদখল জভিগরর 
জেি, জেসি সেজ্ঞািা েরল–োলগে এরপর সে ঘগটসছল? 
  
জেি দাাঁগি দাাঁি সপষল– 
  
জি রাগি জেসির ঘুম আিসছল না। জেগির িগে বযারগনগির সে িম্পেক োেগি পাগর? 
পরমুহূগিকই জি ভাবগলা, জি জেিগে ইসিমগধযই সচগন সনগয়গছ, িারা জোগনা সদন সবগয় 
েগর িুখী হগি পারগব না। 
  
হারটগ ফ্রাগে এেটা োে সনগয়গছ, জিই েো সচন্তা েরগি েরগি জেসি ঘুসমগয় পডল। 
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পযাসরগি সনগের জহাগটগল বগি সেগনাগন্টর জদওয়া সরগপাটক পডসছগলা ডযাসনগয়ল েুপার। 
রাি িখন োয় চারগট, োগদর োে এগুগলা সেছুগিই বুঝগি পারগছ না জি। 
  
এখনও সিনগট িাইল বােী। োগিলগি জলখা িাইলটা সনগয় জচাখ জবালাগি লাগল। 
েুসডলাখ ডলাগরর গয়না চুসর জগগছ েবনে সমাঃ ভযান রুইগিগনর সভলার আয়রন জিি 
জেগে। ভেগলাে জবলসেয়াগমর সবখযাি ধনী বযবিাদার, আসেকে জলনগদগনর বযাপাগর 
এোসধে বার অসভ ুি হগয়সছগয়সছগলন। 
  
সিসন ছুসট োটাগি অনযত্র সগগয়সছগলন। এমন িময় চুসরটা হয়। হঠৎ অযালামক ঘন্টা জবগে 
ওঠাগি পুসলি ছুগট আগি। িদর দরোগি জদখা হগয়  ায় োগলর মগিা পািলা নাইসট 
পরা এে জ ৌবনবিী নারীর িগে। িার মুগখ পুরু েগর েীম মাখাগনা। উসন নাসে সমাঃ 
রুইগিগনর অসিসে, পুসলি সবশ্বাি েগর চগল  ায়, পগর বাডীর মাসলগের োছ জেগে 
খবর এগিগছ ওই ধরগনর অসিসে িার োোর েো নয়। 
  
ডযাসনগয়ল েুপার িাইলটা নাসমগয় রাখল,  ুসি আর  ুসির িরণীগি জি এখন হাাঁটগব। 
ইেগপটর সেগনাগন্টর হধগ কর বাাঁধ জভগে  াগি, ভুল েরগছন আপসন। আসম বলসছ 
এেেন মসহলার পগি এিগুগলা অপরাধ েরা েখনই িম্ভব নয়। 
  
–পরীিা েগর জদখা দরোর, ডযাসনগয়ল েুপার বলল। 
  
–েী ভাগব? 
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–েেমিাঃ জোোয় েগব চুসর হগয়গছ জিগুগলার িাসরখ সঠে েরুন। ওইিব িাসরখ 
সমসলগয় সবগদিীগদর আিার সলগস্ট জদখুন মাসেকন মসহলা েেন আগছ। োল পািগপাটক 
োো অিম্ভব নয়। িগব মাগঝমগধয স্বনাগম জি আিগি বাধয। 
  
এবার সেগনান্ট পুগরা বযাপারটা বুঝগি পারল। জিষপ কন্ত িবার ওপগর নাম পাওয়া জগল 
জেসি হুইটসন। 
  
এই েেম এেটা িসঠে িূত্র পাওয়া জগগছ, ইন্টারগপাল উগঠ পগড লাগল। জেসি হুইটসন 
িম্পগেক  াবিীয় িেয এমন সে জেলখানা জেগে িগটা প কন্ত চগল এল পযাসরগি। 
ডযাসনগয়ল েুপাগরর এই আচরগণ জরনল্ডি প কন্ত সবরি হগয়গছন, অেচ সেছুই েরার 
জনই, জলােটা অিম্ভব ধূিক এবিং সনগের োে ভাগলাভাগব েরগি োগন। 
  
. 
  
২৫. 
  
পাঁসচি েগিযে বছর েুন মাগির েেম িসনবার োউন্ট দয মাসিগসন পযাসরগির সিশু 
হািপািাগলর েনয এেটা চযাসরসট মযাগচর আগয়ােন েগর োগেন। এখাগন েগবি 
েরগি জগগল এে হাোর ডলার মূলয সদগি হয়। পৃসেবীর সবসভন্ন োগন্তর বগডা জলাগেরা 
ওইসদন পাগগলর মগিা পযাসরগি ছুগট আগিন। 
  
মাসিগসনর োিাগদর মগিা বাসডসট ফ্রাগের এে দিকনীয় স্থ্ান। পিদি িিাব্দীর বাসড। 
িমাগনর িুন্দর বাগান। নাগচর সদন সবিাল নাচঘর খুগল জদওয়া হয়। োিাদ িিংলগ্ন জছাট 
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নাচঘগর দামী দামী জপািাে আর গয়না পরা ধনী নরনারীর সভড জদখা  ায়। উসদকপরা 
জবয়ারারা ঘুগর ঘুগর পানীয় পসরগবিন েরগছ। খাওয়া দাওয়ারও এলাহী বযবস্থ্া েরা 
হয়। 
  
জিসদন িাদা জলগির অিযন্ত দামী গাউন পগরগছ জেসি, চুলটা উাঁচু েগর জবাঁগধগছ, জিখাগন 
এেটা হীগরর টায়রা, জি নাচসছল গৃহেিকা োউন্ট মাসিগাগনর িগে। োউগন্টর বয়ি 
জছষসট্ট বছর, স্ত্রী মারা জগগছ, জবাঁগট খাগটা, স্বাস্থ্য ভাগলা। হারটগগর েো মগন পগড জগল 
জেসির–সিশু হািপািাগলর েনয োউন্ট জ  নাগচর পাসটক জদন জিটা এেধরগনর 
োসলয়াসি। চাাঁদার টাোর মাত্র দিভাগ জদন হািপািাগল, বাসেটা োউগন্টর পগেগটই 
চগল  ায়। 
  
োউন্ট নাচগি নাচগি বলগলন–আপসন অিাধারণ নাচগছন জিা? 
  
জেসি হািগি হািগি উির সদল–আপনার মগিা পাটকনার জপগয়সছ বগল। 
  
–আিা আমাগদর আগগ জদখা হয়সন জেন? 
  
–দসিণ আগমসরোগি সছলাম। আমার স্বামীর েগয়েটা খসন আগছ োসেগল। 
  
স্বামী আিগি পাগরসন শুগন োউন্ট আরও এেটু জোগর জেসির জোমর েসডগয় ধরগলা। 
সঠে জিই িময় মাো িুলগিই জেসি জদখগলা জেি এেটা দারুণ িােগগাে েরা জমগয়র 
িগে নাচগছ। জমগয়টা ওগে সখমগচ ধগরগছ। দুেগনর মগধয জচাখাগচাসখ হগিই দুেগনই 
জহগি জিলল। 

http://www.bengaliebook.com/


ইফ টুমর ো কোমস । সসডসি সসলডি 

330 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

  
জেসি ভাবগলা ও বযাটার হািার অসধোর আগছ, গি দুগটা জেগি জেি ওর মুগখর গ্রাি 
সছসনগয় সনগয়গছ। এবার এখাগন এগিসছ, জবেোর বাচ্চাটা এখাগনও জপৌঁগছ জগগছ। 
  
নাচগি নাচগি জেি আর িার িেীসন োউগন্টর োগছ এল। পসরচগয়র পালা িারা 
হগিই খাওয়ার ঘন্টা পডগলা। োউন্ট বযস্ত হগয় চগল জগগলন অসিসেগদর িামলাগি। 
জেি িার িসেনীগে বলল–মাো ধগরগছ এেটা অযািসপসরন দাও জিা। 
  
জমগয়টা আডাল হগিই জেি িাডািাসড জেসির খুব েগছ এগি বলল–এখাগন চুসরর জচষ্টা 
জোগরা না, আমার মগনও ইগি সছল, সেন্তু পাহারার বযবস্থ্া জদগখ সপসছগয় এগিসছ। 
রাগির জবলায় খুনী েুেুর পাহারা জদয়। েগিযেসট দরো োনলায় ইগলেসেে 
োগনেিান েরা আগছ। িাছাডা জ খাগন দামী সেসনিগুগলা আগছ, জিখাগন অদৃিয 
ইনফ্রাগরড রসির ছডাছসড। 
  
মুখ সটগপ জহগি জেসি বলল–আসম িবসেছুই োসন। 
  
–িাহগল সনিয় এটা োগনা রসির মগধয  িিণ োেগব িিিণ সেছু হগব না, জবসরগয় 
এগলই ঘন্টা জবগে উঠগব। িরীগরর িাগপর িগে েী এেটা িম্পেক আগছ। 
  
এটা জেসি োনগিা না িুসম এিব েো আমায় োনাগিা জেন? 
  
–আসম চাই না িুসম ধরা পগডা। 
  
জেগির িসেনী অযািসপসরন সনগয় আিগছ জদখা জগল। 

http://www.bengaliebook.com/


ইফ টুমর ো কোমস । সসডসি সসলডি 

331 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

  
দারুণ জভাে হল। িবই বাছা-বাছা খাবার। সডনাগরর পর োউন্ট মাসিগান জেসিগে 
বলগলন–িুসম আমার ছসবর গযালারী জদখগব বলসছগল না? 
  
সবিাল হলঘগর পৃসেবী িমস্ত জিরা সিল্পীগদর ছসব িাোগনা আগছ। ছসবগুগলার মূলয 
সহিাব েরা  ায় না। 
  
োউন্টগে েশ্ন েরগলা জেসি–পাহারার ভালল বগন্দাবস্ত সনিয়ই জরগখগছন। 
  
–হযাাঁ, সিনবার চুসরর জচষ্টা হগয়সছল, েেমেনগে োণ সদগি হগয়গছ আমার জডাবারমযান 
েুেুগরর হাগি। সিিীয়েন িারা েীবগনর েনয পেু হগয় জগগছ। িৃিীয়েন জেল খাটগছ। 
এটা এেটা দুগক বলগি পাগরা। 
  
জেসি স্বসস্তর সনাঃশ্বাি জিলার ভান েগর বলল– াে আমাগে সনসিন্ত েরগলন। 
  
বাইগর িখন আিিবােীর উৎিব শুরু হগয় জগগছ। জিই িুগ াগগ বাসডর চারপািটা 
জেসি ঘুগর ঘুগর জদগখ সনগলা। জদািলায় োউগন্টর জিাবার ঘগর েুসড লাখ ডলাগরর গয়না 
আর দুগটা অিযন্ত দামী ছসব আগছ, িার মগধয এেসট সলওনাগদকা দয সভসির। 
  
পরসদন োয় সনাঃিগব্দ এেটা ভাডাগট গাডী এগি দাাঁডাল োউগন্টর বাসডর সপছগনর উাঁচু 
জদয়াল জঘাঁগষ। আোগি োগলা জমঘ েগমগছ, েনেগন ঠান্ডা। োগলা রগের জপািাে 
পগরগছ জেসি, হাগি দস্তানা। জদওয়াগল হাি রাখগিই জভির জেগে চাপা আর ভয়িংের 
গেকন জিানা জগল। 
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জেসি সপছন সিগর সিি সদগিই গাডী জেগে জবসরগয় এল এেসট মাঝবয়িী পুরুষ। িগে 
এেটা মাদী জডাবারমযান, জিই েুেুরসট ঋিুমিী। 
  
জদওয়াল টপগে মাদীসটগে সভিগর জিগল সদগিই গেকন, সেন্তু েগয়ে জিগেন্ড পর িব 
চুপচাপ। 
  
জেসি িার িেীগে বলল–চগলা জঢাো  াে। 
  
িেীসটর নাম োাঁ লুই। েীবগনর জবসির ভাগটাই জি জেগল োসটগয়গছ। খুব এেটা 
চালাে চিুর নয়। সেন্তু িালা জখালা আর অযালামক োটার বযাপাগর জি সিদ্ধহস্ত। 
  
দসডর সিাঁসড জবগয় দুেগন ঢুেগলা। আই সভ লিা জবগয়। িারা ছাগদ জপৌঁছগলা। োাঁ লুই 
খুব িহগেই কাই লাইগটর োঁচটা জেগট জিলল। অযালামক ঘন্টার হবদুযসিে িারগুগলা 
িগে আনা হুে লাগাগনা িাগরর িগে েুগড সদল। 
  
হলঘগর ঢুগে জেসি বযাগ জেগে দুগটা ইনফ্রাগয়ড জলে লাগাগনা চিমা জবর েরগলা। 
চিমা পডগিই জদখগি জপল েীভাগব রসিগুসল এে োন্ত জেগে ও োন্ত প কন্ত ছডাগনা 
আগছ। দুেগন জিটা এসডগয় ধীগর ধীগর োউগন্টর জবডরুগমর োগছ জপৌঁছগলা। োউন্ট 
এখাগন জনই, গিোল সিসন বনু্ধ-বান্ধব সনগয় এেটা সনেকন িীগপ জবডাগি চগল জগগছন। 
জেসি টচক জমগর জদখগলা জদওয়াগল জঝালাগনা সলওনাগদকার ছসব, সেন্তু এখাগনও ইনফ্রা-জরড 
রসি। জেসি আর লুই এেিগে রসির মগধয ঢুেগলা। িারপর লুই এো জবসরগয় জগল, 
জেসি নডগলা না। িগল অযালামক বােগলা না। সমসনট দগিগের মগধয িারা িালা খুগল 
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সবিলাগখর েগডায়া গয়না আর সলওনাগদকার ছসব সনগয় সনগচ জনগম এল। এবার রসি 
জছগড পালাগি হগব। 
  
রসি জেগে  িটা িম্ভব সপসছগয় এগি দুেগন জদৌডল। িারা কাই লাইগটর সদগে ছুটগছ। 
রসি জেগে জবর হবার িগে িগে চারপাি জেগে িীে িব্দ হগি শুরু েরল। 
  
জোগনা রেগম দসডর মই জবগয় বাইগর এগি ভযাগন বগি সনসিন্ত হওয়া জগল। গাসড 
ছুটগছ রাস্তা সদগয়, জহড লাইগটর আগলা পডল পাগি দাাঁসডগয় োো আগরেটা গাসডর 
ওপর। ড্রাইভাগরর আিগন জেি, পাগি এেটা জডাবারমযান। 
  
জেসি মগন মগন উলাগি জিগট পডল।  াে, আরও এেটা অসভ াগন জি িিল হগয়গছ। 
দূর জেগে জিানা জগল পুসলগির গাসডর িাইগরন! 
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ফ্রোরে  দসিণ-পসিম উপকূল 
২৬. 
  
ফ্রাগের দসিণ-পসিম উপেূল ইউগরাগপর েগমাদ সবলািীগদর অনযিম গন্তবয স্থ্ান। 
এখাগন েুয়া জখলার েনয অগনগে আগিন, এেদা সবখযাি জবলসভউ েযাসিগনা জমরামসির 
েনয দীঘকোল ধগর বন্ধ। এখন নিুন েযাসিগনা চালু হগয়গছ। জবসির ভাগ ধন েুগবগরর 
সনেস্ব বাসড আগছ এই অিগল।  াগদর জনই িারা ওগঠন জহাগটল দুয-পযাগলগি, এসট সছল 
িৃিীয় জনগপাসলয়াগনর োিাদ। 
  
এেসদন ওই জহাগটগল ঢুেগলন মাগকাসরগয়ট দয িযাসন্তসন। জ মন দামী জপািাে িার 
জিমনই িুন্দর িার রূপ জ ৌবগনর বাহার। িেগল হাাঁ েগর িাগে সগলগি োেগলা। 
োউন্টাগর সগগয় সনগের িুইগটর চাসব চাইগলন বযারগনি, িুইগটর োগছ জপৌঁগছগছন এমন 
িময় চিমা পরা এে সবধস্ত জচহারার ভেগলাগের িগে ধাক্কা লাগল। হাি জেগে সছটগে 
পগড জগল ভযাসনসট বযাগ। বার বার িমা জচগয় চগল জগগলন ওই ভেগলাে। 
  
বযারগনগির িুইগটর নম্বর ৩১২, এটাই ওই জহাগটগলর জিরা িুইট। জবডরুগম ঢুগে 
বযারগনি িার পরচুল আর জপািাে খুগল জিলগলন। এবার জবসরগয় এল জেসির আিল 
রূপ। 
  
 ার িগে ধাক্কা জখলাম জলােটা জে? জেসি সেছুিণ সচন্তা েরল। 
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িগন্ধয আটটার িময় জহাগটগলর বাগর বগি বযারগনি িযাগম্পন খাসিগলন, এমন িময় 
জিই ধাক্কা খাওয়া পুরুষসট এসগগয় এগলন। িোগলর ঘটনাটার েনয ভীষণভাগব লসিি 
সঠে আগছ। 
  
–আপসন খুব িমািীল জদখসছ,  সদ সেছু মগন না েগরন আসম সেছু খাওয়াই আপনাগে। 
  
–সঠে আগছ। 
  
ভেগলাে বিগলন জেসির িামগন। আসম অধযাপে অযাসডলি েুিারমযান। 
  
–আসম মাগকাসরগয়ট দয িযাসন্তসন। 
  
–সে খাগবন? না না খুব দামী সেছু খাওয়াবার মগিা অবস্থ্ায় আিগি পাসরসন। 
  
–িার মাগন? 
  
–সেছুই না, এেেন দসরে অধযাপে সছলাম আসম, ইসিহাি পডািাম, স্পযাসনি আমকাডা 
সনগয় গগবষণা েরগি েরগি োনগি পারলাম ১৫৮৮ িাগল সেে সিসলগপর জিানা ভসিক 
এেটা োহাে ডুগব  ায়। আসম িার মযাপটা খুাঁগে জপগয়সছ, অেকাৎ োহােটা জোোয় 
ডুগবগছ। 
  
েুিারমযান জিগষর েোগুগলা বলগলন এেটু গলা নাসমগয়। 
  
–েী অিাধারণ আসবষ্কার আপনার, জেসির গলায় েিিংিার িুর। 
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–ওখাগন  া জিানা আগছ িার বাোর দর পাাঁচগোসট ডলার। েুিারমযান বলসছগলন–
আমার োে শুধু জিগুগলা উদ্ধার েরা। 
  
–বাধাটা জোোয়? 
  
–টাো পয়িা। অসভ াগন জ গি জগগল অগনে খরচ হগব। 
  
–েি টাো দরোর? 
  
–এে লাখ ডলার। আসম আমার জিষ পুাঁসে েুসড হাোর ডলার সনগয় এখাগন 
এগিসছলাম। স্বপ্ন জদগখসছলাম েুয়ায় সেগি এে লাখ ডলার জনগবা। সেন্তু… 
  
–সেন্তু িব জহগর বগি আগছন? 
  
িযাম্পগন চুমুে সদগি সদগি জেসি বলল–সেন্তু ওখাগন জ  জিানা আগছ এ সবষগয় আপসন 
সনসিি? 
  
–এেগিা পাগিকন্ট, পুরগনা মযাপসট আসম জপগয়সছ। 
  
–এে লাখ ডলাগর োগ কাদ্ধার হগব? জেসি োনগি চাইগলা। 
  
–সনিয়ই। 
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–পাটকনার সনগল হয় না? 
  
–না না, অধযাপে মাো নাডগলন। এটা আমার িারেীবগনর িাধনার ধন, আসম োউগে 
বখরা জদব না। 
  
–আপনার িব িিয় জিা জিষ হগয় জগগছ। ধরুন আসম  সদ এেলাখ ডলার সদই। 
  
–না, বযারগনি িা হয় না, আপনার মগিা এে মসহলাগে এর মগধয েডাগি পারগবা না। 
  
অগনে িাধয িাধনার পর জেসি েগিিরগে রােী েরগলা,  া জিানা উদ্ধার হগব িা 
আধাআসধ বখরা। দুেগন মগদর গ্লাি জঠসেগয় বযবিা পাো েরগলন। গ্লাগি চুমুে সদগি 
সদগি হঠাৎ জেসি জদখল দারুণ গয়না পরা এে িুন্দরী মসহলার িাগে এে জোগণ 
জটসবগল বগি আগছ জেি। িার সদগে িাসেগয় জি হািগছ। 
  
অধযাপে খুসি হগয় চগল জগগলন বগন্দাবস্ত েরগি। জেসি দুসদন বাগদ টাোটা জদগব। 
েগয়ে সমসনগটর েনয জেি চগল এল জেসির জটসবগল। 
  
-েী চমৎোর লাগগছ জিামাগে, েগিিগরর জচয়ারটায় বিগি বিগি জেি বলল–
মাসিগসনর বাসডর োেটা সনখুাঁি হগয়গছ এেো বলগিই হগব। 
  
–জিামার োছ জেগে েিিংিা পাওয়া জিৌভাগগযর েো-জেসি হািগি হািগি বলল। 
  
–িা েগিিার েুিারমযান সে বলসছগলন? 
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–িুসম জচগনা ওগে, জেসি অবাে হগয়গছ। 
  
–হযাাঁ, ডুগবা োহাগের জিানার েো সনিয়ই বগলগছন জিামাগে। 
  
–িুসম েী েগর োনগল? 
  
–আগর এই ধরগনর জোচু্চসরর জখলা বহুসদন ধগর চগল আিগছ। 
  
–এটা সেন্তু সমগেয নয়। 
  
–বগলা সে জেসি? িুসম েুিারমযাগনর েো সবশ্বাি েগরগছ? এরপর হয়গিা বলগব জমাটা 
টাো জদবার েসিশ্রুসিও সদগয়গছা? 
  
–আমার বযাপাগর িুসম নাে গলাগব না জেি। টাোটা আমার িাই আসম  া খুসি িাই 
েরগি পাসর। 
  
–সনিয়ই, সেন্তু পগর জবাগলা না জেি জিামাগে িাবধান েগর জদয়সন। 
  
–ওই জিানার বযাপাগর জিামার জোগনা আগ্রহ জনই? 
  
–আিা জেসি িুসম িব বযাপাগর িগন্দহ েগরা জেন বগলাি? 
  
–জিাো েো আসম জিামাগে সবশ্বাি েসর না, জিামার িগে ওই জমগয়মানুষটা জে? 
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–িুিান। 
  
–ধনী সনিয়ই… 
  
–িা বলগি পাগরা। বাদ দাও ওিব েো। এখানোর সবখযাি জগগলাটা জখলা জদখগি 
 াগব? 
  
– াগবা, জেসি না বলগি পারগলা না। 
  
সিগমন্ট েিংসেগটর জদওয়াগল বল ছুাঁগড মারগি হয়, বলটা  খন ধাক্কা জখগয় সিগর আগি 
িখন হাগির িগে বাাঁধা লম্বা িরু ঝুসডগি জিটাগে ধগর সদগি হগব। খুবই উগিেনাপূণক 
জখলা। এে িময় দুদল িমেকেগদর মারামাসর জলগগ জগল। ভীগডর হাি জেগে বাাঁচবার 
েনয জেসিগে বুগের মগধয আডাল েরার জচষ্টা েরগি সগগয় দুেগনই মাসটগি পগড জগল। 
ভীড েমগলা, জেসিগে জটগন িুলল জেি। জেসি িাডািাসড সনগেগে জেগির বাহু বন্ধন 
জেগে ছাসডগয় সনল, সেন্তু িার মগনর মগধয অদু্ভি সিহরণ জেগগগছ।–িাডািাসড জহাগটগল 
সিরগলা জেসি।  াবার আগগ জেি জিষবাগরর মগিা বগল জগল জডারা োহাগের জিানা 
িম্বগন্ধ জ ন আগরেবার সচন্তা েগর। 
  
ঘগর আিগিই জদগখ েগিির েুিারমযাগনর সচসঠ। 
  
েগিির েুিারমযান সবরাট িিংেগটর মুগখ পগডগছন। আমান্দ গ্রযাসেয়াগরর দপ্তগর িাগে 
বসিগয় রাখা হগয়গছ। আমান্দ-এর এেটা বযসিগি েযাসিগনা আগছ। জিখাগন সনসদকষ্ট 
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অিংগের েুয়া চগল। িুমুল উগিেনার মগধয আমার েযাসিগনায় লি লি ডলাগরর জখলা 
হয়। েুয়ার  ন্ত্রগুগলার মগধয োরচুসপ োগে। 
  
এই সবয়াসরগে িামানয অবস্থ্ায় এগিসছল আমকা। ধীগর ধীগর অিৎ পগে েচুর পয়িার 
মাসলে হগয়গছ। পুসলি মহল জেগে িেগলগে হাি েগরগছ। জবাঁগট-খাগটা জচহারার মগধয 
বুসদ্ধর ছাপ, আর জঠাাঁগট িবিময় জলগগ োগে রমণী-জমাহন হাসি। 
  
–এই বযারগনি িম্বগন্ধ িুসম েী োগনা? আমার েণ্ঠস্বগর এমন এেটা সহিংরিা িুগট 
উগঠসছল জ  েগিির োাঁপগি শুরু েগর সদগলন। 
  
–বলসছল জি ধনী সবধবা, অগনে টাো আগছ… েগিিগরর েো জিষ হবার আগগই 
আমান্দ বলল–সমেযা েো বগলগছ, এেটু আগগ আমাগদর পযাসরগির এগেন্ট খবর 
সদগয়গছ। বযারগনগির পািগপাটকটা িারই োল েরা। ওর আিল নাম জেসি হুইটসন। 
  
–সেন্তু িদকার, বযারগনি িসিযই টাোটা সদগি চায়। 
  
–সঠে আগছ। জদখসছ ও েি বগডা জোগচ্চার। িুসম এখুসন জমগয়টাগে জিান েগর োনাও 
অনয এেেন অগধকে টাো সদগি রােী হগয়গছ। জি িার িগে জদখা েরগি চাইগছ 
িমুগের িীগর। ওগে সনগয় এগিা ওখাগন, িারপর জদখাসি মো। 
  
আমকান্দ গ্রযাসেয়ার জবি সচন্তায় পগড জগগছ। মাগঝমগধয  ারা জিানার, িাাঁগদ পা জদয় িারা 
জবাো সেন্তু এই জমগয়টা এেেন জিরা জোগচ্চার, িগব জেন ওই িাাঁগদ পা সদগি? 
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েী জভগব আমান্দ চগল এল জেসির জহাগটগল। জডক ক্লােক িার অনুগি জলাে। 
বযারগনগির িব খবর এবিং িুইগট জঢাোর চাসব সনগয় চুসপ চুসপ চগল এল জেসির ঘগর। 
দরোর িামগন জপৌঁগছ জদখগলা জিটা আধ জভোগনা। 
  
–হযাগলা জে এগলন; আসম বােরুগম আসছ, এখুসন আিসছ, জেসির গলা জিানা জগল। 
  
ধীর পাগয় আমান্দ চগল এল জিাবার ঘগর। খাগটর ওপর জপািাে আর দামী গয়না, 
ছডাগনা। বােরুম জেগে আবার জেসির গলা জিানা জগল। েগিির এেটু বিুন। এে 
সমসনগট আিসছ। সফ্রগে মদ আগছ সনগয় িিিণ খান। 
  
–িাডািাসড েরার দরোর জনই বযারগনি। 
  
বযারগনি? জিামার িয়িাসন আসম সিগগীরই জঘাচাগবা। 
  
িালা জদওয়া পাগির ঘরটার সদগে এসগগয় জগল আমকা। চাসব সদগয় খুলগিই জদখগলা জ  
ঘরটা োয় িাাঁো। এমন ঘর জেউ সে টাো সদগয় ভাডা জনয়? হঠাৎ িার নেগর পডল 
োগ জেগে এেটা জমাটা িার পাগির োগঠর আলমাসরর মগধয ঢুগে জগগছ। 
  
খুলগিই জদখা জগল আলমাসরর মগধয িুগিাগি সক্লপ সদগয় জঝালাগনা আগছ েগয়েটা 
এেগিা ডলাগরর সভগে জনাট। টাইপ রাইটাগরর মগিা জছাট্ট এেটা জমসিন োপগড 
ঢাো। 
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হঠাৎ জপছন জেগে জে জ ন গেকন েরগলা, এখাগন আপসন সে েরগছন? আমকাল চমগে 
সিগর িাোগলা, জেসি হুইটসন জিায়াগল েসডগয় দাাঁসডগয় আগছ। 
  
আমান্দ খুব আগস্ত আগস্ত বলল–োল জনাট? এই োল িুসম আমাগদর সদগি জচগয়সছগল? 
  
জেসির মুগখ অস্বীেৃসি, অপমান এবিং েসিবাগদর ছাপ। 
  
–িাই  সদ হয়, জেসি বলল, িাহগল অনযাগয়র সেছু জনই। এগুগলার িগে আিল জনাগটর 
জোগনা পােকেয জনই। 
  
আমান্দ এেটা জনাট আগলাগি িুগল পরীিা েগর জদখগলা হযাাঁ, োয় সনখুাঁি। 
  
–আগামী শুেবাগরর মগধয আমার এেলাখ ডলার দরোর, িাই ছাপসছ। আমান্দ জহগি 
জিলল, জিই িগে চমগেও উঠগলা, মাই গড, িুসম সে িসিযই জডাবা োহাগের জিানার 
েো সবশ্বাি েগরগছা? 
  
–জেন? েগিির েুিারমযাগনর মগিা পসন্ডি জলাে? 
  
–সনগবকাধ, ওটা ভাওিা, জিাগনা বযারগনি, আসম হুেুম না জদওয়া প কন্ত জহাগটল ছাডা 
 াগব না। 
  
 আমান্দ গ্রাসেয়ার জেসিগে ব্রুগনার হাগি িুগল জদয়ার আগগ জনাটগুগলাগে পরীিা েগর 
জদখগি চাইগলা। েুিারমযানগে এেটা জনাট সদগয় পাঠাগলা বযাগে।  সদ জনাটটা োল হয় 
িাহগল েুিারমযান জেগল  াগব। িাই  াে জবাো হাাঁদাটা। 
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সেন্তু সে আি ক জনাট ভাোগনা হগয় জগল। এবার পুগরাপুসর সনসিন্ত হবার েনয জেসির 
ছাপা আরও দুগটা জনাট সদগয় েুিারমযানগে পাঠাগলা বযাগে। 
  
–জদখুন মযাগনোর, োল েুয়াগখলায় জবি সেছু মাসেকন ডলার আসম সেগিসছ। আমার 
িগন্দহ হগি আমাগে োল জনাট গসছগয়গছ। জদখুন জিা দয়া েগর, েগিির েুিারমযান 
সনরীহভাগব েোটা পাডগলন বযাগে, জমসিন পরীিা েগর োনাগলা দুগটা জনাটই খাাঁসট। 
  
খবরটা জপগয় আমান্দ িখন দ্রুি সচন্তা েগর সনল। এবার জেসিগে অনয বযাপাগর 
দরোর। 
  
আমকান্দ বলল–আমার দুেগন পাটকনার হগয় োে েরগবা। 
  
জেসি বলল, না, এিব োগে পাটকনারসিপ আসম পছন্দ েসর না। 
  
–এই িহরটা আমার। ওই জনাটটা চালাবার জচষ্টা েরার িগে িগে িুসম সবপগদ পডগব। 
িুসম সনিয়ই োগনা জেলখানায় জিামার মগিা িুন্দরী জমগয়গদর সে হাল হয়? োগণর 
মায়া োগে জিা আমার েো জমগন চল। 
  
জেসি বুঝগি জপগর চুপ েগর রইল। 
  
আমকা োনগি চাইগলা, এবার বলল, ছাপাখানাটা জোো জেগে জপগয়গছা? 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইফ টুমর ো কোমস । সসডসি সসলডি 

344 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

জেসি অসনিািগেও বলল–এে মাসেকন ভেগলাে আগমসরোর টােিাগল জখাদাইগয়র 
োে েরগিন, পাঁসচি বছর চােসর েরার পর অবির সনগয়সছগলন। িামানয োরণ 
জদসখগয় িার জপনিন আটগে জদওয়া হয়। েসিগিাধ জনবার েনয েগয়েটা ছাাঁচ চুসর 
েগর সনগয় চগল আগিন। উসন িুইোরলযাগন্ড োগেন। ওাঁর োছ জেগে আসম সেগনসছ 
ওগুগলা। জেোরী সডপাটকগমগন্টর জলাে োনাগিানা আগছ, জিখান জেগে জনাগটর োগে 
জোগাড েসর। 
  
আমকান্দ এবার সনসিন্ত হল, িাই জনাটগুগলা এগেবাগর আিগলর মগিা। 
  
–এেসদগন েটা জনাট ছাপা  ায় ওই জমসিগন? 
  
–ঘন্টায় এেটা। 
  
–আরও বগডা জমসিন আগছ? 
  
–আগছ, আট ঘন্টায় পিািটা ছাপা  ায়। সেন্তু জিটার দাম জচগয়সছগলন পাাঁচ লি ডলার। 
  
–ওটা সেগন জিলল। 
  
–আমার অি টাো জনই। 
  
–আমার আগছ, এই বগল আমকান্দ জচাখ িুগল োগে জ ন ডােগলা। ওেযাসিগনার বযাে-
এর ভে জেগে এখুসন পাাঁচ লি ডলাগরর িমান েয সনগয় এগিা। 
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–মাগন আপসন সে এখুসন। 
  
–হযাাঁ, এখুসন চাই।  ি িাডািাসড িম্ভব। 
  
িারপর মগন মগন ভাবগলা জমসিনটা জপগয় জনাট জছগপ েযাসিগনার বযাগে েমা সদগয় 
জদগব আর েগয়ােন হগল পাটকনারগদর োনাগব। আর জমসিনটা হাগি আিার পর ব্রুগনা 
এই জমগয়টার ভার জনগব। 
  
দুঘন্টার মগধয বগডা বযাগগ ভসিক টাো এগি জগল। 
  
–নাও জিান েগরা িুইোরলযাগন্ড। 
  
–জিান নম্বরটা জহাগটগল আগছ। 
  
–চালাসে েরার জচষ্টা জোগরা না। টাো সনগয়  াও। 
  
জমসিন এয়ারগপাগটক নামগলই আমরা জডসলভারী সনগয় জনগবা। িগে েুিারমযান  াগি জি 
নেগর রাখগব। রাি আটটার িময় জদখা হগব, িার মগধয িব োে জিষ েরগিই হগব। 
  
আমান্দ গ্রযাসেয়ার িারা সদন িুখস্বগপ্ন সবগভার হগয় রইগলা। আধ ঘন্টায় ৫০টা িারাসদগন 
জদডগিা, মাগন পগনগরা হাোর ডলার, িপ্তাগহ এে লাখ। দি িপ্তাগহ দি লাখ–আমকান্দ 
আর ভাবগি পারগছ না। 
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সঠে রাি আটটার িময় জি জপৌঁছগলা জহাগটল দুয পাগলগি। লসবগি এেভাগব বগি আগছ 
েুিারমযান। ওপর জেগে নামার দরোগি েডা নের িার। 
  
আহা জবচারী, মগন মগন ভাবগলা আমকান্দ। 
  
জডগকর োগছ সগগয় বযারগনগির খবর সনগলা, শুনগলা উসন চগল জগগছন। িগব সেসনিপত্র 
সনগয়  ানসন শুগন আমান্দ সনসিন্ত হল। িার মাগন জমগয়টা জবাধহয় িুইোরলযাগন্ড জগগছ 
জমসিনটা আনগি। 
  
জেসির িুইট জ মন সছল জিমনই আগছ। পাগির ঘরটা খুগল জদখগলা জমসিনটা এখনও 
আগছ। িার মাগন পাাঁচ লাখ ডলার সনগয় পালাগলও আিল মালটা সনগি পাগরসন। এরপর 
ওগে জেগলর ঘাসন টানগিই হগব। 
  
অগনে জভগব সচগন্ত আমান্দ পুসলগি জিান েরগলা, সমসনট পগনগরা বাগদ ইেগপটর 
দুগমান্ত উপসস্থ্ি হগলন। িগে এেেন েুৎসিি দিকন মানুষ। এই ইেগপটর আমান্দর 
সবগিষ পসরসচি। 
  
–ইসন হগলন সমাঃ ডযাসনগয়ল েুপার, ইসনও ওই জেসি জমগয়টাগে খুাঁগে জবডাগিন। েুপার 
বলল–আপসন োসনগয়গছন ওই জমগয়টা জনাট োল েগর? 
  
–হযাাঁ েমাণ আগছ, বগল োগঠর আলমাসরটা খুগল জমসিনটা জদসখগয় আমান্দ োনাগলা এই 
জমসিগন জনাট ছাপাগনা হয়। এই জদখুন ছাপাগনা জনাট। 
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েুপার জনাটটা আর জমসিনটাগে ভাগলা েগর পরীিা েগর বলল–জনাটটা আিল আর 
এটা সচসঠর োগে ছাপার জমসিন। 
  
সচসঠর োগে ছাপার জমসিন, আিকনাদ েগর উঠল আমকা–িার মাগন? মগন মগন। ভাবগলা, 
জমগয়টা জডাবাোহাগের জিানার িাাঁগদ পা জদয়সন, উগে িাগদর বুদ্ধ বাসনগয় পাাঁচলাখ 
ডলার সনগয় চগল জগগছ। 
  
–জমগয়টার সবরুগদ্ধ মামলা দাগয়র েরা  ায় সে? 
  
ইেগপটর দুগমাগন্তর েশ্ন শুগন আমান্দ জরগগ সগগয় বলল, না, জিিব সেছুই েরা চলগব 
না। মগন মগন ভাবগি লাগগলা জি পাটকনারগদর সে বলগব। িার জেগে আসফ্রোয় 
পাসলগয়  াওয়া ভাগলা। 
  
ডযাসনগয়ল েুপার ভাবসছগলা আরও এেবার িিগে চগল জগগছ, সেন্তু পগরর বার ওগে 
ধরগিই হগব। 
  
. 
  
২৭. 
  
হারটগগে বলা সছল জি জ ন মাগোবোয় এগি জদখা েগর। ছসবর মগিা িুন্দর এই 
মাগোবো িীপ। এেিময় এসট সছল েলদিুযগদর সেয় আস্তানা। হারটগ লন্ডন জেগে 
জিান েগর এেটা নিুন োগের েো োসনগয়সছল, িাই জদখা েরা দরোর। 
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সবয়াসরৎে ছাডার পর ইন্টারগপাল জেসিগে অনুিরণ েগর মাগোবোয় হাসের হগয়গছ। 
িমসভদা জহাগটগল জেসির িুইগটর ওপর চসিি ঘন্টা নের রাখগছ পুসলি। 
  
ডযাসনগয়ল েুপার চগল এগিগছ স্থ্ানীয় েমান্ডান্ট এরগনগস্টা মায়গেগে িাহা য েরার 
েনয। 
  
জেসির চলাগিরা জদগখ িাগে সনছে টুযসরস্ট বগলই মগন হগি। সেন্তু ডযাসনগয়ল েুপার 
সবশ্বাি েগরন এখাগন জেসি োগরার িগে জদখা েরগি এগিগছ। 
  
মাগোবোয় েচুর গুহা আগছ। এর মগধয িবগচগয় আেষকণীয় গুহাসটর নাম ড্রাগগনর 
গুহা। গুহার জভিরটা জগালে ধাাঁধার মগিা, জিখাগন নানা রগের পাের ছডাগনা আগছ, 
মাগঝ মাগঝ আগছ সবসচত্র েলধারা। ডযাসনগয়ল েুপার দুেন জগাগয়ন্দাগে সনগয় জেসিগে 
অনুিরণ েরগছ। এে িমগয় েচণ্ড ভীগডর চাগপ জেসি হাসরগয় জগল। 
  
গুহার জিষ োগন্ত এেটা হ্রগদর মগিা োয়গা, জিখাগন এে োগল জরামান সেগয়টার 
সছল। িার এেপাগি জেসি হারটগগর িগে জদখা েরল। চারপাগি িাসেগয় হারটগ 
বলল–আমার এে ধনী মগক্কল মাসেদ িহগরর োগদা সমউসেয়াগম িুরসিিভাগব রাখা 
জগাইয়ার আাঁো সবখযাি পুগয়গিকা ছসবটা সেনগি চাইগছ।  সদ িুসম ওটা আনগি পাগরা 
িাহগল জিামাগে পাাঁচ লাখ ডলার জদওয়া হগব। 
  
এেটু জভগব জেসি বলল–আর জেউ ওটা চুসর েরার জচষ্টা েগরসন? 
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–সনিয়ই েগরগছ। িগব ওগদর োগরা মাোয় জিামার মগিা হলগদ সঘলু জনই। টুযসরস্টরা 
আিগি শুরু েগরগছ, জেসি জবসরগয় জগল। গুহার মুগখ ডযাসনগয়ল েুপার দাাঁসডগয়সছল, 
অবাে হগয় জি জদখগলা জেসি এোই জবসরগয়  াগি। 
  
. 
  
২৮. 
  
জস্পগন  গিা জহাগটল আগছ িার মগধয মাসেগদর সরে জহাগটল িব জেগে সবখযাি। জেসি 
এরই এেটা দামী িুইগট উগঠগছ। িার ঘগরর োনলা সদগয় সমউসেয়ামটা পসরষ্কার জদখা 
 ায়। আর এই োরগণই ঘরটা ভাডা সনগয়গছ জি। 
  
মাসেগদর পুসলি েধাগনর োগছ খবর এগিগছ জেসি ইসিমগধযই মাসেগদ জপৌঁগছগছ। 
পযাসরগির ইন্টারগপাল ইেগপেটর সেগনাগন্টর োগছ ওই খবর জপৌঁগছ জগগছ। 
  
ডযাসনগয়ল েুপার পুসলগির েধাগনর োগছ বািকা পাসঠগয়গছ জমগয়টার বযাপাগর েডা নের 
রাখগি হগব। ও সেন্তু ভীষণ চালাে, সদগনর পর সদন ধগর জগাটা পুসলিবাসহনীগে 
ঠোগি। 
  
জেসির ঘুম ভােগলা জবি জদরীগি। োনলা সদগয় নীগচর সদগে িাোগলা, সমউসেয়াগম 
লাইন পগড জগগছ জবাধহয়। হঠাৎ জেসিগে চমগে সদগয় জটসলগিান জবগে উঠগলা। 
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েণ্ঠস্বর জেসির পসরসচি–আসম মাসেদ জচম্বার অি েমািক জেগে বলসছ, আপনাগে জদখা 
জিানা েরার দাসয়ত্ব আমাগে জদওয়া হগয়গছ। 
  
ওই েো শুগন জেসি খুবই অবাে হগয় জগল, জি োনগি চাইগলা–আসম জ  এখাগন 
এগিসছ িুসম িা সে েগর োনগল জেি? 
  
–িব োনগি হয় জচম্বার অব েমািকগে। ভাগলা েো, েেম এগিগছা  খন িব ঘুগর 
সিগর জদগখা, আসম না হয় জিামার গাইড হব। আমার িগে িুসম সডনার খাগব? 
  
জেসি জেিগে অপছন্দ েরগলও মুগখর ওপর না বলগি পারগলা না। সলিট জেগে জনগম 
লসবগি পা জরগখ জেসি জদখগলা জেি দাাঁসডগয় আগছ। অসনিা িগেও জেসির ভাগলা 
লাগল। হাোর জহাে মাসেদ জদগি এর আগগ েখনও আগিসন জি। ডযাসনগয়ল েুপার 
জদখগলা দুেন হাি ধরাধসর েগর চগলগছ। 
  
ডযাসনগয়ল োগন এেমাত্র জি ছাডা জেসিগে আর জেউ ধরগি পারগব না। 
  
ওরা দুেন ঢুেগলা এেটা জরসু্টগরগন্ট, জেি বলল–শুগনগছা, জগাগয়ন্দা ডযাসনগয়ল েুপার 
এখাগন এগিগছ। দারুণ বুসদ্ধমান জগাগয়ন্দা। িাবধাগন জেগে এেটু। 
  
–আমার বযাপাগর িুসম জেন এি সচন্তা েগরা বগলা জিা? 
  
–আমার োগছ িুসম সবগিষ সেছু এেটা, িুসম োগছ োেগল আমার েগিযেটা মুহূিক 
আনগন্দ পসরপূণক হগয় ওগঠ। 
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জেি জেসির হাগির ওপর হাি রাখগলা। জেসি ওর আন্তসরেিায় হয়গিা সবশ্বাি েরগিা, 
সেন্তু ইসিমগধযই জি জেগির অিীি িম্পগেক অগনে েোই জেগন জিগলগছ। এই 
ধরগনর মানুষগে িবিময় দূগর দূগর রাখগি হয়। 
  
জবি েগয়েটা সদন জেসি আর জেি নানা োয়গায় ঘুগর জবডাগলা, ডযাসনগয়ল েুপার আর 
দুেন স্থ্ানীয় জগাগয়ন্দা আঠার মগিা জলগগ রইল িাগদর িগে। 
  
জেগির িম্পগেক জখাাঁে সনগয় জদখা জগল িার অিীিটা খুব এেটা খারাপ নয়। সেন্তু 
ডযাসনগয়ল েুপাগরর মন সেছুগিই মানগছ না জেসি এখাগন শুধু জবডাগি এগিগছ। 
  
জেসি এেসদন সনগেগেই েশ্ন েরগলা-জেি িম্পগেক আমার সে ধারণা? 
  
চালকগির িগে ওই ঘটনা ঘগট  াবার পর এই েেম এেেন পুরুষ িার হৃদয়গে জদালা 
সদগয়গছ এটা অস্বীোর েরগি পারগছ না জি। সেন্তু এটা সে িার বুসদ্ধহীনিার পসরচয়? 
  
এেসদন জেি জেসিগে সনগয় মাসেগলগনাগি জগল, এখাগন দারুণ খাওয়া দাওয়া পাওয়া 
 ায়, জিই িগে জদখগি পাওয়া  ায় সেপিী িুন্দরীগদর নাচ, স্থ্ানীয় ভাষায়  াগে বগল 
ফ্ল্াগখগে। বােনা এবিং নারী-পুরুগষর উদ্ধি অে-ভেীগুসল খুবই উগিেে, হঠাৎ জেসি 
জদখগলা িার িমস্ত অে বােনার িাগল িাগল জনগচ উগঠগছ। 
  
. 
  
২৯. 
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পরসদন িোল ১০টায় জেসি োগদা সমউসেয়াগমর জগগট লাইন সদগয়গছ। 
  
এই সমউসেয়াগম িারা পৃসেবীর সবখযাি সিল্পীগদর আাঁো ছসবর এবিং সবরলিম িিংগ্রহ 
আগছ। সেছুটা দূরত্ব বোয় জরগখ ডযাসনগয়ল িার িগে ঘুরগছ। 
  
এেটা ঘগর বই আর ছসব, জেসির হৃৎস্পন্দন দ্রুি হগি োগে, ওই জিা জিই ছসব 
পুগয়গিকা, হঠাৎ জেসির নের পডগলা জেগির ওপর। জিও দূর জেগে ছসবটাগে এে 
দৃসষ্টগি জদখগছ। িাহগল? আবার এেটা লডাই শুরু হগয় জগল? জেসির জচায়াল িি 
হগয়গছ, জ  েগরই জহাে এই লডাইগি জেিগে জি হারাগবই। 
  
ডযাসনগয়ল েুপার বলল–োগদা জেগে ও ছসব চুসর েরগি এগিগছ। 
  
এই েো শুগন জগাগয়ন্দা েধান রাসমগরা বলগলন–আে প কন্ত জেউ পাগরসন িা। 
  
ডযাসনগয়ল েুপার োগন জ  েগরই জহাে জেসি ছসবটা চুসর েরগবই, পুসলি ওর সেছু 
েরগি পারগব না। 
  
. 
  
২৯. 
  
হারটগগর েোটা মগন পগড জগল জেসির িািলয লাভ েরার চাে েম িবুও জচষ্টা েগর 
জদখগি িসি সে। ছসবটা চুসর েরগলও বাইগর আনা  াগব না। রাগির জবলায় ছাদ সদগয় 
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ঢুগেও িল হগব না, অযালামক ঘণ্টার িার চারপাগি ছডাগনা আগছ। আগছ অদৃিয–ইনিা 
জরড আগলাে রসি। বাইগর অনবরি ফ্ল্াড লাইট ঘুগর জবডাগি। 
  
পরসদন আবার জেসি সগগয় পুগয়গিকার িামগন দাাঁডাল। আগগর মগিাই েহরার বযবস্থ্া। 
িগখর সিল্পীরা েযানভযাি আর িুসল সনগয় বগি বগি ছসব আাঁেগছ। জেসির হঠাৎ মগন হল 
জি এই োেটা েরগি পারগব। 
  
জি পাবসলে বুগে ঢুেগলা। জিান েরল। ডযাসনগয়ল েুপার িামগনর েসি বাগর বগি 
লিয রাখগলা িার ওপর। োগে জিান েরগছ োনবার েনয জি িবকস্ব পণ েরগি পাগর। 
  
জিান নাসমগয় রাখার আগগ জিষবাগরর মগিা জেসি মগন েসরগয় সদসিগলা গান্থার 
হারটগগে–এটা সনিয় মগন রাখগব জ  জলােটার হাি জ ন খুব দ্রুি চগল। মাত্র দুসমসনট 
িময় পাগব জি, ইসিমগধয োেটা িারগি হগব, আিা েসর িুসম বুঝগি পারগছা গসির 
ওপগরই োেটার িািলয সনভকর েরগছ। 
  
ডযাসনগয়ল েুপার জরনল্ডিগে সচসঠ সলগখ োনগলা জেসি োগদা সমউসেয়াগম সেছু এেটা 
চুসর েরার েনয ঢুগেগছ, জেসির ওপর আসম েডা নের জরগখ চগলসছ। 
  
দুসদন পর িোল নটার িময় জদখা জগল মাসেদ িহগরর মাঝখাগন জরসটগনা পাগেক জছাট 
পুেুগরর পাগড বগি জেসি অলি ভসেগি হাাঁগিগদর পাউরুসটর টুেগরা খাওয়াগি। 
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এেটু বাগদ পাোচুগলর এেেন বয়ক জলাে জিখাগন এগি হাসের হগলন, িার সপঠ 
িামানয েুাঁগো, সিসন জবসির অনয ধাগর বগি বগি োগে পডগি লাগগলন। িার নাম 
িীোর জপাগরটা। 
  
সিসন বলগলন–গুডমসনকিং মযাডাম। 
  
–গুডমসনকিং, জোগনা অিুসবধা আগছ? 
  
–না না, িাসরখ আর িময়টা োসনগয় সদন। 
  
–এখনও সঠে হয়সন। 
  
–পুসলি সেন্তু জিগপ  াগব, আে অবসধ জেউ এ োে েরগি পাগরসন। 
  
–িার েনয িুসবধা অগনে, চসল পগর জদখা হগব। জেসি  খন পাগেক িখন ডযাসনগয়ল 
েুপার িার জহাগটল ঘর িন্ন িন্ন েগর খুাঁেগছ। জেসিগে খাবার না জখগয় জবগরাগি জদগখ 
ও ধগর সনল সিরগি অন্তি আধ ঘণ্টা লাগগব। ওর ঘগর জোগনা ছসবর নেল খুাঁেসছল 
ডযাসনগয়ল। সেন্তু ছসবর জোগনা সচহ্ন জনই। 
  
পগররসদন িোগল জেসি জহাগটল জেগে জবসরগয় এেটা বগডা জদাোগন ঢুেগলা। ডযাসনগয়ল 
  
িাগে ছায়ার মগিা অনুিরণ েরগছ। জেসি বােরুগম ঢুগে পডল, জমগয়গদর বােরুম, 
বাইগর। দাাঁসডগয় েুপার ছটিট েরসছল। জভিগর জগগল ও জদখগি জপগিা এেটা 
মাঝবয়িী জমাটাগিাটা মসহলার িগে জেসি েো বলগছ। 
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জেসি বলল–োল িোল এগাগরাটার িময়। 
  
–না, োল হগব না। োল িোগল লুগিমবাগগকর রাো আিগছন ওই সমউসেয়াম জদখগি 
দারুণ পাহারা োেগব। 
  
– ি জবসি পাহারা িিই ভাগলা, োল িোল এগাগরাটা। 
  
পরসদন িোল এগাগরাটায় রাো আিগবন। োগদাগি িাগোিাগো রব পগড জগগছ। 
োগদার সডগরটর সেসস্টয়াম মাচাদা েধান দরোয় দাাঁসডগয় অভযেকনা োনাগবন। এেটু 
ভয়ও আগছ, িাধারণ দিকেগদর জঠসেগয় রাখা  াগব না। রাোর সনেস্ব জদহরিীর 
পািাপাসি সমউসেয়াগমর জস্পিাল গাডকরাও োেগব। 
  
জেসি মগন মগন খুবই উগিসেি। পুগয়গিকা টাোগনা আগছ জ  ঘগর জি ঘগর এগি 
জপৌঁছগলা জি, আগগ জেগেই িব সঠে েরা আগছ। পুগয়গিকা ছসবর পাগি টাোগনা জপািাে 
পরা মাো নাগমর সবখযাি ছসবটার িামগন ইগেল রে িুসল সনগয় জে জ ন বগি ছসব 
আাঁেগছ। জি হল িীোর। ওটা জদগখ সনগয় জেসি পাগির ঘগর ঢুেগলা। 
  
ডযাসনগয়ল েুপার নের রাখগছ, িাহগল জেসি এই ঘগরই সেছু এেটা েরগব, রাো 
জদািলার গযালাসর জিষ েগর নীগচ সিগর আিগছন, সিসন বই আর ছসব জদখগবন। জেসি 
জ  ঘগর ছসব জদখসছল জিখাগনও জিই বােরুগম জদখা মসহলাসট রিং িুসল সনগয় বগি ছসব 
আাঁেসছগলন। সঠে জিই িময় এেদল োপানী সেসচর সমসচর েরগি েরগি ঢুগে পডল। 
জেসিও োয়দা েগর সপছু হটগি সগগয় োপানীগদর েনুই-এর গুগিায় ধাক্কা জখগয় ওই 
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মসহলা সিল্পীর ঘাগড সগগয় পডল। িব এসদে ওসদে সছটগে জগল। জেসি িাডািাসড 
মসহলাসটগে িাহা য েরগি জগল। েুগিা সদগয় রগের সটউবগুগলাগে মাসডগয় জমগঝসট নষ্ট 
েগর সদল। ডযাসনগয়ল েুপার বুঝগি পারগলা এটা জেসির েেম চাল, আিগল জি োে 
েরগি শুরু েগরগছ। 
  
পাহারাদার ছুগট এল েুগয় পাি বলগি বলগি। দিকনােকীরা জেসিগে সঘগর ভীড েগর 
দাাঁসডগয়গছ। এখসন রাো এখাগন আিগবন। এর মগধয জমগঝ জনািংরা হগয়গছ। পাহারাদার 
ঘাবগড সগগয় পাগির ঘগরর পাহারাদারগে জডগে আনগলা। 
  
জেসির এেটা জচাখ লিয েরল, পাগির ঘগরর পাহারাদার ছুগট এগিগছ। িীোর ও 
পুগয়গিকার ছসবটা এখন ও ঘগর িমূ্পণক এো। 
  
দুেন পাহারাদার দিকনােকীগদর িরাবার জচষ্টা েরগছ। এেেন বলল সডগরটরগে ডােগি। 
  
সমসনট সিগনে বাগদ সডগরটর মাচাদা হন্তদন্ত হগয় বলগলন িীগসগসর ঘর জমাছর জলাে। 
ডাগো। 
  
– াসি িযার বগল এেেন ছুগট জগল। 
  
জেসি জদখল পাহারাদার পাগির ঘগরর দরোয় সগগয় দাাঁসডগয়গছ। িখনও জভিগর িীোর 
জপাগরটা এেমগন ছসব এাঁগে চগলগছন। 
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ডযাসনগয়ল েুপার সেন্তু জেসির ওপর জেগে এে মুহূগিকর েনযও জচাখ িরায়সন। সিিীয় 
চালটা ধরগিই হগব। সেন্তু জেসি জোগনা ছসবর োগছ জগল না, োগরার িগে েো বলল 
না, শুধু জেন ধাক্কা জখল? এেটা ছসবও হাসরগয়  ায়সন? সেন্তু সেছু এেটা ঘটনা ঘগটগছ। 
জিই সবষগয় সনাঃিগন্দহ ডযাসনগয়ল েুপার। ও ছুটগলা সডগরটগরর োগছ িযার, আমার মগন 
হয় এখান জেগে এেটা ছসব চুসর জগগছ। 
  
–অিম্ভব জ গিই পাগর না, মাচাদা ডযাসনগয়লগে বলগলন। 
  
–আসম বলসছ আিল ছসবর বদগল নেল ছসব বিাগনা হগয়গছ। 
  
–শুনুন সমাঃ েুপার, েগিযেটা ছসবর জপছগন,  ন্ত্র লাগাগনা োগে। নামগলই ঘণ্টা জবগে 
উঠগব। 
  
মাচাদা সনগেই িব পরীিা েরগলন। ডযাসনগয়ল েুপার বুঝগলা–এবারও সিোর িগকগছ। 
  
জিসদন িগন্ধযগবলা জহাগটগল জখগি জখগি জেসি জেিগে োনাগলা েগয়েসদগনর মগধয জি 
এখান জেগে চগল  াগি। জেি বলল, জিামার েনয আমার েষ্ট হগব। 
  
. 
  
সডগরটর মাচাদা িোগল জবি আরাম েগর েসি খাসিগলন। এেটা জবয়ারা এেটা সচসঠ 
আনল। েুসরগখর েুনিুখ হাউি সমউসেয়াগমর সডগরটর সলগখগছন জ  সিসন িার দপ্তগরর 
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িব জেগে েবীণ সিল্পসবগিষজ্ঞগে পাঠাগিন। সিসন িারা পৃসেবীর জিরা ছসবগুগলা জদগখ 
এেসট সরগপাটক হিসর েরগবন। 
  
ওাঁর নাম জহনরী জরগন্ডল। সিসন এগলন। ওাঁর েোয় িুইি টান। হযান্ডগিে েরার িময় 
মাচাদা লিয েরগলন জহনরীর ডান হাগির িেকনীটা জনই। 
  
লুগিমবাগগকর রাোর দিকন লাভ েরার পর এেেন সবখযাি সবগিষজ্ঞ–মাচাদা সনগেই 
িব সেছু জদখাগি শুরু েরগলন। 
  
এগের পর এে গযালারীগি  াগিন জরগস্তল, মুগ্ধ হগয় িাসরি েরগছন িব সেছুর। 
  
জিগষ এেিলায় বই আর ছসবর ঘগর ঢুগেও জিই ভাব জরগন্ডগলর মুগখ, িব ছসবগুসলর 
েিিংিা েরগি েরগি হঠাৎ পুগয়গিকার ছসবটার িামগন দাাঁসডগয় সিসন সে জ ন ভাবগলন। 
িারপর বলগলন–অিাধারণ নেল। 
  
–সে বলগলন সমাঃ জরগভল? 
  
–িুন্দর নেল! 
  
–হগিই পাগর না, এগেবাগর আিল ছসব এসট। 
  
জহনরী জরগভল আগরে পা এসগগয় সগগয় বলগলন–নাাঃ,  া বগলসছ িাই, এটা জগাইয়ার 
সিষয ইউগেসনও লুোি পসডলার আাঁো। 
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মাচাদা বলগলন–না না হগিই পাগর না। আমরা অগনে জখাাঁে খবর েগর এটা সেগনসছ। 
  
–জেন হগব না, লুোি আর জগাইয়া জিা িমিামসয়ে। িাই োচীনত্ব িম্বগন্ধ ঝঞ্ঝাট 
োেগব না। আসম বলসছ লুোি জ  িব ছসব নেল েরগিা িাগি সনগের নাম সলখগিা। 
িারপর অনয রগের জোসটিং সলগখ জগাইয়ার নামটা সলগখ বাোগর জছগড সদগিা। এইভাগব 
জি লি লি টাো আয় েগরগছ। 
  
িব জদগখ সনগের জহাগটগলর সঠোনা োসনগয় ধনযবাগদর বনযা বইগয় সদগলন। িারপর 
জরগন্ডল চগল জগগলন। মাচাদার মগন খটো লাগল। সিসন ছসবটাগে লযাবগরটসরগি 
আনগি বলগলন। 
  
মাচাদার সনগদকগি অযাসিড সদগয়, জগাইয়ার িইগয়র অিরগুগলা জমাছা হল। ধীগর ধীগর 
লুোগির এল জভগি উঠল। জরগন্ডগলর েোই সঠে। জগাইয়ার িলায় লুোগির িই। 
  
মাচাদার মাো খারাপ হবার জোগাড। এখন জবাধহয় িার চােরী চগল  াগব। মাচাদা 
িগে িগে জরগন্ডগলর জহাগটগল জিান েরগলন। 
  
মাচাদা বলগলন–আপসন সঠেই বগলসছগলন, ওটা লুোগিরই। 
  
–লুোি অগনেগে জবাো বাসনগয়সছল, আপসনও ঠগে জগগছন। 
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মাচাদা ঘাড জনগড বলগলন–আমরা জ  সবধবার োছ জেগে সেগনসছলাম উসন বগলসছগলন 
এই ছসবসট ওাঁর পসরবাগর সিন পুরুষ ধগর সছল। মামলা েরগল আমারই জবাোসম েোি 
পাগব। 
  
জরগন্ডল বলগলন–িা সঠে, এে োে েরুন, সডগরটরগদর িগে েো বগল ওটা নীলাম 
দারগদর োগছ পাসঠগয় সদন। 
  
–িাগি োনাোসন হগব। 
  
–িগব এেটা েো বসল, আপনার ভাগয ভাগলা হগল এেেন খগের জপগি পাগরন। 
আমারই এেেন পসরসচি পিাি হাোর ডলাগর ছসবটা সেনগি পাগর। 
  
মাচাদা বলগলন–িাহগল জিই বযবস্থ্া েরুন। 
  
িাডািাসড সমসটিং বিগলা, ছসবটা িাধারণ োগগে মুগড িুগল জদওয়া হল জরগভগলর 
হাগি। িার আগগ টাো অবিয হাগি চগল এগিগছ। 
  
ছসবটা সনগয় জরগভল টযাসি ধগর জিাো চগল এগলন মাসেগদর উির োগন্ত। চারিলার 
ফ্ল্যাগট িার েনয অগপিা েরসছগলন জেসি, সপছগন িীোর জপাগরটা। 
  
–অিুসবগধ হয়সন জিা? 
  
জরগন্ডল ছসবটা জটসবগল জরগখ বলগলন–না। 
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জেসির সনগদকগি িীোর আবার অযাসিড সনগয় বিগলা, লুোগির িইটা িুগল সনগিই 
জবসরগয় পডগলা জগাইয়ার আিল িই। 
  
জরগন্ডল অবাে হগয় বলগলন–চমৎোর, অপূবক। 
  
িীোর জপাগরটা বলল–িবটাই সমি হুইটসনর পসরেল্পনা। উসন আমাগে বগলসছগলন 
দুসমসনট িমগয়র মগধয আিল িইগয়র ওপর রগের আস্তরন সদগয় িার ওপর লুোগির 
িই েগর আবার আস্তরণ সদগয় জগাইয়ার িহয েরগি পারগবা সেনা। আসম জ  জপগরসছ 
  
এটা িারই েমাণ। ওরা  সদ লুোগির িইটা িুলগিা িগব আিল, িইটা জপগিা। সেন্তু–
েেগম ভয় জপগয়  াওয়াগি অিদূর এগগাগি পাগরসন। 
  
জেসি দুেনগে পাওনা সমসটগয় সদল। 
িীোর েশ্ন েরল–েীভাগব এটাগে জদগির বাইগর সনগয়  াগবন? 
–অনয এেেনগে পাঠাগবা, জিইই োে েরগব। 
  
জেসি জহাগটগল সিরগলা, আহা জবচারা জেি। 
  
সনধকাসরি মানুষসট এল, জেসি িীোর জপাগরটাগে জিান েরল–জলাে পাঠাসি ছসবটা সদগয় 
জদগবন। 
  
–েী বলগলন? এেটু আগগই জিা আপনার জলাে ছসবটা সনগয় চগল জগগছ। 
  
এই েোগুগলা সঠে সবশ্বাি েরগি পারগলা না জেসি! 
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ব্রু মসিরি  অসফস 
৩১. 
  
পযাসরি, 
  
বুধবার, ৯ েুলাই, দুপুর। 
  
ব্রু মসিগনর অসিি, হারটগ জেসির িগে েো বলগছ–িব মানসছ সেন্তু ছসবটা জেি 
আমাগদর হাগি িুগল সদগয়গছ। অিএব িাগে েৃসিত্ব সদগিই হগব। 
  
জেি পুগরা বযাপারটার ওপর েডা নের জরগখসছল। জেসিগে সদগয় আিল োেটা 
েসরগয় জিষ মুহূগিক বােীমাৎ েরগলা। এই েেম জেগির োগছ জগা-হারান জহগর জগল 
জেসি। 
  
ওগে হাগির োগছ জপগল আসম খুন েরগবা–জেসি বলল। 
  
–না না রাগারাসগ জোগরা না, জেি আিগছ, জিামাগদর দুেগনর েনয এেটা োে 
জরগখসছ। 
  
জেসি সেছুগিই রােী না, আবার হারটগও ছাডগব না। জিষ প কন্ত জেসি রােী হল। 
বযাপারটা খুবই েসটল, দয বীয়ািক জোম্পানী চার জোসট ডলাগরর হীগর পাঠাগি পযাসরি 
জেগে আমস্টারডাগম। আোগিই হীগরগুগলা চুসর েরগি হগব। 
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জেসি বযাগের হাসি জহগি বলল–মালবাহী জেগন? ওডবার িময় চুসর েরগি হগব? সে 
িম্ভব? 
  
–জছাট্ট খাগট্টা জলাে োেগব, িাগে এেটা পযাসেিং বাগি ভগর হীগরর পযাসেিং বাগি িাগে 
পুগর জদগবা। মাঝপগে জি হীগর চুসর েগর আবার পযাসেিং বাগি লুসেগয় পডগব। িার 
আগগ নেল হীগরর বািটা ওই পযাসেিং বাগি ভগর সদগি হগব। আমস্টারডাগম িুসম 
িগমি ওই পযাসেিং বািটা জডসলভারী সনগয় জনওয়া হগব। এেলাখ ডলাগরর ৫০ হাোর 
িুসম পাগব। 
  
–বাসেটা? 
  
–বাসেটা পাগব জেি, ও পযাসরি এয়ারগপাগটক বগলাে রাখগব, িাই জিামাগদর জোগনা 
অিুসবধা হগব না। আবার আমস্টারডাগম জিই-ই োেগব। 
  
জিষ প কন্ত অগনে সেছু ভাবগি ভাবগি জেসি রােী হল। পযাসরগির এেটা ভাগলা 
জহাগটগল চগল এল জি। ডযাসনগয়ল েুপারও জিখাগন হাসের হগয়গছ। সেছুগিই এই 
পরােয় জি জমগন জনগব না। বার বার জেসি িিগে  াগি সে েগর? 
  
ইন্টারগপাগলর িদর দপ্তর িাগে  াগিিাই অপমান েগরগছ। 
  
রাসমগরা ডযাসনগয়ল েুপাগরর দুবকযবহাগরর েোও োসনগয় সদগয়গছন। ইেগপাগটকর 
সেগনাগন্টরও ধারণা বৃো জেসির জপছগন জছাটা হগি। 
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জেি এগি জেসিগে সডনাগর জ গি বগলসছল। জেসি রােী হয়সন। জেসি হুইটসন নাগমর 
আদযাির জলখা এেটা জছাট্ট সিগের রুমাল জেি িাগে উপহার সদগয়সছল। ৫ লি 
ডলাগরর সবসনমগয় সে? 
  
জিষ মুহূগিক বুে সঢপ সঢপ েরল জেসির। মাত্র এে ঘণ্টার ফ্ল্াইট। িার মগধয োে 
িারগি হগব। পযাসেিং বাগির োঠগুগলা খুবই িি, জি সে সঠেমগিা খুলগি পারগব? 
  
সনগেগে হিসর েগর সনল জি, োগলা জপািাে পরগলা, রবার জিাগলর েুগিা, মাোয় টুসপ, 
জবর হবার আগগ জটসবগলর ওপর পগড োো সট. ডবসলউ জলখা রুমালটা বুগের জভির 
খুাঁগে সনল। 
  
ডযাসনগয়ল েুপাগরর োগ্রি জচাখগে িাাঁসে সদগয় জেসি জিাো চগল এল গুদাম ঘগর। 
জিখাগন এেেন িগে িগে িাগে সভিগর সনগয় জগল। বগডা োগঠর খাাঁচার মগিা পযাসেিং 
বাগির মগধয িাগে ঢুগে পডগি বলা হল। এেটু জভগব জেসি ঢুেগলা, িগে সনগলা 
দুিলা ছুসর, লম্বা িি দসড, টচক লাইট আর নেল হীগরর বাি। 
  
পযাসেিং বাগি সেছু িাসনকচার  াসিগলা, িার পাগি গুসটিুসট হগয় জেসি বগি পডগলা। 
ওপর জেগে েযানভাি চাপা সদগয় দসড বাাঁধা হল। িামানয িুগটা আগছ িাই সনাঃশ্বাি 
সনগি েষ্ট হগব না। 
  
ভযাগন জিালার আগগ হারটগ বলল–ভয় পাবার সেছু জনই জেসি, িব সঠেঠাে চগলছ। 
জেি জিামার োছ জেগে হীগরর বািটা সনগয় জনগব। িুইোরলযান্ড  াবার জেগনর সটসেট 
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জদগব।  সদ অঘটন ঘগট  ায় িাহগল এই চাসব নাও, সদগয় সদলাম, আমস্টারডাগম এেটা 
খাসল বাসড আগছ, িুসম জিখাগন লুসেগয় জেগো। 
  
সবিাল ৭৪৭ জবাসয়িং মালবাহী উগডাোহাগে জেসি িগমি পযাসেিং বাি জবাঝাই হগয় 
জগল। পাগিই আিল হীগরর পযাসেিং বাি। 
  
জেসির মগন হল জ ন েচণ্ড ঝড উগঠগছ, জেসি েগল ডুগব  াগি, জেউ িাগে বাাঁচাবার 
জচষ্টা েরগছ না, জ্ঞান হাসরগয় জিগলগছ জি। 
  
ছুসর সদগয় েযানভাি জেগট িাডািাসড জবসরগয় এল জেসি। মগনর মগধয েবল উগিেনা। 
েিটা িময় পাওয়া  াগব জি বুঝগি পারগছ না। 
  
ক্লাসন্তগি িার িমস্ত িরীর ঘামগি শুরু েগরগছ। হাি িুলগি প কন্ত পারগছ না। জঘাগরর 
মগধয জেগে সেভাগব হীগরটা িসরগয় আবার সঠেঠাে েগর সনগের পযাসেিং বাগি ঢুগেগছ 
জি োগন না। খাসল িার মগন হগয়গছ এখন ঘুম ছাডা আর সেছু জি চায় না। 
  
েখন জেন আমস্টারডাগম জনগমগছ, জেসি ভসিক পযাসেিং বাি জডসলভারী জদওয়া হগয়গছ। 
িাও জি োগন না। 
  
আগধা োগরগণর মগধয জি জদখগলা জেি িামগন দাাঁসডগয় হািগছ–িুসম জপগরগছা োেটা 
েরগি, বািটা দাও। জিামার িগে সলিবগন জদখা হগব। 
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গুদাম ঘগরর মাসলে জেসির িযাোগি মুখ জদগখ ডািার ডাোর েো বলল। জেসি 
আপািিাঃ আমস্টারডাগমর জিই খাসল বাসডটায় সগগয় সবশ্রাম জনগব। োণিসি সেছুই 
অবসিষ্ট জনই িার। 
  
জিই বাসডগি জপৌঁগছ সবছানাগি শুগয় জেসি জ্ঞান হারাগলা। 
  
ইেগপটর সেগনাগন্টর িামগন  খন সট, ডবসলউ জলখা রুমালটা জমগল ধরা হল, িখন 
সিসন হাাঁ েগর অগনেিণ জিসদগে িাসেগয় োেগলন। এবার বলগলন ডযাসনগয়ল 
েুপারগে খবর দাও। 
  
. 
  
৩২. 
  
হলযাগন্ডর উির-পসিম উপেূগল ছসবর মগিা িুন্দর এেসট গ্রাম আলোমার। এখাগন ডাচ 
এয়ারলাইগের এে সবমান জিসবোর িগে জবি সেছুসদন জেি োসটগয়সছল। ভাষাটাও 
জমাটামুসট রপ্ত েগরগছ। এখাগন অনায়াগি লুসেগয় োো  ায়। িাই ওই সনরাপদ বাসডটা 
জেগে জেসির আধা-অগচিন জদহটা সনগয় জি চগল এগিগছ আলোমার গ্রাগম। জিখাগন 
এে জহাগটগল উগঠগছ। বগলগছ আমরা হসনমুগন এগিসছলাম, হঠাৎ স্ত্রী অিুস্থ্ হগয় 
পগডগছ। ডািার ডাো দরোর সেন্তু এখন নয় িময় হগলই োনাগবা। 
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ঘগর এগন জেসিগে খাগট শুইগয় সদগয়গছ। জদখগলা িার িমস্ত িরীর ঘাগম সভগে জগগছ। 
োমা োপড খুগল জিায়াগল সদগয় জেসির িরীর মুসছগয় সদগয়গছ। রাগি আবার ধুম জ্বর 
এল। পরসদন িোগল জেি জবি সেছু ওষুধ োগমকাসমটার সেগন আনগলা। 
  
পুগরা আটচসলি ঘণ্টা বাগদ জেসি অগনেটা স্বাভাসবে হল। এই আটচসলি ঘণ্টা জেি 
এে মুহূগিকর েনযও জচাগখর পািা বন্ধ েগরসন। জেসিগে জি সে িসিযই ভাগলাগবগি 
জিগলগছ? 
  
িসিযোগরর জ্ঞান সিরগলা অগনেিণ বাগদ। িব ঘটনা মগন পডল। োনলার োগছ 
বগডা জোগচর ওপর গুসটিুসট জমগর জেি শুগয় আগছ জেন? 
  
ও ভাবগি ভাবগি জেি উগঠ বিগলা,  াে িুস্থ্ হগয়গছ িাহগল? 
  
–জেি আসম জিা জিামাগে হীগরগুগলা সদগয়সছ, আবার এগিগছা জেন? 
  
–হীগরটা জনবার পর আসম এয়ারগপাগটক জগলাম জদখগি িুসম সঠেমি পালাগি পারগল 
সেনা। জেন জছগড জদবার পর  খন এগল না িখন বুঝগি পারলাম িুসম ওই সনরাপদ 
আস্তানায় চগল জগগছা। িখন িুসম পুগরা অজ্ঞান সছগল, আসম িুগল না আনগল িুসম 
জবাধহয় বাাঁচগি না। 
  
ধরা পডার ভয় োো িগেও জেি িাগে এেসদন ধগর জিবা েগরগছ জেসির সবশ্বাি হয় 
না। এর অন্তরাগল সনিয়ই জোগনা মিলব আগছ। 
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–হারটগগে জিান েগরসছলাম জিামার ৫০ হাোর ডলার িুইি বযাগের অযাোউগন্ট েমা 
সদগয় সদগয়গছ। 
  
িবটাই িুসম জমগর সদগল না জেন? জেসির েোয় স্থ্ল সছল। 
  
জেি বলল–আমাগদর এইভাগব পরস্পরগে সনগয় ইাঁদুর জখলার অবিান হওয়া উসচি 
বুগঝগছা? 
  
–বুগঝসছ, মুগখ বলগলও জেসি মগন মগন োগন এই জখলা জোনসদন জিষ হগব না। 
  
–জিামার োমা েুগিার িাইে বলল, িব সেগন আনগি হগব। এই েো জিানা মাত্র 
জেসি লিায় েুাঁেগড জগল, জি বুঝগি পারগলা এই েসদন জি সবনা জপািাগেই সছল, 
জেি িার গা মুসছগয়গছ, িার জ্বর জদগখগছ। নাহ, জলােটাগে জবাঝা মুসকল। 
  
সবগেগল িুটগেি ভসিক োমাোপড আনগলা দুেগনর েনয। জিই িগে খবগরর োগে। 
হীগর চুসরর খবর সবস্তাসরিভাগব জলখা হগয়গছ, িম্ভাবয জচাগরর নাম োনা  ায়সন বলা 
হগয়গছ। 
  
জেি জহগি বলল, িাহগল আমরা িমূ্পণক সনরাপদ। 
  
ডযাসনগয়ল েুপাগরর সনগদকগি জেসি হুইটসনর রুমাগলর েোটা িািংবাসদেগদর বলা হয়সন। 
িাছাডা সট, ডবসলউ মাগন হাোর হাোর মসহলা আগছ ইউগরাগপ, জিই িূত্র জেগে 
জেসিগে ধরা িহে হগব না। 
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সগেকায় বগি ডযাসনগয়ল েুপার োেকনা েরগলা–েভু, ওগে আমার হাগি িুগল দাও। ও 
আমার হাগি িাসস্ত জপগল আসম পাপমুি হব। সেন্তু জেসির নগ্ন িরীগরর েো সচন্তা 
েরগলই িার মাোর জভির জেমন জ ন োমনার ঝড ওগঠ। ডযাসনগয়ল িাডািাসড সগেকা 
জেগে বাইগর জবসরগয় এল। 
  
জেসির ঘুম  খন ভােগলা িখন জবি অন্ধোর। জেিগে জদখগি না জপগয় সনগেগে 
জেমন অিহায় বগল মগন হল। 
  
জ্বর ছাডগলা এগেবাগর রাগির জবলায়। গাগয় এেটু জোর এল। রাগি শুগয় শুগয় 
জেিগে িার অিীি েীবগনর িব োসহনী বলল। জেি সনগে অনয এেসট জছাগটা খাগটা 
সবছানায় শুগি। জিও িার সবসচত্র অসভজ্ঞিার েো োনাগলা। 
  
এেসদন িোগল জেি বলল–পুসলি জবাধহয় হাল জছগড সদগয়গছ, এবার এখান জেগে 
পালাগি হগব। 
  
উৎিুে সচগি জেসি োনগি চাইগলা–েগব? 
  
–োলই। 
  
–সঠে আগছ, আসম িব গুসছগয় সনসি। 
  
জি রাগি জেসির ঘুম আিগছ না, অগনেিণ ছটিট েরার পর জি বলল–িুসম সে 
ঘুসমগয় পগডগছা? 
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–না। 
  
–সে সচন্তা েরসছগল? 
  
–োলগের েো, এ োয়গাটা জছগড জ গি আমার খুব েষ্ট হগব। 
  
–আমার েষ্ট হগব জিামাগে জছগড োেগি। 
  
–েিটা? 
  
–ভীষণ– 
  
জেি উগঠ এল জেসির খাগটর োগছ, জেসি–। 
  
এই মুহূিকসটর েনয জেসি জবাধহয় অগপিা েরসছল। জি দুহাি বাসডগয় জেিগে বুগের 
ওপর জটগন সনগয় বলল–জোগনা েো নয়, আমাগে ভীষণ ভীষণ আদর েগরা। 
  
িারপর ঘণ্টাখাগনে ওরা দুেন স্বগকরাগেযর বাসিন্দা হগয় জগল। 
  
িোগল জেসিগে আদর েরগি েরগি জেি আবদার েগরসছল, িুসম সে আমাগে সবগয়–
েরগব? 
  
জেগির বুগে মুখ লুসেগয় জেসি বলল, হযাাঁ। 
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েীভাগব আগামী েীবন গগড উঠগব দুেগন িার পসরেল্পনা েরগি োেগলা। দুেগনই 
েচুর টাো েসমগয়গছ। এখন ভে েীবগন সিগর  াগব। 
  
িাহগল পুসলিগে োসনগয় সদই জি েো–জেগির েোয় জহগি উঠগলা জেসি। 
  
পরসদন হারটগগর জিান এল। এেটা োগের বযাপার আগছ, দুেগন েরগব সে? 
  
–না না আমরা এই লাইন জছগড সদগয়সছ, আগরেটা েো আমরা সবগয় েরসছ। 
  
হারটগ অসভনন্দন োসনগয় বলল–োগল আিসছ, েো হগব। 
  
জেি আর জেসি সঠে েরল হারটগগর েস্তাগব রােী হগব না। জিষ প কন্ত হারটগ এেটা 
দুাঃিাহিী োগের েো পাডল। জেসি জিষ প কন্ত রােী হল। মগন মগন িপে েরল 
এটাই আমার জিষ োে। োেটা োয় অিম্ভব, েরগি পারগল সবি লাখ ডলার পাওয়া 
 াগব। 
  
জেসিরা আমস্টারডাগম সিরগি না সিরগিই পুসলি িাগদর অনুিরণ েরগি শুরু 
েরগলা। হলযাগন্ডর পুসলি জেসিগে উসচি সিিা জদগব এমন আস্ফালন জিানা জগল। 
  
ডযাসনগয়ল েুপারগে িাহা য েরগলন ইেগপেটর দুগরন। 
  
এখাগনও জেসি আর জেি দিকনীয় স্থ্ানগুসলগি ঘুগর জবডাগি। ডযাসনগয়ল েুপার োগন 
এর অন্তরাগল জোগনা এেটা জগাপন োরণ আগছ। 
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জগাগয়ন্দারা েগিযেসদন ডযাসনগয়ল ও দুগরনগে সরগপাটক সদগি িগন্দহেনে সেছু জনই। 
  
এেসদন িোগল ওরা দুেগন জগল হলযাগণ্ডর সবখযাি হীগর োটার োরখানা জদখগি। 
  
িরোরী গাইড িবসেছু ঘুগর ঘুগর জদখাগি লাগল। োাঁগচর জডাগমর িলায় রাখা এেটা 
হীগর জদসখগয় বলল–জলসডে অযান্ড জেন্টলগমন–এটা হল পৃসেবীর সবখযাি লুেুলান হীগর, 
এর দাম এে জোসট ডলার। 
  
জেি জচাঁসচগয় বলল–িাহগল চুসরর ভয় আগছ সনিয়ই। 
  
ডযাসনগয়ল েুপার পাগয় পাগয় িামগন এসগগয় এগিগছ। জি বুঝগি পারগছ এই হীগরটা 
চুসর েরার জচষ্টা েরা হগব। 
  
ডযাসনগয়ল েুপার আর জগাগয়ন্দার মগধয জচাখাগচাসখ হগয় জগল। পরসদন িারা দুেন জগল 
সবখযাি সমউসেয়াগম। জরমোর সবখযাি ছসব সদ নাইট ওয়াচ-এর িামগন দাাঁসডগয় জেি 
গাইডগে সেজ্ঞািা েরল, পাহারার বগন্দাবস্ত সঠে মগিা আগছ জিা? 
  
–িা আর বলগি, ইগলেেসনি  ন্ত্র লাগাগনা আগছ, জেউ িাহি েরগব না। 
  
–আিা েসর এরপর জেউ চুসর েরগব না, সে বগলা? 
  
ডযাসনগয়ল েুপার আর জগাগয়ন্দা িখন আগরা এেবার জচাগখ জচাখ রাখগলা। 
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িৃিীয় সদন ওরা জগল েনগভনিন জিন্টাগর। ডােসটসেগটর েদিকনী জদখগি। সেসটি 
গায়নার ছগোণা ডােসটসেট, মসরিাগির এেলাখ ডলাগরর এে জপনীর সটসেট জদগখ 
আবার জেি পাহারাদারগে শুসনগয় এেই েো বলল। 
  
সিনসদগনর এই সরগপাটক জপি েগর ডযাসনগয়ল িার পুরগনা অনুগরাধ আবার জপি 
েরগলা,  জেি ও জেসির ঘগর জছাট জছাট মাইগোগিান সিট েরগি হগব। িারা সে েো 
বগল িবসেছু জটপ েরা দরোর। পুসলি েসমিনার এবার আর না বলগি পারগলন না। 
  
. 
  
৩৩. 
  
পরসদন িোল জেগে জটপ জরেডকাগরর োগছ হুমসড জখগয় বগি োেগি জদখা জগল 
ডযাসনগয়ল েুপার, ইেগপেটর দুগরন আর িহোরী জগাগয়ন্দা উইটেযাম্পগে। 
  
সে েো হগি দুেগনর মগধয? 
  
েেম জেগির গলা জিানা জগল–আগরেটু েসি জদগবা। 
  
–এই চীেটা খাও, দারুণ জখগি— 
  
–জরাটারডাগম জবডাগি  াগব? 
  
–না, সবশ্রাম জনগবা। 
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এেটু বাগদ জেগির গলা–োগনা, এই জহাগটগল জোসটপসি মযাসিসমসনয়াম সপগয়র পন্ত 
আগছ। োহাগে ওগে বধ েরগি পাসরসন, মগনর জভির এেটা োাঁটা খচখচ েরগছ। 
  
–আসমও শুগনসছলাম ওসরগয়ন্ট এিগেগি  াগব। 
  
পুসলি েসমিনারগে সরগপাটক জদওয়া হল, ওই জহাগটগলর ওপর েডা নের রাখগি। 
  
িোল নটাগি আবার খবর পাওয়া জগল–অযামগরা বযািংে ৫৩ লি ডলার দাগমর জিানার 
বাট পাঠাগি ডাচ ওগয়স্ট ইসন্ডগে– 
  
–েি ওেন হগব? 
  
–েগিা আর হগব, এে হাোর ছগিা বাহাির পাউণ্ড। 
  
–োয় েুসড মণ, ও সনগয় পালাগনা মুসকল। 
  
–আমরা চাইগল িব মুসকল অবিান হগব।   
  
পুসলি বযািংগের বযাপাগর িিেক হগব সঠে েরগলা। জেসিগদর জপছগন আরও জগাগয়ন্দা 
লাগাগনা হল। 
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পগরর পাাঁচসদন অসবরাম অনুিরণ েগর জগাগয়ন্দারা জ  খবর জোগাড েরগলা িা 
সবিয়ের। জদখা জগল জেি এেটা ছাপাখানায় ঢুগেগছ। ও জবসরগয়  াবার পর জগাগয়ন্দা 
জগল, সনগের োডক জদসখগয় েশ্ন েরগলা, ওই জলােটা জোন্ োগে এগিসছল? 
  
–োডক ছাপাগি। 
  
জগাগয়ন্দা জদখগলা োগডক জলখা আগছ— 
  
আমস্টারডাগমর সনরাপিাবাসহনী 
  
েগনকসলয়াি উইলিন, মুখয িদন্তোরী। 
  
পগরর সদন জগাগয়ন্দা খবর আনগলা জেসি এেটা জপাষা পশুপাসখ সবসের জদাোগন 
ঢুগেগছ। জিখাগন এেগাদা পাসখর অডকার সদগয়গছ। িার মগধয আগছ েগয়েটা পায়রা, 
দুগটা লাভবাডক, এেটা েযানারী, সেছু জগাল্ড সিি। 
  
–পায়রা? ডাে পায়রা? জ  পায়রার গলায় খবর জবাঁগধ সদগল এে োয়গা জেগে অনয 
োয়গায় জপৌঁগছ  ায়? এ ধরগনর পায়রাগিা ওখাগন সবসে হয় না। 
  
ডযাসনগয়ল েুপাগরর মাো খারাপ হগব জবাধ হয়। 
  
আমগরা বযািংে জেগে জেি জবসরগয় আিার পর জিই জগাগয়ন্দা সগগয় েশ্ন েরগলা সমাঃ 
উইলিন, উসন সে োনগি এগিসছগলন জ  আপনার বযািংগের সনরাপিার বযাপারগুগলা 
সঠে আগছ সেনা? 
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–উসন জ  িসঠে জলাে জি সবষগয় সনাঃিগন্দহ হগলন সে েগর? 
  
–জেন? ওই জোম্পানী আমাগদর সনরাপিার বযাপাগর জদখাগিানা েগর, িাছাডা োগডকর 
জিান নম্বর জদগখ জিানও েগরসছলাম, িব সঠে আগছ। 
  
সবগেল সিনগটর িময় এেটা িাাঁগোয়া গাসড বযািংগের িামগন এগি দাাঁডাগলা, জেি 
আডাল জেগে িার েগয়েটা িগটা িুলল। জগাগয়ন্দা আবার জেগির িগটা িুলল। 
  
পুসলি েসমিনার  খন শুনগলন সবপুল পসরমাগণর জিানা চুসর হগি চগলগছ, সিসন আাঁিগে 
উঠগলন। 
  
–সে েগর িা িম্ভব? িসিযোগরর গাসড আিার আগগ ওরা এেটা গাসড সনগয় আিগব, 
জিানা জবাঝাই েগর জবসরগয়  াগব। ডযাসনগয়ল েুপার বলল। 
  
–বড্ড জবসি েল্পনা েরা হগি না? 
  
–না, ওরা সেছু এেটা েরগবই। 
  
জেসিগে জদখা জগল োহােঘাটায় দাাঁসডগয় োেগি। জি এেটা মাঝারী স্টীমার ভাডা, 
েরগব। ওখান জেগে জবসরগয় এগি হারটগগে জিান েরগলা। 
  
ওর ওপর ভরিা েরগি পাসর, আরও দুিপ্তাহ িময় লাগগব। 
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হারটগ জিানটা জছগড সদল। 
  
পরসদন ১১টার িময় জগাগয়ন্দা খবর সদল জেি এেটা োরখানা জেগে িাাঁগোয়া গাসড 
সেনগছ। জিটা  াগি ভারী জলাহা বইগি পাগর িার েনয পাটািগন জলাহর পাি বিাগি 
হগব। 
  
রগের োরখানা জেগে খবর পাওয়া জগল িরোরী িাাঁগোয়া গাসডর মগিা এই গাসডর রে 
নীল েরগি অডকার জদওয়া হগয়গছ। 
  
পশুপাসখর জদাোগনর মাসলে োনাগলাপায়রাটা ডাে হরেরা নয়। মাঠ জেগে ধগর এগন 
জডসলভারী জদওয়া হগয়গছ। 
  
ডযাসনগয়ল বুঝগি পারগছ না পায়রার মাধযগম সেভাগব েুসড মণ জিানা পাচার হগব। 
  
অযামগর বযািংে জেগে জিানা পাঠাবার পাাঁচসদন আগগ িব িগটা আর সরগপাটক রাখা হল 
পুসলি েসমিনাগরর িামগন। জেসি জিানাটা ওই ভাগব োগে চাসপগয় সনগয়  াগব। িারপর 
স্টীমাগর েগর এেগদি জেগে অনয জদগি পাঠাগব। 
  
জেি আবার উসদকর অডকার সদগয়গছ, এবার জেসিগে সনগয় জি জগল গযাগরগে। জেি 
ড্রাইভাগরর সিগট বগি এেটা িুইচ সটপগিই িাাঁগোয়া গাডীটার দুধাগরর োপড িগর 
জগল। গাডীটার গাগয় জলখা সহিংগেন সবয়ার জোম্পানী। দূগর এেটা বাসডর ছাদ জেগে 
জগাগয়ন্দারা। ওই ছসবসটও িুলল। 
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আরও এেটা খবর পাওয়া জগল। জেি রটারডম বন্দর জেগে হিংেিংগামী োহাগে সেছু 
মাল পাঠাবার েো বগল এগিগছ। 
  
–িাহগল ওগদর এখুসন ধরা হগি না জেন? 
  
উগিসেি েসমিনার োনগি চাইগলন। 
  
িান্ত হগয় ডযাসনগয়ল েুপার েবাব সদল হাগি নাগি ধরগি চাই, িা নাহগল জেি েমাণ 
েরা  াগব না। 
  
আগমসরোন এিগেি অসিি জেগে জেসি জবসরগয় এল। হাগি মাঝাসর আোগরর এেটা 
বাসণ্ডল। 
  
জেসি জিাো জহাগটগল এল। সেছুিণ পগর আবার জবসরগয় জগল। িারপর পুসলি সগগয় 
জদখগলা বাসণ্ডলটা জনই। 
  
বৃহস্পসিবার িগন্ধযগবলায় ডযাসনগয়ল েুপার জেসির জহাগটগলর ওপর িলায় জটপ 
জরেডকাগর মন সদল। 
  
েেম জেগির গলা–পাহারাদাররা আিার সত্রি সমসনট আগগই আমরা  সদ জপৌঁগছ  াই 
িাহগল জিানা জবাঝাই েগর পালাগি জোগনা অিুসবধা হগব না। আিল িাাঁগোয়া গাসড 
আিার আগগই মাল স্টীমাগর উগঠ  াগব। 
  
আবার জেসির গলা পাওয়া জগল–আসম জপেল ভগর রাখসছ। 
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এবার জেগির গলা–িাহগল োল িোগল–। 
  
ডযাসনগয়ল বলল–দুগরন, োল িোগলর মগধযই দুেনগে জেগল পুরগিই হগব। 
  
িমস্ত রাি ডযাসনগয়গলর ঘুম এল না। সবসভন্ন সচন্তা িার মাোর জভির ঘুরগছ। জেসি 
পুসলগির হাগি ধরা পগডগছ, এবিং েচণ্ড ভাগব অিযাচাসরি হগি–এই োল্পসনে দৃিযটা 
িার মাঝরাগির ঘুম জেগড সনল। বােরুগম সগগয় টগব গরম েল ভগর স্নান েরগলা। 
নাাঃ, জমগয়টাগে চরম িাসস্ত সদগি হগব। িারপর ফ্ল্যাগট সিরগব। বাসড বলগি িার সেছু 
জনই, সছল এেোগল,  খন জি সছল মার সনরাপদ আশ্রগয়। 
  
ডযাসনগয়গলর  খন বয়ি চার বছর িখন ওর বাবা বাসড জেগে চগল  ান, পগর মার 
োগছ ডযাসনগয়ল শুগনসছল এে জমগয় মানুগষর টাগন বাবা বাসড জছগড চগল সগগয়সছগলন। 
ডযাসনগয়ল ওই অগদখা মসহলাসটগে ঘৃণা েরগিা। 
  
ডযাসনগয়ল িার মার িগে শুগিা, এেসদন বগল জিগলসছল–আসম বগডা হগয় জিামাগে 
সবগয় েরগবা। ওর মা জহগি মাোয় হাি বুসলগয় সদগিন। 
  
ক্লাগি ডযাসনগয়ল িব িময় িাস্টক হগিা। িবাই বলগিা সমগিি েুপাগরর জছগলসট 
বুসদ্ধমান। 
  
িব সেছু ডযাসনগয়গলর মগন আগছ,  খন িার বয়ি িাি বছর িখন ওর মা েসিগবিী 
এে পুরুষগে বাসডগি ডােগিন, জলােটার জচহারা সবিাল, িমস্ত িরীগর বগডা বগডা 
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জলাম। ওর িাগে মাগে অন্তরে ভাগব বগি োেগি জদগখ ডযাসনগয়ল অিুস্থ্ হগয় 
পগডসছল। জিটা বুঝগি জপগর মাও েো সদগয়সছগলন ওই জলােসটর িগে সিসন আর 
সমিগবন না। 
  
আে আমস্টারডাম জহাগটগলর বােটগব শুগয় জি সদগনর ভয়িংের দৃিযটা িার মগন। পগড 
 াগি। োগন বযো হওয়ায় কুল জেগে িাডািাসড ছুসট জপগয়  ায় ডযাসনগয়ল, বাসড চগল 
আিার আগরেটা োরণ সছল, জি সদনসট সছল ডযাসনগয়গলর েেসদন, জভগবসছল মার োছ 
জেগে জবসি আদর পাগব। 
  
মার জিাবার ঘগর ঢুেগি সগগয় েমগে দাাঁডাগলা ডযাসনগয়ল। মা আর পাগির বাসডর জিই 
ষাাঁগডর মগিা জলােটা সবছানাগি শুগয় অদু্ভি জখলায় মি। 
  
সনগের ঘগর এগি বসম েগর জি িান্ত হল। সেছুিণ পগর ও শুনগি জপগলা মা 
জলােটাগে বলগছ–এবার িুসম চগল  াও, ডযাসনগয়গলর আিার িময় হগয়গছ। 
  
এরপর অবাে েরা এেটা ঘটনা ঘগট  ায়। িমূ্পণক নগ্ন হগয় ডযাসনগয়ল জগল মার 
বােরুগম। েলপডার িব্দ শুগন বুঝগি জপগরসছল মা জিখাগন ঢুগেগছ। িার হাগি সছল 
দসেকগদর বগডা োঁসচ। 
  
মা িাোগলা, বলগলা-ডযাসনগয়ল িুসম? 
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িব্দ জিষ হল না, ধারাগলা োাঁসচ সদগয় বার বার মার বুগে োণপণ আঘাি েরগি লাগল 
ডযাসনগয়ল। ডযাসনগয়গলর অদু্ভি এেটা চাপা গেকগন মাগয়র োির আিকনাদ জেউ শুনগি 
জপল না। 
  
ডযাসনগয়ল বােটগব জনগম পডগলা। গাগয়র রি ধুগি হগব। স্নান জিগর উগঠ এল জি, 
োঁসচটার হািল জিায়াগল সদগয় মুগছ জিগল সদল বােটগব। 
  
ঘগর এগি োমাোপড পগর জিান েরল পুসলগি। 
  
পাগির বাসডর জলােটা মাগে খুন েগরগছ, িাগে িাসস্ত জপগিই হগব। 
  
জফ্রড সেমার ডযাসনগয়গলর মাগয়র িগে জগাপন জেগমর েো স্বীোর েগরসছল, সেন্তু 
খুগনর েো জি মানগি চায় সন। শুধু বগলসছল এই বযাপাগর আমার জোগনা জদাষ জনই। 
বাগরা বছগরর ডযাসনগয়গলর িািযগি জফ্রড সেমাগরর িাাঁসি হগয়  ায়। জোগনা জেরার 
মুগখ ওই জছগলসট জভগে পগডসন। 
  
ডযাসনগয়লগে পাসঠগয় জদওয়া হল দূর িম্পগেকর এে সপিীর োগছ, জটিাগির মযাসট 
সপিী, ভীষণ জগাাঁডা আর ধাসমকে সছগলন। 
  
েগয়ে বছর জিখাগন োোর পর পাসলগয় এল ডযাসনগয়ল। জিাো সনউইয়গেক। জ াগ সদল 
সপওগনর োগে, আন্তেকাসিে বীমা িিংরিণ িসমসিগি। সিন বছগরর মগধয িদন্তোরীর 
পদ জপগয় জগল। িারপর জেগেই ওর মগন হগিা জি জ ন ঈশ্বগরর ডান হাি, পাপীগদর 
িাসস্ত জদবার েনযই িার েে হগয়গছ। 
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আগামীোল আগরেটা অিৎ মানুষগে িাসস্ত সদগি হগব। 
  
. 
  
৩৪. 
  
আমস্টারডাম, শুেবার, ২২ আগস্ট িোল ৮টা 
  
জহাগটগলর ছাগদর ঘগর ডযাসনগয়লরা বগি আগছ। জেি আর জেসি জেেিাস্ট িারগি 
িারগি সে বলগছ িা শুগনছ– 
  
–জরাল জদব এেটা? চা না েসি? 
  
–দরোর জনই। 
  
–স্টীমাগর েগর জ গি ভাগলাই লাগগব জেি। 
  
–শুধু িুসম আর আসম— 
  
আগবাল িাগবাল েো বগল চগলগছ দুেন। ডযাসনগয়ল ঘসড জদখগলা, নটা জবগে জগগছ, 
ওগদর হিসর হগি হগব। 
  
নটা জবগে সিসরি-ডযাসনগয়ল অধীর হগয় উঠল। এবার জিা ওগদর জবসরগয় পডা উসচি। 
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এমন িময় জটপ জরেডকাগর অনয এেেগনর গলা জভগি এল, হায় ভগবান, এখাগন জিা 
জেউ জনই জদখসছ। 
  
নারীর েণ্ঠস্বর–জেউ জনই অেচ েো শুনসছ। 
  
জেসির গলা–বােী রাখগি পাসর এখাগন ওিব জনই। 
  
ডযাসনগয়ল েুপার চমগে উঠগলােী হগি এিব? 
  
জিানা জগল ঘর পসরষ্কার েরার সঝ জটসলগিান েরগছ–ঘগর জেউ জনই, অেচ েো জিানা 
 াগি। 
  
ডযাসনগয়লরা ছুটগলা জেসির ঘগর, েসি জটসবগল এেটু আডাল েগর রাখা জটপ জরেডকার 
চলগছ–না, দাও এেটু েসি দাও জেসি। 
  
ডযাসনগয়ল জবাোর মগিা দাাঁসডগয় রইগলা। পাগগলর মগিা এমারগেেী নম্বগর জিান েরল 
পুসলিগে ইেগপটর ভযান দুগরনগে খবর সদন। জেসি আর জেি জহাগটল জেগে হাসরগয় 
জগগছ। এখুসন ওগদর গযাগরেটায় জ গি হগব। আসম বযাগে  াসি। 
  
দুগরন োনাগলা জেসিরা গযাগরে জেগে িাাঁগোয়া োেটা সনগয় জবসরগয় পগডগছ। িারপর 
ওরা সিনেন অযামগরা বযাগের উগো সদগে এেটা উাঁচু বাসডর ছাগদ সগগয় লুগোগলা। 
  
–আমরা ওগদর েো শুগন সনগয়সছ বুঝগি জপগর ওরা জবাধহয় িাগদর পসরেল্পনাটা বাদ 
সদগয়গছ। 
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এই েোর জোগনা উির সদল না ডযাসনগয়ল। 
  
বযাগের জভির হহ হচ হগি, দূর জেগে এেটা িাাঁগোয়া লসডগে আিগি জদখা জগল। 
ওয়াসেটসের মাধযগম িেলগে িিেক েগর জদওয়া হল। 
  
োটা এগি দাাঁডাল বযাগের বগডা জগগটর িামগন। দুেন উসদকপরা পাহারাদার বযাগের 
জভির চগল এগিগছ। জেসি জোোয়? 
  
জিানা জবাঝাই েরগি মাত্র ৮ সমসনট িময় লাগগলা। দরোর িালা বন্ধ েগর ড্রাইভাগরর 
সিগট পাহারাদার দুেন উঠগি  াগব এমন িময় দুগরগনর পুসলি ঝাাঁসপগয় পডল োেসটর 
ওপর। পাহারাদার দুেনগে নামাগনা হল। সেন্তু সে আি ক এরা িসিয িসিয জোম্পানীর 
জলাে। 
  
ডযাসনগয়ল েুপাগরর জচায়াল িি হগয় উঠগলা, জি িব েো জগাপগন শুগনগছ, সেন্তু 
জচাগখর িামগন এিব সে ঘটগছ? 
  
জনদারলযান্ড হীগর োটা োরখানার বহু দিকগের মগধয জেি আর জেসিগেও জদখা জগল। 
দাসড-জগাাঁগি জেিগে জচনা  াগি না, সপগঠ এেটা বযাগ, জেসিগে জদখগল মগন হগি জি 
জবাধহয় িাি মাগির জপায়াসি। েচণ্ড জিগেগছ, হাগি এেটা সেিগেি। বাদামী োগগে 
জমাডা জগাল এেটা বাসণ্ডল। 
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গাইগডর িগে ঘুরগি ঘুরগি জেসি জদািলায় চগল এল। েখন জ  জেি জেগট পগডগছ 
জেউ োগন না, জেি মাসটর িলার জবিগমন্ট ঘগর চগল জগগছ। ইগলেসেে সমসস্ত্রর 
জপািাে জবর েগর পগর সনগয়গছ। হাগি  ন্ত্রপাসির বাি। ঘসডর সদগে এেদৃগষ্ট িাসেগয় 
আগছ। জি। 
  
জেসিও ঘসড জদখগলা, ভীগডর মগধয লুেুলান হীগর জদখগছ। গাইড বলগি শুরু েগরগছ 
এটা হল পৃসেবীর িব জেগে দামী হীগর। 
  
দপ্ েগর আগলাটা সনগভ জগল। অযালামক ঘণ্টা বাো আর দরো বন্ধ হগয় জগল  গন্ত্রর 
মগিা। 
  
ভয় পাগবন না–। আবার আগলা সিগর এল। 
  
জদখগলন জিা ভয় পাবার সেছু জনই। 
  
জটসলগিান জবগে উঠল, গাইড বলল–না জহনসড্রে, ভয় পাবার সেছু জনই। িলি। 
অযালামক জবগেগছ। 
  
এই জদখুন হীগর–এগুগলা সবসের েনয। আবার আগলা সনভগলা, আবার হট্টগগাল। েগয়ে 
জিগেন্ড বাগদ আগলা সিরগলা। সেন্তু এবার আললাগুসল ভীষণ ভাগব োাঁপগছ। জেি 
আগলা েপার বযাপারসট সনসিি েগর ওপগর উগঠ এল। গাইগডর োগছ সগগয় বলল 
আগলার জোগনা গণ্ডগগাল হগি সে? 
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–জদগখা না, জেমন োাঁপগছ িুসম সে সঠে েরগি পারগব? 
  
গাইড ছদ্মগবিী জেিগে সনগদকি সদগয় টুযসরস্টগদর সনগয় পডগলা– 
  
দিকেরা এসগগয় জগল জিা জেগির সদগে। জিই িাাঁগে জেি পগেট জেগে জছাট্ট এেটা 
সেসনি জবর েরগলা। িার সপনটা খুগল ছুাঁগড সদল লুেুলান হীগরর োগমর পাগি। 
সেসনিটা জেগে জধাাঁয়া আর আগুগনর িুলসে জবর হগি। 
  
জেি গাইডগে লিয েগর বলল–এখাগন িটক িাসেকট হগয়গছ। 
  
এে মসহলা দিকে সচৎোর েগর উঠগলন–আগুন। 
  
জেি লুেুলান হীগরর স্টযান্ডটার সদগে এগগাগি জগল। গাইড বলল, ওখাগন  াওয়া মানা। 
  
ভালই হল, িাহগল ওটা জিামার দাসয়ত্ব। 
  
জেি চগল  াবার ভসে েরগলা। জধাাঁয়া েচণ্ড জবগগ জবর হগি। গাইড জিান েগর 
অযালাগমকর লাইনটা েগয়ে সমসনগটর েনয োটগি বলল। 
  
–নাও িাডািাসড িাগরা। 
  
জেি এসগগয় জগল, গাইড চগল এল। িিস্ত্র েহরীগে দিকেগদর সদগে নের রাখগি 
বলল। 
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–আপনারা  সদ চান হীগর সেনগি পাগরন। 
  
এমন িময় জেসি বলল, আপানারা হীগর জেগনন না? আমার স্বামী এই েসদন হল দসিণ 
আসফ্রো জেগে সিগরগছ। আসম এগুগলা সবসে েরগি চাই। 
  
জি হাগির অযাটাসচটা উগো েগর খুলগলা, েগয়েগিা হীগর ছসডগয় পডগলা জমগঝগি। 
  
মুহূগিকর মগধয দিকেগদর জভির হুগডাহুসড পগড জগল। জেসি জচাঁসচগয় বলল, আমার হীগর–
আমার হীগর জোোয়? 
  
িিস্ত্র পাহারাদার ওগদর িান্ত েরগি এসগগয় এল। ভীগডর ধাক্কায় িারা মাসটগি পগড 
জগল।  খন উগঠ দাাঁডাগলা িখন জদখগলা লুেুলান হীগর জনই, ইগলেসেে সমসস্ত্র আর 
গভকবিী মসহলাগে জদখা  াগি না। 
  
হীগর োরখানা জেগে অগনে দূগর সগগয় এেটা পাবসলে বােরুগম ঢুগে জেসি িার 
ছদ্মগবি পাোগলা। বাদামী োগগে জমাডা বাসণ্ডলটা সনগয় পাগেক এগি বিগলা। 
  
েগয়েটা োরেন জিগল সদগয় দিকেগুগলাগে বুদু বাসনগয়গছ। এেটু বাগদ জেি ওখাগন 
এল। লুেুলান হীগরর পযাগেটটা জেসিগে সদগয় বলল–এই বনু্ধটাগে োগে লাগাও। 
  
জেি চগল জগল। জেসি ভাবগলা এবার দুেগন চগল  াব জেসেগল, আলাদা আলাদা জেগন, 
চারপাি জদগখ সনগয় বাদামী োগগের জমাডেটা সছাঁডগিই এেটা খাাঁচা জবসরগয় এল। 
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জভিগর এেটা পায়রা। সিনসদন আগগ এটাই এগিসছল, আগমসরোন এিগেি অসিগি, 
হারটগ এটাগে পাসঠগয়সছল। এটা েসিসিি এেটা ডাে পায়রা। 
  
জহাগটগল এগন এখান জেগে জেনা িাধারণ পায়রাটাগে উসডগয় জদওয়া হয়। খাাঁচাগি 
এটাগে আটগে রাখা হয়। জি হীগর িুষু্ঠ েগলটা পায়রার পাগয় জবাঁগধ সদল। 
  
বলল, লক্ষ্মীসট মারগগা, এবার এটা সনগয় লন্ডগন চগল  াও। 
  
পায়রাটাগে ওডাগি  াগব এমন িময় উসদকপরা পুসলি এসগগয় এগি বলল, সে েরগছন 
আপসন? োগনন না এখাগন পায়রা ধরা সনসষদ্ধ। 
  
–ভুল হগয় জগগছ অসিিার, আসম সবগদিী িাই বুঝগি পাসরসন। আর েখনও েরগবা না। 
এটা জছগড সদসি। 
  
পায়রাটা আোগি উডগি শুরু েরগলা। িার সদগে এেবার িাোগলা জেসি। বুগের 
ওপর জেগে এেটা ভারী পাের জনগম জগল। 
  
িগন্ধযর পর জেসিগে জদখা জগল এয়ারগপাগটক। োসেলগামী জেগন ওঠার েনয িামগন 
এসগগয় জগল। ডযাসনগয়ল েুপার িার ওপর নের জরগখগছ। হীগর চুসরর খবরটা ডযাসনগয়ল 
েুপার শুগনগছ। জি োগন এটা জেসির োে। এমন িসন্দ খাাঁসটগয় চুসর েরা অনয োগরার 
পগি িম্ভব নয়। 
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অেচ িাগে ধরা  াগি না। জেসি আর জেগির িগটা জদওয়া হল গাইড আর গাগডকর 
হাগি। িা িগেও সেছু েরা জগল না। 
  
সমসস্ত্রটা দাসডওয়ালা, মসহলা জিা গভকবিী, চুগলর রিং েুচেুগচ োগলা। নাাঃ, িগটার িগে 
সমলগছ না। 
  
জেসি-জেগির সেসনিপত্র জখালা হল। হীগরর নামগন্ধ জনই। 
  
দুগরন বলল–হীগর িহগরই আগছ, আমরা খুাঁগে পাগবা। 
  
ডযাসনগয়ল রাগি স্বগর বলল–না জমগয়টা পায়রা বদগল জিগলগছ। 
  
জেসি জেগনর সদগে চগল  াগি। ডযাসনগয়ল েুপার ভাবগি লাগল, এই েেম ও োগরা 
োগছ বুসদ্ধর জখলায় জহগর জগল। 
  
সিাঁসড সদগয় ওঠার আগগ জেসি জিষবাগরর মগিা জপছগন িাোগলা। জি োগন ডযাসনগয়ল 
িারা ইউগরাগপ িাগে অনুিরণ েগর চগলগছ। ডযাসনগয়গলর িগে আর েখগনা জদখা হগব 
না। 
  
ডযাসনগয়ল েুপার বুে পগেটটা ছুাঁগলা, নাহ্, িার জরসেগগনিন জলটারটা সঠেই আগছ। 
  
জেগনর নরম গদীগি গা এসলগয় সদগয় আরাগম জচাখ বন্ধ েরগলা জেসি। এখন শুধু জেি 
আর জি িুন্দর েীবগনর হািছাসন। 
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এেেন মাঝবয়িী জমাটাগিাটা জলাে বলল–মযাডাম জোগণর সিটটা আমার। 
  
জেসি এেটু পাি োটাগিই িার হাাঁটুর ওপর কাটকটা িগর জগল। জলােটা জলালুপ দৃসষ্টগি 
জি সদগে িাসেগয় আগছ। 
  
জলােটাগে পািা সদগি ইগি হল না জেসির, জলােটা বলল–সদনটা ভাগলাই, সে বগলন? 
  
জেসি এখন জচাখ বন্ধ েগর জেগির েো সচন্তা েরগব। পাগি বিা জলােসট জখাাঁচা জমগর 
বলল–এেিগে অগনে দূর জ গি হগব আমাগদর, আলাপ পসরচয়টা েগর জনওয়াই চাগলা 
িাই নয় সে? আসম হলাম মযাসিসমসলয়ান সপগয়র পন্ত। আর আপসন? 
  
জচাগখর িামগন সপগয়র পন্তগে জদগখ জেসির িমস্ত িরীর ঠে ঠে েগর োাঁপগি শুরু 
েগর সদগয়গছ। জি সনসৃ্পহ েণ্ঠস্বগর বলল–আমার নামটা নাই বা োনগলন। 
  
নাহ, এই অন্ধোর অিীিগে জি সচরসদগনর মগিা ভুলগি চায়। এখন োসেগলর উোম 
িমুে হিেি, নীল আোি আর জেগির িাসন্নধয িাগে হািছাসন সদগয় ডােগছ। আপসন 
আমাগে িমা েরগবন মযাসিসমসলয়ান সপগয়র পন্ত, আমাগে জদগখ মগন হগি আসম 
অিভয, অসমশুগে, সেন্তু আিগল আসম িা নই। 
  
জচাখ বন্ধ েরার আগগ জিষবাগরর মগিা জেসি ভাবল, হায়,  সদ েগয়েসদন আগগ 
আপনার িগে আমার জদখা হগিা, িাহগল…। 
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