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উৎসগগ 
  
এনাযয়ত নর্র 
  
আদ্বম যেযত চাই সরু্জ সুন্দযর; যেখাযন র্হুকাল আযর্ দ্বর্যয়দ্বিলাম আদ্বম। 
আদ্বম স্বপ্নহীন, দ্বনরাযর্র্, অক্লান্ত, দ্বক্লর্ ওই তালর্ািটাযক আর্াযরা যেখযত চাই; 
যেখযত চাই তার পদ্বরচেগা-না-করা-ময়লা-সরু্জ পাতারা যকমন র্াঢ় যেখায় 
অন্ধকার রাযত। 
আমার জানালা িুুঁযয় হাত র্াদ্ব়িযয় যরযখদ্বিযলা যসই পাতারা, যেযনা 
 কর্াযটর দ্বিক র্যল ঢুকযত চাইদ্বিযলা যেতযর। 
আশ্রযয়র জযনে নয়; আদ্বম জাদ্বন, এ হীন আশ্রয় তাযক টাযন না। 
সম্ভর্ত আমাযক একটু পদ্বর্ত্র কযর দ্বেযত চাইদ্বিযলা যস 
 তার েীর্গ পাতার যিাুঁয়ায়। 
আদ্বম যেখযত চাই যসই চাুঁে; রূপাদ্বল-যর্ালাযট চাুঁে, 
যপ্রমহীন-কামহীন-দ্বনপ্রে 
অথচ 
কী সুতীব্র আযলায় আযলায় 
আযলায় আযলায় স্নান কযর েখন রু্মন্ত চরাচর, 
যকর্ল আদ্বম জার্যর্া যসখাযন। 
 দ্বেযনর আযলার স্পিগ র্াুঁদ্বচযয় আদ্বম জার্যর্া মধ্েরাযত, 
র্াঢ় িায়ারা েখন যখলা শুরু কযর ধ্নাযর্াো নেীর রু্যক। 
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যেদ্বনিংস যেমনস্ 
  
৬ আর্স্ট, ১৯৪৫। 
 যিমাইয়া আইলোন্ড, আলাস্কা। 
  
যেদ্বনিংস যেমনস্ 
 িয়তান তার র্াম হাযত একটা যর্ামা আুঁকয়ি ধ্যর আযি, মুযখ যর্াকা যর্াকা হাদ্বস। 
যচাখ েুযটা আধ্খানা চাুঁে আকৃদ্বতর, র্ন েুরু, যচহারায় ো়িসুলে একটা োর্ এযন 
দ্বেযয়যি। দ্বচরাচদ্বরত লাল সুেট পযর আযি িয়তান, ের্ার দ্বেযক দ্বিধ্াদ্বর্েক্ত লম্বা যলজ, 
মাথায় র্াুঁকা দ্বিিং। পা েুযটা থার্ার মত, একটা যসানাদ্বল োুঁ়ি-এ োুঁদ্ব়িযয় আযি যস, 
থার্ার নখগুযলা যপুঁদ্বচযয় ধ্যরযি োুঁ়িটাযক। োুঁয়ির র্াযয় যলখা রযয়যি 24K. 
  
িদ্বর্টা একটা রৃ্যের যেতর, দ্বর্-যটাযয়নদ্বটনাইন যর্ামারুর দ্বিউদ্বজলাযজ আুঁকা। রৃ্যের 
ওপর ও দ্বনযচ যলখা রযয়যি যেদ্বনিংস যেমনস। 
  
যেৌদ্বতক একটা দ্বনিঃসঙ্গ কাঠাযমার মত রৃ্দ্বির মযধ্ে োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি যেনটা। ওটার নাম 
রাখা হযয়যি কমান্ডাযরর নাম অনুসাযর এর্িং তার কু্রযের কথা মযন যরযখ। যপাযটগর্ল 
কযয়কটা ফ্লােলাইযটর আযলায় যপযটর দ্বনচটা আযলাদ্বকত, চকচযক অোলুদ্বমদ্বনয়াম 
কাঠাযমার চারপাযি দ্বকমু্ভতদ্বকমাকার িায়া যিলযি গ্রাউন্ড কু্ররা। রৃ্দ্বি, যর্দ্বরিং সী যথযক 
িুযট আসা যজারাল র্াতাস, তার সযঙ্গ র্ন র্ন র্জ্রপাত পদ্বরযর্িটাযক আরও যেৌদ্বতক 
কযর তুযলযি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

4 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

স্টারযর্ােগ লোদ্বন্ডিং দ্বর্য়ার-এর যজা়িা টায়াযরর একটায় যহলান দ্বেযয় োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি 
যমজর চালগস যেদ্বনিংস, হাত েুযটা যলোর ফ্লাইট জোযকযটর পযকযট যঢাকাযনা, িান্ত ও 
দ্বনদ্বলগপ্ত েৃদ্বিযত দ্বনযজর চারপাযির কমগচাঞ্চলে লক্ষ্ে করযি। যর্াটা এলাকায় সিস্ত্র এমদ্বপ 
ও যক-নাইন যসদ্বিযের ক়িা পাহারা। কোযমরা কু্রযের যিাট একটা েল যরকেগ করযি 
র্টনাটা। অস্বাোদ্বর্ক যমাটা যর্ামাটা যেযখ েযয় দ্বিরদ্বির কযর উঠল তার িরীর, উইযঞ্চর 
সাহাযেে দ্বর্-যটাযয়নদ্বটনাইযনর সিংস্কার করা র্ম্বযর্যত যোলা হযে ওটা। যর্ামারুর দ্বনযচ 
িাুঁকা জায়র্া যর্দ্বি নয়, তার তুলনায় যর্ামাটা অযনক র়্ি, যসজযনে একটা র্েীর র্তগ 
যথযক যতালা হযে ওটাযক। 
  
ইউযরাযপ েুর্ির যর্ামারু পাইলট দ্বহযসযর্ কাজ কযরযি যেদ্বনিংস, হামলায় অিংি দ্বনযয়যি 
চদ্বিির্ার, দ্বকন্তু এ ধ্রযনর েয়ঙ্কর দ্বজদ্বনস জীর্যন কখনও যেযখদ্বন যস। যর্ামাটাযক 
প্রকাণ্ড িুটর্যলর মত লার্ল তার, এক ধ্াযর র্াক্স আকৃদ্বতর যখাযপর যেতর কযয়কটা 
দ্বিন ওটার কাঠাযমাটাযক আরও যেন দ্বর্েরু্যট কযর তুযলযি। যর্ালাকার র্োদ্বলদ্বস্টক 
যকদ্বসিং হালকা ধূ্সর রঙ করা, ওটাযক ধ্যর রাখার জযনে মাঝখাযন র্ের্হার করা হযয়যি 
কযয়কটা ক্লোম্প, যেযখ মযন হযর্ দ্বর্িাল একটা দ্বেপার। 
  
ওটাযক তার দ্বতন হাজার মাইল র্যয় দ্বনযয় যেযত হযর্, োর্যতই দ্বিউযর উঠল যেদ্বনিংস। 
লস আলাযমাযসর দ্বর্জ্ঞানীরা যর্ামাটাযক যর্ুঁযধ্যিযে যেযন যতালার কাজ োরা তোরক 
করযিন, কাল দ্বর্যকযল যেদ্বনিংস ও তার কু্রযের দ্বব্রি কযরযিন। দ্বিদ্বনদ্বট যটস্ট 
এক্সযোসন-এর সচল িদ্বর্ যেখাযনা হযয়যি তরুণ কু্রযের। অদ্বর্শ্বাযস েম র্ন্ধ কযর 
যরযখদ্বিল সর্াই। একটা মাত্র যর্ামার দ্বর্যফারণ এমন র্োপক ধ্বিংসকাণ্ড র্টায় দ্বকোযর্। 
একটা পুযরা িহর দ্বনদ্বিহ্ন কযর দ্বেযত একটা যর্ামাই েযথি হয় দ্বক কযর। 
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আরও আধ্ র্ণ্টা পর র্ম্ব-যর্র েরজা র্ন্ধ হযয় যর্ল। আমগে অথগাৎ দ্বর্যস্কারযনর জযনে 
প্রস্তুত করা হযয়যি অোটম যর্ামাটা, র্ের্স্থা করা হযয়যি দ্বনরাপযে রাখার; িুযয়ল েরা 
হযয়যি যেযন, যটকঅি করার জযনে সমূ্পণগ ততদ্বর। 
  
দ্বনযজর যেনযক োরুন োযলার্াযস যেদ্বনিংস। র্াতাযস একর্ার োনা যমলযত পারযল এই 
দ্বর্মান আর তার িরীর যেযনা এক হযয় োয়। এ এমন একটা দ্বমলন ো তারপযক্ষ্ 
োষায় প্রকাি করা সম্ভর্ নয়। প্রদ্বতর্ার দ্বমদ্বলত হর্ার মুহূযতগ যরামাঞ্চ অনুের্ কযর যস, 
অথচ আজ তার েয় করযি, অজানা আিঙ্কায় কাুঁপযি রু্কটা। 
  
মন যথযক অশুে দ্বচন্তা যঝয়ি যিযল একটা র্যরর দ্বেযক িুটল যেদ্বনিংস, কু্রযের 
যিষর্াযরর মত দ্বব্রি করযর্। যেতযর ঢুযক কোপযটন র্ম্বারদ্বেয়ার হার্গ স্টোনটযনর পাযি 
র্সল। যর্ালর্াল আকৃদ্বতর হাদ্বসখুদ্বি যলাক স্টোনটন, যেখার মত চও়িা যর্াুঁি আযি 
মুযখ। 
  
স্টোনটযনর আযরক পাযি র্যস আযি কোপযটন মটগ স্টম্প, যেদ্বনিংযসর যকা পাইলট। 
হালকা-পাতলা র়্িন তার, একটু চঞ্চল টাইযপর। দ্বঠক তার দ্বপিযন র্যস আযি 
যলিযটনোন্ট যজাযসি আনগল্ড, যনদ্বেযর্টর। তার পাযি র্যসযি যনেী কমান্ডার হোুঁঙ্ক 
র্ায়ারযনস, উইপনস এদ্বিদ্বনয়ার। যেন চলার সময় যর্ামার ওপর নজর রাখযর্ যস, 
োদ্বয়ত্ব পালন করযর্ মদ্বনটদ্বরিং-এর। 
  
দ্বেসযে যর্াযেগর পাযি োুঁদ্ব়িযয় আযি একজন ইযন্টদ্বলযজন্স অদ্বিসার, যর্াযেগ যেখাযনা 
হযয়যি টাযর্গযটর এদ্বরয়াল িযটাগ্রাি। ওসাকার দ্বিল্পাঞ্চল প্রধ্ান টাযর্গট। আকাযি োরী 
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যমর্ থাকযল টাযর্গট র্েযল োযর্, যর্ামাটা তখন যিলযত হযর্ ঐদ্বতহাদ্বসক নর্রী 
কাইযয়াটায়। েুযটা পথই মোযপ যেদ্বখযয় যেয়া হযলা। িান্তোযর্ যনাট দ্বনল যেদ্বনিংস। 
  
আর্হাওয়া েিতযরর একজন কমগকতগা ওযয়োর চাটগ সটযলন যর্াযেগ। উযটাদ্বেক যথযক 
হালকা র্াতাস থাকযর্, থাকযর্ ি়িাযনা-দ্বিটাযনা যমর্। উের জাপাযনর দ্বেযক র্াতাযসর 
তীব্রতা সম্পযকগ যেদ্বনিংসযক সতকগ কযর দ্বেযলন দ্বতদ্বন। সার্ধ্াযনর মার যনই যেযর্ 
একযজা়িা দ্বর্-যটাযয়নদ্বটনাইনযক এক র্ণ্টা আযর্ই পাদ্বঠযয় যেয়া হযয়যি, ফ্লাইট িুযটর 
ওপযর আর্হাওয়ার অর্স্থা ও টাযর্গট পাদ্বঠযয় যেয়া হযয়যি, ফ্লাইট রুযটর ওপযর 
আর্হাওয়ার অর্স্থা ও টাযর্গট েুযটার ওপর যমযর্র অর্স্থা যেযখ দ্বরযপাটগ করযর্ তারা। 
  
 যপালারাইজে ওযয়ল্ডার র্র্লস যেয়া হযলা সর্াইযক। তারপর কু্রযের সামযন োুঁ়িাল 
যেদ্বনিংস। র্া-র্রম করা র্কৃ্ততা আমার আযস না, র্লল যস, লক্ষ্ করল স্বদ্বিসূচক 
দ্বনিঃিব্দ হাদ্বস িুটল তার কু্রযের মুযখ। এক র্িযরর যিদ্বনিং মাত্র এক মাযস সারযত 
হযয়যি আমাযের, তযর্ আদ্বম জাদ্বন যে এই দ্বমিযন সিল হর্ার যোর্েতা আমরা রাদ্বখ। 
যকান রকম র্র্গ না কযরও র্লযত পাদ্বর যে এয়ার যিাযসগ যতামরাই যসরা ফ্লাইট কু্র। 
আমরা েদ্বে যে োর কাজ সুষু্ঠোযর্ করযত পাদ্বর, এই অদ্বেিপ্ত েুদ্ধটা থামযত পাযর। 
কথা যিষ কযর ধ্মগোজযকর দ্বেযক তাকাল যস। দ্বমিযনর দ্বনরাপো ও সািযলের জযনে 
প্রাথগনা কযরন দ্বতদ্বন। 
  
যেযনর উযেযি র্র যথযক যর্দ্বরযয় োযে কু্ররা, যেদ্বনিংযসর সামযন এযস োুঁ়িাযলন 
যজনাযরল হারল্ড মদ্বরসন। পাইলযটর যচাযখর চারধ্াযর ক্লাদ্বন্তর িাপ, তযর্ যচাখ েুযটা 
উযেজনায় জ্বলজ্বল করযি। োন হাতটা র্াদ্ব়িযয় দ্বেযলন যজনাযরল। গুে লাক, যমজর। 
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“থোঙ্ক ইউ, সোর। কাজটা আমরা োলোযর্ যিষ করর্। 
  
মুহূযতগর জযনেও সযন্দহ কদ্বর না, মদ্বরসন র্লযলন, যচহারায় যজার কযর িুদ্বটযয় তুলযলন 
েৃঢ় আত্মদ্বর্শ্বাস। পাইলট দ্বকিু র্লযর্, যসই আিায় অযপক্ষ্া কযর থাকযলন দ্বতদ্বন। দ্বকন্তু 
যেদ্বনিংস চুপ কযর থাকল। 
  
অস্বদ্বিকর কযয়কটা মুহূতগ যকযট যর্ল। তারপর দ্বনিব্ধতা োঙল যেদ্বনিংস। আমরা যকন, 
যজনাযরল?” 
  
মদ্বরসযনর মুযখ হাদ্বস যেখা যর্ল দ্বক যর্ল না। তুদ্বম দ্বপিু হটযত চাও, যমজর? 
  
না। কাজটা আমরা করর্। দ্বকন্তু োদ্বয়ত্বটা আমরা যকন যপলাম? দ্বিতীয়র্ার দ্বজযজ্ঞস 
করল যেদ্বনিংস। কথাটা র্লার জযনে ক্ষ্মা করযর্ন, যজনাযরল, তযর্ এ দ্বর্শ্বাস করা 
কদ্বঠন যে যর্াটা এয়ার যিাযসগ শুধু্ আমরাই এ কাযজর জযনে যোর্ে ও দ্বর্শ্বি দ্বর্যর্দ্বচত 
হযয়দ্বি। প্রিান্ত মহাসার্যরর ওপর দ্বেযয় আরও অযনক পাইলট যেন দ্বনযয় োওয়া-আসা 
করযি, একটা অোটম যর্ামা র্যয় দ্বনযয় োওয়ার মত যলাক তাযের মযধ্ে যনই? যর্ামাটা 
যিলযত হযর্ জাপাযনর মাঝখাযন, তারপর লোন্ড করযত হযর্ ওদ্বকনাওয়া-য়, এ-ও যতমন 
কদ্বঠন যকান কাজ নয়, েদ্বেও লোন্ড করার সময় িুযয়ল টোিংযক খাদ্বনকটা যিনা িা়িা 
আর দ্বকিু থাকার কথা নয়। 
  
এত কথার উেযর যজনাযরল মদ্বরসন শুধু্ র্লযলন, েতটুকু যতামরা জাযনা তার যর্দ্বি না 
জানাই যতামাযের জযনে োল। 
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োযত আমরা ধ্রা প়িযল টপ দ্বসযক্রট ইনিরযমন িাুঁস করযত না পাদ্বর? 
  
র্ম্ভীর হযলন যজনাযরল মদ্বরসন। তুদ্বম ও যতামার কু্ররা অশুে পদ্বরণদ্বত সম্পযকগ জাযনা। 
যতামাযের প্রযতেকযক একটা কযর সায়ানাইে কোপসুল যেয়া হযয়যি। তযর্ আদ্বম জাদ্বন 
যতামাযের দ্বমিযনর শুে সমাদ্বপ্ত র্টযত োযে। 
  
 র্লা হযয়যি, িত্রু এলাকায় যেন কোি করার পর যকউ যর্ুঁযচ থাকযল কোপসুলটা দ্বর্যল 
যিলযত হযর্, র্লল যেদ্বনিংস। আো, যর্ামাটা সার্যর যিযল দ্বেযল অসুদ্বর্যধ্ যকাথায়? 
তাযত অন্তত যনৌ-র্াদ্বহনী আমাযেরযক উদ্ধার করার একটা সুযোর্ পাযর্। 
  
 যচহারায় র্াম্ভীেগ ও দ্বর্ষণ্ণতা, মাথা না়িযলন যজনাযরল। অস্ত্রটা িত্রুযের হাযত প়িার 
সামানে সম্ভার্নার কথাও আমরা োর্যত পাদ্বর না। 
  
 আো, দ্বর়্িদ্বর়্ি করল যেদ্বনিংস। যস জযনেই আমাযের দ্বর্কল্প হযলা, জাপাযনর 
যমইনলোযন্ডর ওপর আকাযি থাকার সময় আমরা েদ্বে গুদ্বল খাই, েতটা সম্ভর্ দ্বনযচ 
যনযম যর্ামাটা িাদ্বটযয় দ্বেযত হযর্। 
  
মদ্বরসন একেৃযি তাদ্বকযয় আযিন। এটা সুইসাইোল দ্বমিন নয়। যতামার ও যতামার 
কু্রযের দ্বনরাপোর জযনে সম্ভার্ে সমি দ্বেক দ্বর্যর্চনায় যরযখ প্রযয়াজনীয় র্ের্স্থা যনয়া 
হযয়যি। আমার ওপর দ্বর্শ্বাস রাযখা। ওসাকায় “মাযয়র দ্বনিঃশ্বাস” যিলা আসযল পাদ্বনর 
মত সহজ একটা কাজ। 
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মুহূযতগর জযনে হযলও, যজনাযরযলর কথা দ্বর্শ্বাস করযত ইযে হযলা যেদ্বনিংযসর। দ্বকন্তু 
তাুঁর যচাযখ দ্বর্ষণ্ণতার িায়া যেযখ দ্বনযজর েুলটা রু্ঝযত পারল যস। মাযয়র দ্বনশ্বাস, ধ্ীযর 
ধ্ীযর উচ্চারণ করল, যর্সুযরা র্লায়, যেন কল্পনাতীত যকান আতঙ্ক তাযক গ্রাস করযত 
োযে। যক যস, যর্ামাটার এ ধ্রযনর একটা যকাে যনম কার মাথা যথযক যর্রুল? 
  
সামানে কাুঁধ্ ঝাুঁদ্বকযয় যজনাযরল র্লযলন, সম্ভর্ত যপ্রদ্বসযেযন্টর মাথা যথযক। 
  
. 
  
সাতাি দ্বমদ্বনট পর উইন্ডস্ক্রীযনর সচল ওয়াইপাযরর দ্বেযক তাকাল যেদ্বনিংস। রৃ্দ্বির যর্র্ 
যর্য়িযি, আর্িা ও যেজা অন্ধকাযর মাত্র েুযিা র্জ সামযন পেগন্ত যেখযত পাযে যস। 
এদ্বিনগুযলাযক েুহাজার েুযিা আরদ্বপএম পেগন্ত তুলল, েুযটা পা-ই যচযপ যরযখযি যব্রযকর 
ওপর। ফ্লাইট এদ্বিদ্বনয়ার সাযজগন্ট যমাসযল দ্বরযপাটগ করল, চার নম্বর আউটযর্ােগ এদ্বিন 
পঞ্চাি আরদ্বপএম কম র্দ্বতযত কযম থাকার জযনে, সযন্দহ যনই, যেজা র্াতাসই োয়ী। 
এটল যটযন এদ্বিনগুযলাযক িান্ত করল যস, তযর্ সচল রাখল। 
  
যকা-পাইলট জানাল, টাওয়ার যথযক যটকঅযির দ্বক্লয়ােগান্স পাওয়া যর্যি। থ্রাপস দ্বনচু 
করল যস। ফ্লোপ যসদ্বটিং দ্বঠক আযি, দ্বরযপাটগ করল েুজন কু্র। হাত র্াদ্ব়িযয় ইন্টারকযমর 
সুইচ অন করল যেদ্বনিংস। ওযক, র্নু্ধরা, আমরা রওনা হলাম। 
  
থ্রটলটা আর্ার ধ্ীযর ধ্ীযর সামযন র্া়িাল যস। তারপর যব্রক দ্বরদ্বলজ করল। 
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 যেনটার ধ্ারণ ক্ষ্মতা আটষদ্বি টন। সাত হাজার র্োলন িুযয়ল থাকায় টোিংকগুযলা 
কানায় কানায় েযর আযি। যেযনর িরওয়া়িপগ র্ম্ব-যর্যত রযয়যি িয় টন ওজযনর 
যর্ামাটা। সর্ দ্বমদ্বলযয় কু্রর সিংখো র্াযরা। যেন এযর্াযত শুরু করল। প্রায় সযতযরা 
হাজার পাউন্ড অদ্বতদ্বরক্ত যর্াঝা র্হন করযি। 
  
চারযট রাইট সাইযক্লান এদ্বিন, প্রদ্বতদ্বট দ্বতন হাজার দ্বতনযিা পঞ্চাি দ্বকউদ্বর্ক ইদ্বঞ্চ। 
১৬.৫ িুট প্রযপলারগুযলাযক যর্ারাযে আট হাজার আটযিা র্সগ পাওয়ার। দ্বর্িাল 
যর্ামারুটা সর্জগযন অন্ধকাযরর যেতর িুটল। 
  
আতঙ্ককর অলস একটা েদ্বঙ্গযত র্দ্বত র্া়িযি ওটার। সামযন লম্বা হযয় আযি রানওযয়, 
পাথর যকযট ততদ্বর করা, যিষ মাথায় দ্বকিু যনই, পাহায়ির খা়িা র্া ঝাুঁপ কযর যনযম 
যর্যি আদ্বি িুট দ্বনযচর সার্যর। োন দ্বেক যথযক র্াম দ্বেযক িুটন্ত দ্বর্েুেযতর একটা যচাখ 
ধ্াুঁধ্াযনা চমক উজ্জ্বল নীল আযলায় োদ্বসযয় দ্বেল রানওযয়র েুপাযি িাুঁক িাুঁক হযয় 
োুঁদ্ব়িযয় থাকা িায়ার িাক ও অোমু্বযলন্সগুযলাযক। যেযনর র্দ্বত এখন আদ্বি নট, হুইলটা 
িক্ত কযর যচযপ ধ্রল যেদ্বনিংস, যেনটাযক আকাযি যতালার জনে েৃঢ় প্রদ্বতজ্ঞ। 
  
পাইলটযের সামযন, র্াইযরর দ্বেযক যর্দ্বরযয় থাকা নাযকর অিংযি র্ম্বারদ্বেয়ার হার্গ 
স্টোনটন যেখযত পাযে দ্রুত যিাট হযয় আসযি রানওযয়। িটিযট মটগ স্টম্প দ্বসট যিয়ি 
প্রায় োুঁদ্ব়িযয় প়িল, অন্ধকার যেে কযর রানওযয়র দ্বকনারাটা যেখার র্েথগ যচিা করযি 
যস। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

11 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চার োযর্র দ্বতন োর্ রানওযয় দ্বপিযন যিযল এযসযি ওরা। এখনও মাদ্বট কাময়ি রযয়যি 
যেন। সময় যেন আঙুযলর িাুঁকর্যল যর্দ্বরযয় োযে। একই অনুেূদ্বত হযলা সর্ার, ওরা 
যেন অতল িূনে র্হ্বযর ঢুযক প়িযি। তারপর রানওযয়র যিষ মাথার পাযি োুঁদ্ব়িযয় 
থাকা জিগুযলার আযলা রৃ্দ্বির পেগা যেে কযর অকসাৎ ঝলযস উঠল। 
  
র্ে অলমাইদ্বট! গুদ্বঙযয় উঠল স্ট্রম্প।যেনটাযক যতাযলা! 
  
আরও দ্বতন যসযকন্ড অযপক্ষ্া করল যেদ্বনিংস, তারপর িান্তোযর্ হুইলটাযক দ্বনযজর 
রু্যকর দ্বেযক যটযন আনল। দ্বর্-যটাযয়নদ্বটনাইযনর চাকা মাদ্বট িা়িল। দ্বপদ্বিযয় প়িল 
রানওযয়র দ্বকনারা, মাত্র দ্বত্রি িুট ওপযর উযঠ এযসযি যেন। 
  
. 
  
রাোর র্র যথযক যর্দ্বরযয় রৃ্দ্বির মযধ্ে োুঁদ্ব়িযয় আযিন যজনাযরল মদ্বরসন, তাুঁর। দ্বপিযন 
স্টািরাও োুঁদ্ব়িযয়। যেদ্বনিংস যেমনযসর যটকঅি েতটা না যচাখ দ্বেযয় যেখযলন দ্বতদ্বন 
তার যচযয় যর্দ্বি যেখযলন কল্পনায় সাহাযেে। 
  
হাত দ্বেযয় কান যঢযক এদ্বিযনর আওয়াজ শুনযলন মদ্বরসন, অন্ধকাযরর যেতর েূযর 
দ্বমদ্বলযয় োযে। িযব্দ একটা িন্দপতন র্টযি, তযর্ তা খুর্ই অস্পি। অদ্বেজ্ঞ ফ্লাইট 
যমকাদ্বনক র্া একজন এয়ারক্রািট এদ্বিদ্বনয়ার িা়িা আর যকউ ধ্রযত পারযর্ না। 
সামদ্বরক জীর্যনর শুরুযত এই েুই যপিাযতই েক্ষ্তা অজগন কযরযিন যজনাযরল। 
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একটা এদ্বিন সামানে যর্সুযরা আওয়াজ করযি। আঠাযরাটার মযধ্ে এক র্া একাদ্বধ্ক 
দ্বসদ্বলন্ডার দ্বঠকমত কাজ করযি না। মযন আতঙ্ক, কান যপযত থাকযলন। যজনাযরল, এমন 
একটা লক্ষ্ণ যপযত চাইযিন ো যথযক যর্াঝা োযর্ যেনটা যটকআপ করযর্ না। 
যটকআপ করার সময় যেদ্বনিংস যেমনস দ্বর্ধ্বি হযল িীপটার সমি দ্বকিু কযয়ক 
যসযকযন্ডর মযধ্ে িারখার হযয় োযর্। 
  
তারপর রাোর র্যরর েরজা যথযক অপাযরটর দ্বচৎকার কযর র্লল, আকাযি উযঠ যর্যি। 
  
 দ্বনিঃশ্বাস যিলার সময় থরথর কযর যকুঁযপ উঠল যজনাযরযলর িরীর। রু্যর োুঁ়িাযলন 
দ্বতদ্বন, দ্বিযর োযেন র্যর। এখন আর তার দ্বকিু করার যনই, ওয়াদ্বিিংটযন যজনাযরল 
যগ্রােসযক শুধু্ একটা যমযসজ পাঠাযত হযর্, জানাযত হযর্ যে মাযয়র দ্বনিঃশ্বাস জাপাযনর 
পযথ রওনা হযয় যর্যি। সর্াইযক এখন অযপক্ষ্া করযত হযর্। থাকযত হযর্ েয় যমিাযনা 
আিা দ্বনযয়। 
  
যজনাযরল মদ্বরসন র্যরর যেতর পায়চাদ্বর শুরু করযলন। যেদ্বনিংসযক দ্বতদ্বন যচযনন। যজদ্বে 
যলাক, একটা এদ্বিযন ত্রুদ্বট যেখা দ্বেযল দ্বিরযর্ না যস। দ্বপযঠ কযর র্যয় দ্বনযয় যেযত 
হযলও যেমনসযক ওসাকায় দ্বনযয় োযর্। 
  
 ঈশ্বর সাহােে কর, দ্বর়্িদ্বর়্ি করযলন যজনাযরল, েদ্বেও জাযন যে এই অপাযরিযন তার 
যে েূদ্বমকা, ঈশ্বর তাুঁর প্রাথগনা করু্ল করযর্ন না। 
  
দ্বর্য়ার আপ, দ্বনযেগি দ্বেল যমজর যেদ্বনিংস। 
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িব্দগুযলা শুযন আযর্ কখনও এত আনন্দ লাযর্দ্বন, র্যল দ্বলোরটা সরাল স্ট্রম্প। দ্বর্য়ার 
মটর গুিন তুলল, দ্বতন যসট চাকা ঢুযক প়িল নাক আর োনার দ্বনযচ যখাযপর যেতর। 
দ্বর্য়ার আপ অোন্ড লক। 
  
এয়ারস্পীে র্া়িল, িুযয়ল র্াুঁচাযনার জযনে থ্রটল যসদ্বটিং নাদ্বমযয় আনল যেদ্বনিংস। 
এয়ারস্পীে েুযিা নযট যপৌঁিল, এর্ার ধ্ীযর ধ্ীযর আকসাযমর আরও ওপযর তুলল 
যেনটাযক। স্টারযর্াযেগর দ্বেযক রযয়যি অোলুদ্বসয়ান িীপমালা, েদ্বেও যেখা োযে না। 
আ়িাই হাজার মাইযলর মযধ্ে আর যকান মাদ্বটই ওরা যেখযত পাযর্ না। চার নম্বর 
এদ্বিযনর খর্র দ্বক? জানযত চাইল যস। 
  
 দ্বনযজর োদ্বয়ত্ব দ্বঠকমতই পালন করযি, তযর্ একটু যর্দ্বি র্রম র্যল মযন হযে, জর্ার্ 
দ্বেল যমাসযল। 
  
পাুঁচ হাজার িুযট উদ্বঠ, ওটার দ্বকিু আরদ্বপএম কদ্বমযয় আনর্। 
  
ক্ষ্দ্বত যনই, যমজর, মন্তর্ে করল এদ্বিদ্বনয়ার যমাসযল। 
  
যেদ্বনিংসযক একটা যকাসগ জানাল আরনল্ড, যনদ্বেযর্টর। এই যকাসগ ধ্যর আর্ামী সায়ি 
েি র্ণ্টা িুটযর্ যেনটা। চার হাজার নয়যিা িুযট উযঠ যকা-পাইলযটর হাযত কযিাল 
যিয়ি দ্বেল যেদ্বনিংস। সীযট যহলান দ্বেযয় যপিী দ্বিদ্বথল করল যস, কাযলা আকাযির দ্বেযক 
তাকাল। যকাথাও একটা তারা যনই। র্ন যমযর্র যেতর দ্বেযয় িুটযি ওরা। যেন ঝাুঁদ্বক 
খাযে যেযখ রু্ঝযত অসুদ্বর্যধ্ হয় না যে র্াতাযসর োপট ক্রমি র্া়িযি। 
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ঝয়ির প্রর্ল মারমুখী অিংিটা যথযক যর্দ্বরযয় এল যেন, এতক্ষ্যণ যসিদ্বট যর্ট খুযল দ্বসট 
যথযক উঠল যেদ্বনিংস। িরীরটা মুচয়ি রু্রল যস, যপাটগসাইযের একটা জানালা দ্বেযয় 
যেযনর যকামর ও যলযজর দ্বেকটা যেখযত যপল। দ্বরদ্বলজ যমকাদ্বনজযম ঝুলন্ত যর্ামাটার 
অিংিদ্বর্যিষ যচাযখ পয়ি যর্ল তার। 
  
টাযনযল ঢুযক র্ম্ব-যর্যক পাি কাটাল যেদ্বনিংস, অপরদ্বেযক যপৌঁযি লাি দ্বেযয় দ্বনযচ 
নামল। যিাি, এয়ারটাইট েরজা খুযল ঢুযক প়িল যেতযর। যলর্ পযকট যথযক টচগলাইট 
যর্র কযর জ্বালল, কোটওয়াক ধ্যর হাুঁটযি। েুযটা র্ম্বযর্ যজা়িা লাদ্বর্যয় এক করা 
হযয়যি, কোটওয়াকটা তারই ওপর। োুঁ়িাল যস, এক যসযকন্ড ইতিত কযর যর্ামাটায় 
হাত রাখল। আঙুযলর ের্ায় ইস্পাযতর র্া র্রযির মত ঠাণ্ডা। মাত্র এক যসযকযন্ডর 
মযধ্ে লাখ লাখ মানুষযক িাই করযত পাযর এই যর্ামা? দ্বর্শ্বাস করযত কি হযলা তার। 
শুধু্ তাই নয়, পরর্তগী যসযকন্ডগুযলায় মারা প়িযর্ আরও লাখ লাখ মানুষ হয় পুয়ি, 
নয়যতা যরদ্বেওযিযন আক্রান্ত হযয়। সাো-কাযলা মুদ্বে দ্বিযে দ্বিদ্বনদ্বট যটস্ট যেখযলও, িক 
ওযয়যের থাযমগাদ্বনউদ্বক্লয়ার যটমপাযরচার অনুের্ করা সম্ভর্ নয়। একটা েীর্গশ্বাস যিযল 
যেদ্বনিংস োর্ল, আদ্বম যকান অপরাধ্ করদ্বি না কারণ আদ্বম চাই েুদ্ধটা র্ন্ধ যহাক, চাই 
দ্বনযজর যেযির লাখ লাখ মানুষযক র্াুঁচাযত। 
  
ককদ্বপযট দ্বিযর এযস র্ায়ারযনযসর সযঙ্গ র্ল্প শুরু করল যস। যর্ামার দ্বেযটাযনিন সাদ্বকগট 
যেখযি র্ায়ারযনস, হাযত একটা িক কাটা নকিা। মাযঝ মযধ্েই সামযন রাখা যর্াট 
কনযসাল-এর দ্বেযক মুখ তুযল তাকাযে অেগনোন্স এক্সপাটগ। 
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 ওখাযন যপৌঁিাযনার আযর্ই যিযট যেযত পাযর, এমন যকান সম্ভার্না আযি নাদ্বক? 
জানযত চাইল যেদ্বনিংস। 
  
র্াজ প়িযল িাটযত পাযর, জর্ার্ দ্বেল র্ায়ারযনস। 
  
 আুঁতযক ওযঠ তার দ্বেযক তাকাল যেদ্বনিংস। কথাটা অযনক যেদ্বর কযর র্লি, নয় দ্বক? 
যসই মাঝ রাত যথযক একটা দ্বর্েুেৎ র্হুল ঝয়ির যেতর রযয়দ্বি আমরা। 
  
মুখ তুযল দ্বনিঃিযব্দ হাসল র্ায়ারযনস। র্াজ যতা আর্াত করযত পারত আমরা েখন 
মাদ্বটযত দ্বিলাম তখনও। দ্বক আযস োয়, আমরা যতা প্রায় যপৌঁযি যর্দ্বি, তাই না? 
  
 সর্ার যচযয় োলোযর্ জাযনন। দ্বতদ্বন যতা অোটদ্বমক র্ম্ব প্রযজযে শুরু যথযকই জদ্ব়িত। 
  
 দ্বিউযর উঠল যেদ্বনিংস, রু্যর োুঁ়িাল। এ যেি পার্লাদ্বম, োর্ল যস। যর্াটা 
অপাযরিনটাই আসযল পার্লাদ্বম। এই পার্লাদ্বমর কথা র্লার জযনে ওরা েদ্বে যকউ যর্ুঁযচ 
থাযক, যসটা হযর্ যনহাতই দ্বমরাকল। 
  
. 
  
ইযতামযধ্ে চাচ র্ণ্টা উয়ি ২০০০ হাজার র্োলন িুযয়ল খরচ কযরযি যেনটা। দ্বর্ 
যটাযয়নদ্বটনাইনযক ১০০০০ িুযট দ্বসযধ্ করল যেদ্বনিংস। পুযর্র আকাযি যোযর ম্লান 
আযলা িুটযত কু্ররা একটু নয়িচয়ি র্সল। ঝ়িটা ওযের অযনক দ্বপিযন রযয়যি, 
ি়িাযনা-দ্বিটাযনা সাো যমযর্র দ্বনযচ উোল সার্র যেখযত পাযে ওরা। 
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 অলস েদ্বঙ্গযত, ২২০ নযট, েদ্বক্ষ্ণ-পদ্বিম দ্বেযক োযে যেদ্বনিংস যেমনস। যলযজ হালকা 
একটু র্াতাস পাযে ওরা, যসজযনে খুদ্বি সর্াই। দ্বেযনর আযলা যিাুঁটার পর উের প্রিান্ত 
মহাসার্যরর দ্বর্িাল িূনেতা যেখযত যপল ওরা। মযন হযলা যর্াটা পৃদ্বথর্ীযত, সার্র 
আকাযির মাঝখাযন, একা শুধু্ তারাই আযি। 
  
 জাপাযনর প্রধ্ান িীপ, হনশু যথযক দ্বতনযিা মাইল েূযর এযস ধ্ীরেদ্বঙ্গযত আকাযির 
আরও ওপযর উঠযত শুরু করল যেদ্বনিংস। ৩২০০০ িুযট উযঠ োযর্ যস। ওসাকায় 
যপৌঁযি এই উচ্চতা যথযকই যর্ামাটা যিলযর্ হার্গ স্টোনটন। যনদ্বেযর্টর আরনল্ড জানাল, 
দ্বনদ্বেগি সমযয়র যচযয় দ্বর্ি দ্বমদ্বনট এদ্বর্যয় আযি তারা। র্তগমান র্দ্বতযর্যর্র দ্বহযসযর্ এখন 
যথযক পাুঁচ র্ণ্টা পর ওদ্বকনাওয়ায় লোন্ড করযর্ যেন। 
  
িুযয়ল র্যজর দ্বেযক তাকাল যেদ্বনিংস। হঠাৎ খুদ্বি হযয় উঠল মনটা। র্াতাস অনুকূল 
থাকায় চারযিা র্োলন িুযয়ল অর্দ্বিি থাকযতই র্ন্তযর্ে যপৌঁযি োযর্ ওরা। 
  
সর্াই তার মত খুদ্বি নয়। এদ্বিদ্বনয়াযরর পোযনযলর সামযন র্যস চার নম্বর এদ্বিযনর 
যটমপাযরচার র্জ পরীক্ষ্া করযি যমাসযল। প্রদ্বত মুহূযতগ আযরা র্ম্ভীর হযয় উঠযি তার 
যচহারা। দ্বনয়দ্বমত যটাকা দ্বেযয় োযে যস। 
  
লার র্যর যপৌঁযি থরথর কযর কাুঁপযি কাুঁটাটা। টাযনল দ্বেযয় ক্রল কযর সামযন এযর্াল 
যমাসযল, একটা যপাটগ দ্বেযয় এদ্বিযনর তলায় তাকাল। এদ্বিযনর র্দ্বহরার্রণ যতযল দ্বেযজ 
আযি, যধ্াুঁয়া যর্রুযে এর্জস্ট যথযক। ককদ্বপযট দ্বিযর এযস পাইলট ও যকা-পাইলযটর 
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মাঝখাযন হাুঁটু যর্য়ি উুঁচু হযলা যস। খর্র খারাপ, যমজর, র্লল যস। চার নম্বর এদ্বিন 
র্ন্ধ করযত হযর্। 
  
আর মাত্র কযয়ক র্ণ্টা ওটাযক চালু রাখা োয় না? জানযত চাইল যেদ্বনিংস। 
  
না, সোর একটা োলর্ দ্বর্যল যিলযত পাযর, যে-যকান মুহূযতগ আগুন ধ্দ্বরযয় দ্বেযত পাযর। 
  
আদ্বমও র্দ্বল, দ্বকিুক্ষ্ণ র্ন্ধ যরযখ চার নম্বরযক ঠান্ডা করা যহাক, র্লল যকা পাইলট 
স্ট্রম্প। 
  
দ্রুত একটা দ্বহসার্ করল যেদ্বনিংস। এই মুহূযতগ ১২০০০ িুযট রযয়যি ওরা। ওোরদ্বহদ্বটিং 
হর্ার আিঙ্কা আযি, কাযজই দ্বতনযট সচল এদ্বিন দ্বনযয় আরও ওপযর ওঠা উদ্বচত হযর্ 
না। চার নম্বর ঠাণ্ডা যহাক, আর্ার ওটা চালু করা হযর্ ৩২০০০ িুযট ওঠার সময়। 
র্োর্যনর েৃদ্বি আকষগণ করল যস। যনদ্বেযর্টর আরনল্ড যর্াযেগর দ্বেযক ঝুুঁযক ফ্লাইট পাথ 
যিস করযি। যেদ্বনিংস জানযত চাইল, জাপান আর কত েূযর? 
  
র্দ্বত সামানে কযমযি, যসুঁটা টুযক দ্বনযয় দ্রুত একটা দ্বহসার্ করল আরনল্ড, জানাল, 
যমইনলোযন্ড যপৌঁিযত লার্যর্ এক র্ণ্টা একি দ্বমদ্বনট। 
  
মাথা ঝাুঁকাল যেদ্বনিংস। দ্বঠক আযি, আপাতত আমরা চার নম্বর র্ন্ধ কযর যের্। 
  
পাইলযটর কথা যিষ হয়দ্বন, তার আযর্ই এটল র্ন্ধ কযর ইর্দ্বনিন সুইচ অি কযর দ্বেল 
স্ট্রম্প, তারপর এনযর্জ করল অযটাযমদ্বটক পাইলট। 
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পরর্তগী আধ্র্ণ্টা সর্াই সতকগ একটা যচাখ রাখল চার নম্বযরর ওপর। যটমপাযরচার 
কমযি, একটু পরপরই ওযেরযক জানাল যমাসযল। 
  
মাদ্বট যেখযত পাদ্বে, এক সময় র্লল আরনল্ড। নাক র্রার্র দ্বর্ি মাইল সামযন একটা 
িীপ। 
  
 যচাযখ েূরর্ীন তুযল তাকাল স্ট্রম্প। যেন সার্র িুয়ি যর্দ্বরযয় আযি একটা সোন্ডউইচ। 
  
আরনল্ড র্লল, খা়িা পাথুযর পাুঁদ্বচল। যকাথাও তসকত যেখা োযে না। 
  
 দ্বক নাম িীপটার? জানযত চাইল যেদ্বনিংস। 
  
মোযপ ওটা যনই। 
  
প্রাযণর যকান দ্বচহ্ন যেখযত পাে? জাপাদ্বনরা হয়যতা অি-যিার ওয়াদ্বনগিং যস্টিন দ্বহযসযর্ 
র্ের্হার করযি। 
  
উুঁহু, যেযখ মযন হযে একেম িাুঁকা ও দ্বনজগন। 
  
আপাতত দ্বনরাপে যর্াধ্ করল যেদ্বনিংস। এখন পেগন্ত িত্রুপযক্ষ্র যকান জাহাজ যচাযখ 
পযরদ্বন। জাপাদ্বন তীর যথযক অযনক েূযর রযয়যি ওরা, িত্রুযের যকান িাইটার এতটা 
েূযর র্াধ্া দ্বেযত আসযর্ না। দ্বনযজর সীযট র্যস সার্যরর দ্বেযক তাদ্বকযয় থাকল যস। 
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কদ্বি আর সোন্ডউটচ দ্বনযয় র্েি হযয় উঠল সর্াই। খুযে একটা দ্বর্নু্দর অদ্বিত্ব। সম্পযকগ 
যকউই সযচতন নয়। ওযের যপাটগউইিং-এর ের্া যথযক সাত হাজার িুট ওপযর ওটা। 
েি মাইল েূযর। 
  
যেদ্বনিংস যেমনরা জাযন না, আর মাত্র কযয়ক দ্বমদ্বনট যর্ুঁযচ আযি ওরা। 
  
. 
  
যলিযটনোন্ট জুদ্বনয়র যগ্রে সাযতা ওদ্বকনার্া তার অযনক দ্বনযচ মুহূযতগর জযনে দ্বক যেন 
একটা দ্বঝক কযর উঠযত যেযখযি। আকাযি দ্বকিু দ্বঝক কযর উঠযত পাযর শুধু্ যরাে 
লার্যল, কাযজই আরও কাি যথযক যেখা েরকার দ্বজদ্বনসটা দ্বক। োইে দ্বেল যস। সযন্দহ 
যনই, ওটা একটা যেন। সম্ভর্ত অনে যকান যপিল-এর যেন। যরদ্বেও অন করার জযনে 
হাত র্াদ্বহযরও যথযক যর্ল যস। আর কযয়ক যসযকন্ড অযপক্ষ্া কযর যেখযল ক্ষ্দ্বত যনই। 
যরদ্বেও অন করার আযর্ যেনটা সম্পযকগ দ্বনদ্বিত হওয়া েরকার। 
  
তরুণ ও অনদ্বেজ্ঞ পাইলট হযলও, সাযতা ওদ্বকনার্া োর্ের্ান র্যট। তাযের র্োযচ 
র্াইিজন িাত্র দ্বিল, যিদ্বনিং যিষ করার পর দ্বতনজন র্াযে র্াদ্বক সর্াইযক পাঠাযনা 
হযয়যি সুইসাইে যস্কায়াড্রযন। ওযের দ্বতনজনযক উপকূল পাহারা যেয়ার োদ্বয়ত্ব যেয়া 
হযয়যি। 
  
এ ধ্রযনর প্রায় ঝুুঁদ্বকদ্বর্হীন োদ্বয়ত্ব যপযয় োরুণ হতাি হযয়যি ওদ্বকনার্া। সম্রাযটর জযনে 
প্রাণ দ্বর্সজগন যেয়ার একটা র্োকুলতা দ্বিল তার মযধ্ে। দ্বকন্তু হুকুম হুকুমই, তার ওপর 
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কথা চযল না। আপাতত এই একযর্যয়দ্বমযত েরা োদ্বয়ত্ব পালন করযলও, তার আিা 
দ্বকিুদ্বেযনর মযধ্ে আরও র়্ি যকান কাযজর জযনে োকা হযর্ তাযক। 
  
 দ্বনিঃসঙ্গ যেনটা ধ্ীযর ধ্ীযর র়্ি হযয় উঠযি আকাযর, যসই সযঙ্গ অদ্বর্শ্বাযস র়্ি হযে 
ওদ্বকনার্ার যচাখ েুযটা। েুল যেখযি নাদ্বক? যচাখ রর়্িাল যস। একটু পরই পাদ্বলি করা 
৯০ িুট অোলুদ্বমদ্বনয়াম দ্বিউদ্বজলাজ, দ্বর্িাল ১৪১ িুট োনা, দ্বতনতলা দ্বর্দ্বিি খা়িা 
স্টোদ্বর্লাইজার দ্বচনযত পারল যস। ওটা একটা আযমদ্বরকান দ্বর্ যটাযয়নদ্বটনাইন, তাযত 
যকান সযন্দহ যনই। 
  
হতেম্ব হযয় তাদ্বকযয় থাকল যস। উের পূযর্গ দ্বেযকর খাদ্বল একটা সার্র যথযক উয়ি 
আসযি যেনটা, কমর্োট দ্বসদ্বলযঙর ২০০০ িুট দ্বনচ দ্বেযয়। উেরদ্বর্হীন প্রশ্নগুযলা দ্বে়ি 
করল তার মযন। যকাযেযক এল ওটা? একটা এদ্বিন র্ন্ধ যরযখ যকন ওটা মধ্ে 
জাপাযনর দ্বেযক োযে? ওটার দ্বমিন দ্বক হযত পাযর? 
  
অেথা সময় নি করা উদ্বচত হযর্ না তার। দ্বর্িাল োনাসহ যর্ামারুটা সামযন ঝুযল 
রযয়যি। দ্বমতসুদ্বর্দ্বি এদ্বসক্স এম, দ্বজযরা যেনটার থ্রটল দ্বর্রদ্বতগুযলায় না থাদ্বমযয় টানল 
যস, রৃ্ে রচনার সযঙ্গ সযঙ্গ োইে দ্বেল দ্বনযচর দ্বেযক। 
  
িাইটারটাযক যেদ্বরযত যেখযত যপল র্ানার, েদ্বেও যেখার সযঙ্গ সযঙ্গ িায়ার করল যস। 
যেদ্বর করল না ওদ্বকনার্াও, দ্বজযরার েুযটা যমদ্বিনর্ান ও একযজা়িা যটাযয়নদ্বট দ্বমদ্বলদ্বমটার 
কামান র্যজগ উঠল। 
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ইস্পাত, অোলুদ্বমদ্বনয়াম ও মানুযষর মািংস েলা পাদ্বকযয় একাকার হযয় যর্ল। দ্বজযরার 
যিসারগুযলা োনা যেযঙ যেতযর ঢুকল, দ্বর্-যটাযয়নদ্বটনাইযনর দ্বতন নম্বর এদ্বিনটাযক 
আর্াত করল। একাদ্বধ্ক র্তগ যথযক হ়িহ়ি কযর যর্দ্বরযয় এল িুযয়ল। তারপরই আগুন 
ধ্যর যর্ল এদ্বিনটায়। মুহূযতগর জযনে িূযনে ইতিত করল যর্ামারু, তারপর দ্বচৎ হযয় 
যর্ল, দ্বের্র্াদ্বজ যখযত যখযত নামযত শুরু করল সার্যর। যলিযটনোন্ট ওদ্বকনার্া একটা 
োনার ওপর খা়িা করল দ্বজযরাযক। আহত দ্বর্ যটাযয়নদ্বটনাইনযক দ্বর্যর চক্কর দ্বেযে। 
কাযলা যধ্ায়া আর কলা দ্বিখা যমাচ়ি যথযক যখযত উযঠ আসযি আকাযি। যেনটাযক 
সার্যর প়িযত যেখল যস, লাি দ্বেযয় উঠল সাো পাদ্বন। 
  
আরও দ্বকিুক্ষ্ণ চক্কর দ্বেল যস, যকউ যর্ুঁযচ আযি দ্বকনা জানযত চায়। আর্জগনা িা়িা 
দ্বকিুই তার যচাযখ প়িল ন। উিাযস অধ্ীর হযয় আযি ওদ্বকনার্া, িাইটার পাইলট 
দ্বহযসযর্ এটাই তার প্রথম সািলে। যধ্ায়ার দ্বেযক যিষ একর্ার তাদ্বকযয় দ্বনযজর 
এয়ারযপাযটগর দ্বেযক দ্বিযর চলল যস। দ্বরযপাটগ করযত হযর্। 
  
. 
  
যেদ্বনিংযসর দ্বর্ধ্বি যেন েখন এক হাজার িুট পাদ্বনর দ্বনযচ সার্যরর তলায় দ্বস্থর। হযে, 
অপর একটা দ্বর্-যটাযয়নদ্বটনাইন অনে এক টাইম যজান-এ িয়যিা মাইল েদ্বক্ষ্ণ পূযর্গ; 
একই ধ্রযনর একটা যর্ামা দ্বনযয় চুযট চযলযি কযনগল পল দ্বটযর্টস রযয়যি কযিাযল, 
তার এযনাপলা যর্ জাপাদ্বন িহর দ্বহযরাদ্বিমার ওপর যপাুঁযি যর্যি। 
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যেদ্বনিংস ও দ্বটযর্টস, েুজন কমান্ডার যকউই পরস্পযরর োদ্বয়ত্ব সম্পযকগ সযচতন নয়। 
েুজযনরই ধ্ারণা, শুধু্ তার যেন ও তার কু্ররাই েুদ্ধ থামাযনার জযনে েুদ্বনয়ার রু্যক প্রথম 
অোটম যর্ামা যিলযত োযে। 
  
যেদ্বনিংস যেমনস তার র্ন্তযর্ে যপৌঁিাযত র্েথগ হযলা। সার্যরর তলায় এক সময় দ্বস্থর হযয় 
যর্ল দ্বর্ধ্বি যেনটা। র্টনাটার কথা েুদ্বনয়ার যলাকযক জানাযনা হযলা না। যর্াপনীয়তা 
রক্ষ্ার স্বাযথগ সমি তথে যচযপ োওয়া হযলা। 
  
. 
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প্রথম পর্গ 
  
দ্বর্র্ জন্ 
  
৩ অযোর্র, ১৯৯১, 
পদ্বিম প্রিান্ত মহাসার্র। 
  
০১. 
  
প্রচণ্ড টাইিুন যথযম যর্যি। সার্যরর যসই উন্মেতা এখন আর যনই, তযর্ যঢউগুযলা 
এখনও জাহাযজর যর্া-র নার্াল যপযত চাইযি, মাযঝ মযধ্েই লাি দ্বেযয় উযঠ প়িযি 
যেযক, দ্বপিযন যরযখ োযে একরাি সাো যিনা। র্ন কাযলা যমযর্ োঙন ধ্রল, 
র্াতাযসর যতজ কযম োুঁ়িাল দ্বত্রি নযট। েদ্বক্ষ্ণ-পদ্বিম দ্বেযক একটা সু়িযঙ্গর মত খা়িা 
হযয় দ্বনযচ নামল যরাে, িুযল-যিুঁযপ থাকা যঢউগুযলার ওপর এুঁযক দ্বেল নীল একটা রৃ্ে। 
  
নরওযয়র দ্বরনোল লাইনস্ পোযসিার-কাযর্গা লাইনার নারদ্বেযকর যেযক োুঁদ্ব়িযয় রযয়যিন 
কোপযটন আদ্বনগ যকারযোল্ড, যচাযখ েূরর্ীন, যঢউ ও সাো যিনার মাথায় নৃতেরত দ্বর্িাল 
একটা জাহাযজর ওপর যচাখ রু্লাযেন। যচহারা যেযখ মযন হযলা, ওটা একটা জাপাদ্বন 
অযটা কোদ্বরয়ার দ্বব্রজ আর আপার যেযক কু্রযের যকায়াটগার িা়িা আর যকাথাও যকান 
যপাটগ র্া জানালা যনই। 
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 জাহাজটা েি দ্বেদ্বগ্রর মত কাত হযয় আযি, যঢউযয়র ধ্াক্কায় যসটার মাত্র োুঁ়িাযে দ্বর্ি 
দ্বেদ্বগ্র। দ্বচমদ্বন যথযক যধ্াুঁয়া যর্রুযে, জীর্যনর দ্বচহ্ন র্লযত ওইটুকুই। একটা লাইিযর্াটও 
যেখা োযে না, তার মাযন নামাযনা হযয়যি ওগুযলা। র্ম্ভীর হযয় উঠল কোপযটন 
যকারযোযন্ডর যচহারা। অিান্ত সার্যরর যকাথাও যকান লাইিযর্াযটর দ্বচহ্নমাত্র যনই। 
েূরর্ীন রু্দ্বরযয় জাহাজটার নাম আযরকর্ার প়িযলন দ্বতদ্বন। জাপাদ্বনরা সাধ্ারণত ইিংদ্বলি 
নাম রাযখ তাযের জাহাযজর, এটাও তার র্েদ্বতক্রম নয়। 
  
জাহাজটার নাম দ্বেোইন স্টার। 
  
 র্াতাস ও পাদ্বনর ঝাপটা যথযক যসন্টাল দ্বব্রযজ দ্বিযর এযলন যকারযোল্ড, কদ্বমউদ্বনযকিন 
রূযম উুঁদ্বক দ্বেযয় জানযত চাইযলন, এখনও যকান সা়িা যনই? 
  
মাথা না়িল যরদ্বেও অপাযরটর। না, সোর। আমরা ওটাযক যেখার পর যথযক ওরা যকান 
িব্দই করযি না। ওটার যরদ্বেও দ্বনিয়ই র্ন্ধ কযর রাখা হযয়যি। যকান সাহােে না যচযয় 
জাহাজ খাদ্বল কযর চযল যর্যি সর্াই, এ অদ্বর্শ্বাসে। 
  
দ্বব্রযজর জানালা দ্বেযয় দ্বনিঃিযব্দ জাপাদ্বন জাহাজটার দ্বেযক তাদ্বকযয় থাকযলন কোপযটন 
যকারযোল্ড, নারদ্বেযকর স্টারযর্ােগ যরইল যথযক মাত্র এক দ্বকযলাদ্বমটার েূযর ওটা। 
নরওযয়যত জন্ম, কোপযটন যকারযোন্ড অতেন্ত ধ্ীরদ্বস্থর প্রকৃদ্বতর মানুষ, তা়িাহু়িা কযর 
যকান দ্বসদ্ধান্ত যনয়া তার স্বোর্ নয়। িাদ্বিি র্ির সার্যর আযিন দ্বতদ্বন, পোযসিার ও 
কু্ররা তাযক সম্মান কযর। কাুঁচা-পাকা যিাট োদ্ব়িযত হাত রু্লাযলন দ্বতদ্বন, দ্বচন্তা করযিন। 
যকাদ্বরয়া যথযক সান ফ্রাদ্বন্সসযকায় োযে নারদ্বেক, ঝয়ির মযধ্ে পয়ি দ্বিদ্বেউল যথযক 
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দ্বপদ্বিযয় পয়িযি েুদ্বেন। র্ত আটচদ্বিি র্ণ্টা দ্বব্রজ যথযক নয়িনদ্বন কোপযটন, প্রচণ্ড ক্লাদ্বন্ত 
অনুের্ করযিন। পদ্বরযর্ি একটু োল হযয় আসার পর োর্দ্বিযলন এর্ার একটু দ্বর্শ্রাম 
যনয়া যেযত পাযর, দ্বঠক এই সময় দ্বেোইন স্টারযক যেখযত যপযয়যিন তারা। 
  
 দ্বেোইন স্টাযরর লাইিযর্াটগুযলাযক এখন খুুঁজযত হযর্। এটা আসযল মানদ্বর্ক একটা 
োদ্বয়ত্ব, এদ্ব়িযয় োর্ার উপায় যনই। আর্ার, দ্বনযজর পোযসিারযের কথাও োর্যত হযর্ 
তাুঁযক সর্াই তারা সী দ্বসকযনযস েুর্যি। যকান উদ্ধার অপাযরিযন তারা উৎসাদ্বহ হযর্ 
র্যল মযন হয় না। 
  
ওটায় এটা যর্াদ্বেগিং পাদ্বটগ পাঠার্ার অনুমদ্বত যেযর্ন, কোপযটন? 
  
চীি অদ্বিসার অসকার দ্বস্টন-এর দ্বেযক তাকাযলন কোপযটন। হালকা-পাতলা র়্িন চীি 
অদ্বিসাযরর, নীল যচাযখ রৃ্দ্বদ্ধর েীদ্বপ্ত। সযঙ্গ সযঙ্গ জর্ার্ না দ্বেযয় দ্বব্রযজর একটা জানালার 
সামযন দ্বর্যয় োুঁ়িাযলন যকারযোন্ড, েুই জাহাযজর মাঝখাযন যঢউগুযলার দ্বেযক 
তাকাযলন। এযককটা যঢউ দ্বতন যথযক চার দ্বমটার উুঁচু। আদ্বম যকান ঝুুঁদ্বক দ্বনযত চাইদ্বন, 
অসকার। এযসা, র্রিং আরও খাদ্বনকটা অযপক্ষ্া কদ্বর, সার্র আযর্ িান্ত যহাক। 
  
এর যচযয় খারাপ পদ্বরদ্বস্থদ্বতযত যর্াট দ্বনযয় পাদ্বনযত যনযমদ্বি আমরা, কোপযটন, মযন 
কদ্বরযয় দ্বেযলন চীি অদ্বিসার। 
  
তা়িাহুয়িার দ্বক আযি। ওটা যতা একটা মরা জাহাজ, মযর্গ পয়ি থাকা লাযির মত। 
যেযখ মযন হযে ওটার কাযর্গা কাত হযয় প়িযি, পাদ্বনও ঢুকযি। ওটাযক র্াে দ্বেযয় 
আমাযের উদ্বচত লাইিযর্াটগুযলার যখাুঁজ করা। 
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ওখাযন আহত মানুষ থাকযত পাযর, েুদ্বক্ত যেখাযলন চীি অদ্বিসার। 
  
মাথা না়িযলন যকারযোট। জাহাজ খাদ্বল করার সময় যকান কোপযটন তার আহত 
কু্রযের যিযল োযর্ না। 
  
হোুঁ, েদ্বে তার মাথার দ্বঠক থাযক। দ্বকন্তু যেযর্ যেখুন, র্ণ্টায় পুঁয়ষদ্বি নট রূ্দ্বণগঝয়ির মযধ্ে 
যকান দ্বেসযিস দ্বসর্নোল না দ্বেযয় অক্ষ্ত একটা জাহাজ যথযক যর্াযট কযর োযক 
পালাযত হয়, তার দ্বক মাথা দ্বঠক থাকার কথা? 
  
 হোুঁ, একটা রহসে র্যট একমত হযলন যকারযোল্ড। 
  
ওটার কাযর্গার কথাও দ্বর্যর্চনা করযত হযর্, র্লযলন চীি অদ্বিসার অসকার দ্বস্টন। 
ওয়াটার লাইন র্যল দ্বেযে, জাহাজটা পুযরাপুদ্বর যলাে করা। যেযখ মযন হযে সাত 
জাহাযজর যর্দ্বি র্ইযত পাযর ওটা। 
  
 যচাখ কুুঁজযক চীি অদ্বিসাযরর দ্বেযক তাকাযলন কোপযটন। তুদ্বম সোলযেজ এর কথা 
োর্ি, অসকার? 
  
জ্বী, সোর, োর্দ্বি। আমরা েদ্বে কাযর্গাসহ জাহাজটাযক যকান র্ন্দযর দ্বনযয় যেযত পাদ্বর, 
ওটার োযমর অযধ্গক হযর্ আমাযের সোলযেজ যক্লইম। যকাম্পাদ্বন ও কুরা োর্ কযর 
দ্বনযত পাযর িয়যিা দ্বমদ্বলয়ন যক্রানার। 
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কযয়ক মুহূতগ দ্বচন্তা করযলন কোপযটন যকারযোল্ড। যলাে ও অজানা একটা েয়, েুযটার 
মযধ্ে েুদ্ধ শুরু হযলা। দ্বজতল যলােই। দ্বঠক আযি, যর্াদ্বেগিং কু্র যর্যি নাও, সাযথ যেন 
অোদ্বসস্টোন্ট এদ্বিদ্বনয়ার থাযক। িাযনযল যধ্াুঁয়া যেখা োযে, তার মাযন ওটার যমদ্বিনাদ্বর 
কাজ করযি র্যলই মযন হয়। একটু দ্বর্রদ্বত দ্বনযয় র্লযলন, তযর্ পাদ্বন িান্ত না হওয়া 
পেগন্ত অযপক্ষ্া করাই োল র্যল মযন কদ্বর আদ্বম। 
  
 অত সময় আমরা পার্ না, চীি অদ্বিসার র্লযলন। আর একটু যর্দ্বি কাত হযল েুযর্ 
োযর্। 
  
একটা েীর্গশ্বাস যিলযলন কোপযটন যকারযোন্ড। শুেরু্দ্বদ্ধর দ্বর্রুযদ্ধ দ্বসদ্ধান্ত দ্বনযয়যিন 
দ্বতদ্বন, তযর্ এ-কথাও তাুঁর মযন হযলা যে দ্বেোইন স্টাযরর অর্স্থা একর্ার প্রচার হযল 
হাজার মাইযলর মযধ্ে প্রদ্বতদ্বট সোলযেজ টার্ িুলস্পীয়ি িুযট আসযর্। অর্যিযষ কাুঁধ্ 
ঝাুঁকাযলন দ্বতদ্বন। দ্বর্যয় েদ্বে যেযখা যে জাহাযজ যকউ যনই, এর্িং ওটাযক চালাযনা োযর্, 
সাযথ সাযথ দ্বরযপাটগ করযর্ আমাযক, লাইিযর্াটগুযলার যখাুঁযজ সাচগ শুরু করর্ আদ্বম। 
  
কোপযটন তার কথা যিষ কযরনদ্বন, তার আযর্ই দ্বব্রজ যথযক যর্দ্বরযয় যর্যলন চীি 
অদ্বিসার অসকার দ্বস্টন। েি দ্বমদ্বনযটর মযধ্ে যর্াযট যলাক নামাযলন দ্বতদ্বন। যর্াদ্বেগিং 
পাদ্বটগযত দ্বনযজ যতা থাকযলই চারজন সীমোনযকও যনয়া হযলা, আরও থাকল অোদ্বসস্টোন্ট 
চীি এদ্বিদ্বনয়ার ওলাি এন্ডারসন; কদ্বমউদ্বনযকিন অপাযরটর যেদ্বেে সাকার্াওয়া, 
নারদ্বেকয় একমাত্র যসই জাপাদ্বন োষা র্লযত পাযর। সীমোন চারজন জাহাজটায় তিাদ্বি 
চালাযর্, ওলাি এন্ডারসন পরীক্ষ্া করযত এদ্বিনরুম। চীি অদ্বিসার অসকার 
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আনুষ্ঠাদ্বনকোযর্ অযটা ক্রাদ্বরয়াযর োদ্বয়ত্বোর গ্রহণ করযর্ন, েদ্বে ওটা খাদ্বল অর্স্থায় 
পাওয়া োয়। 
  
যহলযম থাকযলন অসকার দ্বনযজ, লঞ্চটা অিান্ত পাদ্বন যকযট এদ্বর্যয় চলল। প্রদ্বতর্ার 
যঢউযয়র মাথা যথযক নামার সময় মযন হযলা, এর্ার রু্দ্বঝ তদ্বলযয় োযর্ লি, েদ্বেও 
পরর্তগী যঢউ এযস আর্ার যসটাযক তুযল দ্বনল মাথার ওপর। 
  
দ্বেোইন স্টার যথযক একযিা দ্বমটার েূযর এযস জানযত পারল, আিপাযি ওরা একা 
নয়। কাত হযয় প়িা জাহাজটাযক দ্বর্যর একেল হাঙর চক্কর মারযি। দ্বহিংে প্রাণীগুযলা 
দ্বকোযর্ যেন রু্ঝযত যপযরযি জাহাজাটা েুযর্ োযর্, আর েুযর্ যর্যল মুখযরাচক দ্বকিু 
খােে পাওয়া যর্যলও যেযত পাযর। 
  
দ্বেোইন স্টাযরর যর্া একর্ার উুঁচু, একর্ার দ্বনচু হযে। অযনক কযি অোলুদ্বমদ্বনয়াম 
এোপদ্বলিং হুকসহ একটা লাইলন যর্াদ্বেিং লোোর যর্ার একপাযি, যরইদ্বলযঙ আটকাযনা 
যর্ল, দ্বতনর্ার যচিা করার পর। রদ্বির মই যর্যয় প্রথযম উযঠ যর্যলন চীি অদ্বিসার 
অসকার। তার দ্বপিু দ্বনল এন্ডারসন ও র্াদ্বক সর্াই। প্রকাণ্ড অোঙ্কল উইঞ্চ-এর সামযন 
জয়িা হল সর্াই, ওযেরযক দ্বনযয় একটা দ্বসুঁদ্ব়ির দ্বেযক এযর্াযলন অসকার, দ্বসুঁদ্ব়িটা 
যেখযত অযনকটা আয়ার এযস্কপ-এর মত জানালাদ্বর্হীন িরওয়ােগ র্াঙ্কযহযের র্াযয় 
যলযর্ আযি। পাুঁচ যেক ওপযর ওঠার পর দ্বর্রাট একটা দ্বব্রযজ এযস েুকযলন অসকার, 
পযনযরা র্ির সার্যর থাকা সযেও এত র়্ি দ্বব্রজ আযর্ কখনও যেযখনদ্বন দ্বতদ্বন। 
মাঝখাযন, যিাট একটা জায়র্ায়, এক র্াো অতোধু্দ্বনক ইযলকিদ্বনক ইকুইপযমন্ট 
সাজাযনা রযয়যি। 
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যেতযর যকান মানুষ যনই, তযর্ চাটগ, যসক্সটোন্ট, অনোনে যনদ্বেযর্িনাল ইকুইপযমন্ট 
চারদ্বেযক িদ্ব়িযয়-দ্বিদ্বটযয় পয়ি রযয়যি। রু্ঝযত অসুদ্বর্যধ্ হয় না, যখালা যকদ্বর্যনট-এর 
যেতর যথযক যর্র করা হযয়যি ওগুযলা। একটা কাউন্টাযর েুযটা যখালা ব্রীিযকস পয়ি 
রযয়যি, ওগুযলার মাদ্বলক যেন দ্বকিুক্ষ্যণর জযনে র্াইযর যর্যি, যে-যকান মুহূযতগ দ্বিযর 
আসযর্। সর্াই যে খুর্ আতদ্বঙ্কত অর্স্থায় পাদ্বলযয়যি, যর্াঝ োয়। 
  
 যমইন কনযসালটা পরীক্ষ্া করযলন অসকার। জাহাজটা পুযরাপুদ্বর অযটাযমযটে, 
এন্ডারসনযক র্লযলন দ্বতদ্বন। 
  
 এদ্বিদ্বনয়াযরর যচাযখ মুগ্ধ েৃদ্বি। ওয়ান্ডারিুল। েযয়স অপাযরযটে কযিাল। যকান দ্বলর্ার 
ধ্যর টানা-যহুঁচ়িা করযত হয় না, যহলমসমোনযক দ্বেযত হয় না যকাসগ ইিাকিন। 
  
 অসকার পাযি োুঁ়িাযনা সাকার্াওয়ার দ্বেযক তাকাযলন। এটাযক তুদ্বম অন করযত 
পারযর্? যেযখা যতা, কথা র্লযত পাযরা দ্বকনা। 
  
কমদ্বপউটরাইজে কনযসাযলর দ্বেযক ঝুুঁযক কযয়ক যসযকন্ড দ্বনিঃিযব্দ তাদ্বকযয় থাকল 
সাকার্াওয়া। তারপর দ্রুত হাযত েুযটা যর্াতাযম চাপ দ্বেল। কনযসাল আযলাদ্বকত হযয় 
উঠল, যিানা যর্ল মৃেু োদ্বিক গুিন। যঠাুঁযট ক্ষ্ীণ হাদ্বস দ্বনযয় যেনসযমর দ্বেযক তাকাল 
যস। আমার জাপাদ্বন মরযচ ধ্রা, তযর্ এটার সাহাযেে কদ্বমউদ্বনযকট করযত পারর্ র্যল 
মযন হয়। 
  
জাহাযজর স্টোটাস দ্বরযপাটগ করযত র্যলা। 
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যিাট একটা দ্বরদ্বসোযরর দ্বেযক মুখ নাদ্বমযয় কথা র্লল সাকার্াওয়া, তারপর প্রতোিা 
দ্বনযয় অযপক্ষ্ায় থাকল। কযয়ক মুহূতগ পর একটা পুরুষ কণ্ঠ, স্টিোযর্ সা়িা দ্বেল। 
জর্ার্ যিষ হযত চীি অদ্বিসাযরর দ্বেযক তাকাল সাকার্াওয়া, যচহারায় হতেম্ব োর্। 
কমদ্বপউটর র্লযি সী ককগুযলা যখালা, এদ্বিনরূযপ ফ্লাে যলযেন েুদ্বমটার িুুঁই িুুঁই 
করযি। 
  
র্ন্ধ করার দ্বনযেগি োও! কদ্বঠন সুযর র্লযলন অসকার দ্বস্টন। 
  
অল্প দ্বকিুক্ষ্ণ র্াকে দ্বর্দ্বনমযয়র পর মাথা না়িল সাকার্াওয়া। কমদ্বপউটর র্লযি, সী কক 
আটযক যর্যি, ইযলকিদ্বনক কমাযন্ডর সাহাযেে ওগুযলা র্ন্ধ করা োযর্ না। 
  
এন্ডারসন র্লল, আদ্বম র্রিং দ্বনযচ যনযম দ্বর্যয় যেদ্বখ ওগুযলা র্ন্ধ করা োয় দ্বকনা। র্োটা 
যর্ারটযক র্লল, পাদ্বন যসচযত শুরু করুক। েুজন সীমোনযক দ্বনযয় কম্পাদ্বনয়নওযয় ধ্যর 
িুটল যস, এদ্বিন রাযমর দ্বেযক োযে। 
  
 র্াদ্বক সীমোযনর একজন অসকার দ্বস্টযনর কাযি এযস োুঁ়িাল, অদ্বর্শ্বাস ও দ্বর্স্মযয় র়্ি 
র়্ি হযয় আযি যচাখ েুযটা, মুযখর রঙ কার্যজর মত সাো। সোর… আদ্বম একটা লাি 
যপযয়যি। সম্ভর্ত যরদ্বেওমোন…। 
  
 দ্রুত কদ্বমউদ্বনযকিন রুযম চযল এযলন অসকার। যরদ্বেও িান্সদ্বমটার পোযনযলর দ্বেযক 
ঝুুঁযক যচয়াযর সময় হয়যতা মানুষই দ্বিল যস, দ্বকন্তু এই মুহূযতগ তাযক মানুষ র্লার যকান 
উপায় যনই। িরীযরর যকাথাও যকান চুল যনই। যেখাযন যঠাুঁট দ্বিল যসখাযন সর্গুযলা 
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যর্দ্বরযয় থাকা োুঁত না থাকযল অসকার র্লযত পারযতন না আকৃদ্বতটা সামযন তাদ্বকযয় 
আযি নাদ্বক দ্বপিযন। র্ীেৎস একা েৃিে, যেযখ মযন হযলা, যিাুঁসকা প়িার পর র্াযয়র 
সমি চাম়িা র্যল যর্যি, দ্বনযচর মািংসও খাদ্বনকটা পুয়ি ও খাদ্বনকটা র্যল যর্যি। 
  
অথচ আিপাযি যকাথাও সামানেতম উোপ র্া আগুযনর দ্বচহ্নমাত্র যনই। যলাকটার র্াযয়র 
কাপ়ি এত পদ্বরস্কার ও এত সুন্দর োুঁজ করা, যেন এইমাত্র ইদ্বস্ত্র করার পর পযরযি। 
  
যলাকটা যেন তার িরীযরর যেতরকার উোযপ পুয়ি যর্যি। 
  
. 
  
০২. 
  
উৎকট েুর্গযন্ধ র্দ্বম যপল চীি অদ্বিসাযরর। দ্বনযজযক সামলাযত পুযরা এক দ্বমদ্বনট সময় 
দ্বনযলন দ্বতদ্বন। তারপর যচয়ারসহ লািটাযক একপাযি সদ্বরযয় ঝুুঁযক প়িযলন যরদ্বেওর 
দ্বেযক। কযয়কর্ার েুল করার পর দ্বনদ্বেগি সুইচটা খুুঁযজ যপযলন, যোর্াযোর্ করযলন 
নারদ্বেযকর কোপযটন কাদ্বনগ যকারযোযল্ডর সাযথ। 
  
যকারযোন্ড জানযত চাইযলন, দ্বক যেখযল র্লল, অসকার। 
  
এখাযন মারাত্মক দ্বকিু একটা র্যট যর্যি, কোপযটন। শুধু্ একটা লাি িা়িা এখনও আর 
কাউযক যেদ্বখদ্বন আমরা। জাহাজটা পদ্বরতেক্ত। লািটা যরদ্বেওমোযনর। যপা়িা, যচনা োয় 
না। 
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তার মাযন দ্বক আগুন ধ্যরদ্বিল? 
  
আগুযনর যকান দ্বচহ্ন পেগন্ত যনই। কমদ্বপউটারাইজে অযটাযমযটে কযিাল দ্বসযস্টযমর 
স্ক্রীযন, িায়ার ওয়াদ্বনগিং যলখাটার দ্বনযচ সরু্জ আযলা জ্বলযি। 
  
এমন যকান লক্ষ্ণ যেখি োযত যর্াঝা োয় দ্বক কারযণ লাইিযর্াট দ্বনযয় চযল যর্যি 
কু্ররা? যকারযোন্ড জানযত চাইযলন। 
  
 যসরকম দ্বকিু যেখা োযে না। শুধু্ যর্াঝা োয়, তা়িাহুয়িা কযর পালার্ার সময় 
জাহাজটা েুদ্বর্যয় যেয়ার র্ের্স্থা কযর যর্যি। 
  
যিান ধ্রা হাযতর দ্বর্টগুযলা সাো হযয় যর্ল, র্ম্ভীর হযলন কোপযটন যকারযোন্ড। আর্ার 
র্যলা। 
  
সী ককগুযলা যখালার পর এমনোযর্ আটকাযনা হযয়যি যে কমদ্বপউটার ওগুযলা র্ন্ধ 
করযত পারযি না। র্ন্ধ করা োয় দ্বকনা হাত দ্বেযয় যচিা কযর যেখযি। এন্ডারসন। 
  
কযয়ক হাজার র্াদ্ব়ি র্হন করযি। এটা একটা অক্ষ্ত জাহাজ, যকন ওটাযক েুদ্বর্যয় 
যেয়ার যচিা করা হযর্? যর্সুযরা র্লায় দ্বজযজ্ঞস করযলন যকারযোন্ড। 
  
 দ্বকিুই রু্ঝযত পারদ্বি না, সোর। এখাযন অস্বাোদ্বর্ক দ্বকিু একটা আযি। যরদ্বেও 
অপাযরটযরর লািটা র্ীেৎস। তাযক যেন আগুযন ঝলসাযনা হযয়যি। 
  
তুদ্বম চাও আমাযের োক্তারযক পাঠার্? 
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 যপাস্টমযটগম িা়িা এখাযন তার দ্বকিু করার যনই, সোর। 
  
রু্ঝলাম। যস্টিযন আরও দ্বত্রি দ্বমদ্বনট আদ্বি, তারপর দ্বনযখাুঁজ যর্াটগুযলা সাজগ করযত 
যর্রুর্। 
  
যকাম্পাদ্বনর সাযথ যোর্াযোর্ কযরযিন, সোর? 
  
কু্রযের যকউ যর্ুঁযচ থাকযল আমাযের সোলযেজ যক্লইম চোযলি করযত পাযর, এ কথা 
যেযর্ অযপক্ষ্া করদ্বি। তিাদ্বি চাদ্বলযয় যেযখা, সদ্বতেই েদ্বে জাহাজটা পদ্বরতেক্ত হয়, 
আমাযের যকাম্পাদ্বনর দ্বেযরেরযক যমযসজ পাদ্বঠযয় জাদ্বনযয় যের্ যে দ্বেোইন স্টাযরর 
েখল দ্বনযত োদ্বে আমরা। 
  
 এদ্বিদ্বনয়ার এন্ডারসন সী কক র্ন্ধ করযি, পাম্প কযর পাদ্বনও যর্র কযর যেয়া হযে। 
পাওয়ার সাোই দ্বঠক আযি, কাযজই দ্বকিুক্ষ্যণর মযধ্ে রওনা হযত পারর্ আমরা। 
  
েত তা়িাতাদ্ব়ি করযত পাযরা ততই োল, যকাযরাল্ড র্লযলন। যতামরা একটা দ্বব্রদ্বটি 
ওযিযনাগ্রাদ্বিক সাযেগ যেযসল-এর দ্বেযক যেযস োযে। ওরা দ্বস্থর একটা পদ্বজিযন 
রযয়যি। 
  
কতেূযর? 
  
 প্রায় র্াযরা দ্বকযলাদ্বমটার। 
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তাহযল ওরা দ্বনরাপে েূরযত্বই আযি। 
  
র্লার মত আর দ্বকিু খুুঁযজ যপযলন না কোপযটন যকারযোন্ড। অর্যিযষ শুধু্ র্লযলন, গুে 
লাক, অসকার। আদ্বম চাই র্ন্দযর দ্বনরাপযে যপৌঁিুযর্ যতামরা। যোর্াযোর্ দ্বর্দ্বেন্ন হযয় 
যর্ল। 
  
 যরদ্বেও যথযক মুখ তুলযলন চীি অদ্বিসার অসকার, যচয়াযর র্যস থাকা র্লা লািটার 
দ্বেযক তাকাযলন না। েযয় একা ঠাণ্ডা স্পিগ অনুের্ করযলন দ্বতদ্বন, দ্বিরদ্বির কযর উঠল 
র্া। পদ্বরতেক্ত জাহাযজর মত যেৌদ্বতক আর দ্বকিু হয় না, োর্যলন দ্বতদ্বন। সাকার্াওয়াযক 
দ্বনযেগি দ্বেযলন, জাহাযজর লর্ খুুঁযজ যর্র কযরা, যেযখা অনুর্াে করযত পাযরা দ্বকনা। 
অর্দ্বিি েুজন সীমোনযক অযটা যেক সাচগ করযত পাঠাযলন, দ্বনযজ রওনা হযলন কু্রযের 
যকায়াটগার পরীক্ষ্া করযত। তাুঁর মযন হযলা, দ্বতদ্বন যেন একটা যপা়িার্াদ্ব়ির যেতর 
হাুঁটযিন। 
  
দ্বকিু কাপ়িযচাপ়ি এযলাযমযলাোযর্ পয়ি আযি, যসগুযলা িা়িা র্াদ্বক সর্দ্বকিু যেযখ মযন 
হযলা কু্ররা যে-যকান মুহূযতগ দ্বিযর আসযত পাযর। যকাথাও যকান অসঙ্গদ্বত যচাযখ প়িল 
না, যেখাযন ো থাকার সর্ই দ্বঠকমত আযি। কোপযটযনর যকায়াটগাযর একটা যির ওপর 
েুযটা চাযয়র কাপ রযয়যি, দ্বকোযর্ যেন ঝয়ির মযধ্ে দ্বিটযক পয়িদ্বন। দ্বর্িানার পয়ি 
রযয়যি একটা ইউদ্বনিমগ। কাযপগযট যমা়িা যেযক পািাপাদ্বি রাখা হযয়যি পাদ্বলি করা 
েুপাদ্বট জুযতা। পদ্বরেন্ন যেযস্কর উপর পয়ি রযয়যি একটা যফ্রযম র্াুঁধ্াযনা িদ্বর্ নার্ালক 
দ্বতনযট র্াচ্চা দ্বনযয় োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি এক মদ্বহলা। 
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 যেযস্কর দ্বনযচ দ্বকিু একটা পয়ি দ্বিল, পাযয় লার্ল। দ্বপদ্বিযয় এযস ঝুুঁকযলন অসকার, 
দ্বজদ্বনসটা তুযল দ্বনযলন। একটা নাইন-দ্বমদ্বলদ্বমটার, দ্বপিল। িাউজাযরর ওযয়স্ট র্োযন্ড 
ঢুদ্বকযয় রাখযলন দ্বতদ্বন। 
  
সাচগ যিষ কযর দ্বব্রযজ দ্বিযর এযলন অসকার। চাটগরুযম র্যস রযয়যি সাকার্াওয়া, পা 
েুযটা যিাট একটা যকদ্বর্যনযট তুযল দ্বেযয় জাহাযজর লর্ প়িযি। যপযরি তাহযল? জানযত 
চাইযলন দ্বতদ্বন। 
  
যখালা একটা ব্রীিযকযস, লযর্র প্রথম দ্বেক যথযক প়িযত শুরু করল। সাকার্াওয়া। 
দ্বেোইন স্টার, সাতযিা িুট, ১৬ মাচগ ১৯৮৮-যত যেদ্বলোদ্বর। সুদ্বিযমা স্টীমদ্বিপ 
যকাম্পাদ্বন দ্বলদ্বমযটে-এর জাহাজ, যহে অদ্বিস যকাযর্। চলদ্বত েযয়যজ আমরা সাত হাজার 
েুযিা অিাদ্বিটা মূরযমাযটা অযটাযমার্াইল র্হন কযর সান ফ্রাদ্বন্সসযকায় দ্বনযয় োদ্বে। 
  
 কু্ররা জাহাজ যিয়ি চযল যর্ল যকন, যকান সূত্র যপযয়ি? জানযত চাইযলন অসকার। 
  
মাথা না়িল সাকার্াওয়া। প্রাকৃদ্বতক দ্বর্পেগয়, মহামারী, দ্বর্যরাহ দ্বকিুই র্লা হয়দ্বন। 
রূ্দ্বণগঝ়ি সম্পযকগ যকান দ্বরযপাটগ যনই। যিষ এদ্বিটা একটু অদু্ভত। 
  
পয়িা। 
  
দ্বনযজ আযরকর্ার পয়ি দ্বনল সাকার্াওয়া, অনুর্াযে োযত েুল না হয়। তারপর র্লল, 
আদ্বম েতটুকু অথগ করযত পারদ্বি আর্হাওয়ার অর্স্থা খারাযপর দ্বেযক। যঢউযয়র উচ্চতা 
র্াটুযি। কু্ররা অজ্ঞাত যরাযর্ েুর্যি। কোপযটনসহ সর্াই অসুস্থ। সযন্দহ করা হযে িুে 

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

36 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পয়জদ্বনিং। আমাযের পোযসিার, দ্বম. সুমা, যকাম্পাদ্বন দ্বেযরেরযের মযধ্ে সর্যচযয় 
গুরুত্বপূণগ র্েদ্বক্তত্ব, উন্মাযের মত আচরণ করযিন। তার র্ক্তর্ে, জাহাজ যিয়ি চযল 
োওয়া উদ্বচত আমাযের, জাহাজটা েুদ্বর্যয় যেয়া েরকার। কোপযটন র্লযিন, দ্বম. সুমা 
নােগাস যব্রকোউযন েুর্যিন; দ্বনযেগি দ্বেযয়যিন তাযক যেন তার যকায়াটগাযর আটযক রাখা 
হয়। এ যথযক আদ্বম যতা দ্বকিুই রু্ঝলাম না, সোর। 
  
োর্যলিহীন যচহারা, অসকার জানযত চাইযলন, র্োস, আর দ্বকিু যনই? 
  
 না, সোর, আর দ্বকিু যনই। 
  
 তাদ্বরখ? 
  
পয়লা অযোর্র। 
  
তার মাযন েুদ্বেন আযর্র র্টনা। 
  
মাথা ঝাুঁকাল সাকার্াওয়া, অনেমনস্ক। এরপরই যর্াধ্হয় জাহাজ যিয়ি চযল োয় ওরা। 
আিেগ লর্টাও ওরা সাযথ কযর দ্বনযয় োয়দ্বন। 
  
িান্ত পাযয় কদ্বমউদ্বনযকিন রুযমর দ্বেযক এযর্াযলন অসকার, র্েীরোযর্ দ্বচন্তা করযিন। 
হঠাৎ োুঁদ্ব়িযয় প়িযলন দ্বতদ্বন, দ্বনযজযক দ্বস্থর রাখার জযনে হাত র্াদ্ব়িযয় েরজার যচৌকাঠটা 
ধ্যর যিলযলন। পুযরা র্রটা তার যচাযখর সামযন মযন হযলা যেন। েুলযি। র্দ্বম র্দ্বম 
একটা োর্ও অনুের্ করযলন। 
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র্লা যর্যয় তরল পোথগ উযঠ আসযি, রু্ঝযত যপযর যঢাক দ্বর্যল দ্বনযচ পাদ্বঠযয় দ্বেযলন 
যসটাযক। হামলাটা হঠাৎ যেমন শুরু হযয়দ্বিল, যতমদ্বন হঠাৎ কযরই যথযম যর্ল। 
  
এযলাযমযলা পা যিযল যরদ্বেওর সামযন এযস োুঁ়িাযলন দ্বতদ্বন, নারদ্বেযকর সযঙ্গ যোর্াযোর্ 
করযলন। দ্বেস ইজ িাস্ট অদ্বিসার অসকার কদ্বলিং কোপযটন যকারযোল্ড। ওোর। 
  
র্যলা, অসকার, জর্ার্ দ্বেযলন কোপযটন যকারযোল্ড। দ্বক খর্র? 
  
সাচগ করার েরকার যনই, তাযত শুধু্ সময় নি হযর্। দ্বেোইন স্টাযরর লযর্ র্লা হযয়যি, 
রূ্দ্বণগঝ়ি পুযরাপুদ্বর শুরু হর্ার আযর্ই জাহাজ যিয়ি চযল যর্যি কু্ররা। চযল যর্যি েুদ্বেন 
আযর্। ইযতামযধ্ে র্াতাস তাযেরযক েুযিা দ্বকযলাদ্বমটার েূযর সদ্বরযয় দ্বনযয় যর্যি। 
  
েদ্বে তারা যর্ুঁযচ থাযক? 
  
সম্ভার্না কম। 
  
দ্বঠক আযি, অসকার। যতামার সাযথ আদ্বম একমত, আমরা সাচগ করযল যকান লাে যনই। 
আমাযের েতটুকু করার কযরদ্বি আমরা। ইযতামযধ্ে আদ্বম দ্বমেওযয় আর হাওয়াই-এর 
আযমদ্বরকান সী যরসদ্বকউ ইউদ্বনটগুযলাযক সতকগ কযর দ্বেযয়দ্বি, আিপাযি োরা আযি 
তাযেরযকও। যতামরা সচল হযল আমরাও সান ফ্রাদ্বন্সমযকার যকাসগ ধ্রর্। 
  
 দ্বঠক আযি, অসকার র্লযলন। অোন্ডারসন কতটুকু দ্বক করযত পারল যেখার জযনে আদ্বম 
এখন এদ্বিন রুযম োদ্বে। 
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 যোর্াযোর্ যকযট দ্বেযয় রু্যর োুঁ়িাযত োযর্ন দ্বতদ্বন, জাহাযজর একটা যিান যর্যজ উঠল। 
দ্বরদ্বসোর তুযল অসকার র্লযলন, দ্বব্রজ। 
  
দ্বম, অসকার, েুর্গল একটা র্লা যেযস এল। 
  
হোুঁ, দ্বক হযয়যি? 
  
সীমোন আদ্বনগ দ্বমের্ােগ, সোর। আপদ্বন এখুদ্বন একর্ার দ্বস কাযর্গা যেযক আসযত পারযর্ন? 
এখাযন আদ্বম একটা দ্বজদ্বনস যপযয়দ্বি…। 
  
হঠাৎ যঠযক যর্ল দ্বমের্াযেগর র্লা। যস র্দ্বম করযি, শুনযত যপযলন অসকার। আদ্বনগ, তুদ্বম 
অসুস্থ? 
  
 েীজ, তা়িাতাদ্ব়ি করুন, সোর! তারপরই যোর্াযোর্ যকযট যর্ল। সাকার্াওয়ার দ্বেযক 
দ্বিযর দ্বচৎকার করযলন অসকার, এদ্বিন রূযমর সাযথ যোর্াযোর্ করযত হযল যকান 
যর্াতামটায় চাপ যের্? 
  
সাকার্াওয়া কথা র্লল না। চাটগরযম দ্বিযর এযলন অসকার। আযর্র মতই যচয়াযর র্যস 
রযয়যি সাকার্াওয়া, তার মুখ মরার মত িোকাযস, র্ন র্ন দ্বনিঃশ্বাস যিলযি। মুখ তুযল 
তাকাল যস, কথাও র্লল, প্রদ্বতর্ার েম যনয়ার সময় র্াতাযসর অোযর্ হাুঁসিাস করযি। 
চার নম্বর যর্াতামটা… এদ্বিন রুযম…। 
  
দ্বক হযয়যি যতামার? র্োকুলকযণ্ঠ জানযত চাইযলন অসকার। 
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জাদ্বন না… আদ্বম… আমার খারাপ লার্যি… েয়ানক অসুস্থ যর্াধ্ করদ্বি… র্দ্বম কযরদ্বি 
েুর্ার…। 
  
 িান্ত হও, ধ্মক দ্বেযলন অসকার। সর্াইযক োকদ্বি আদ্বম। এটা একটা যেথ দ্বিপ, যনযম 
োর্ আমরা। যিা দ্বেযয় যিান তুযল যোর্াযোর্ করযলন এদ্বিন রুযমর সাযথ। দ্বকন্তু এদ্বিন 
রূম যথযক যকউ সা়িা দ্বেল না। েযয় কুুঁকয়ি যর্ল তার মন। অজানা একটা েয়, তাযের 
ওপর হামলা করযি। তার মযন হযলা যর্াটা জাহাযজ যেযস যর়্িাযে মৃতুের একটা তীব্র 
র্ন্ধ। 
  
দ্বনযজযক দ্বনয়িযণ রাখার যচিা করযলন অসকার। রাণকযহযে র্সাযনা একটা যেক 
োয়াগ্রাম-এর উপর যচাখ রু্লাযলন। পরমুহূযতগ কোদ্বনয়নওযয় ধ্যর দ্বনযচ নামযত শুরু 
করযলন, প্রদ্বতর্াযর িয়টা কযর ধ্াপ টপযক। প্রকাণ্ড যহাল্ডগুযলার দ্বেযক িুটযত চাইযিন 
দ্বতদ্বন, যেখাযন র্াদ্ব়িগুযলা আযি, দ্বকন্তু র্দ্বমর একটা োর্ তার যপযটর যপিীগুযলাযক 
কদ্বঠন কযর তুলল। পোযসযজ োুঁদ্ব়িযয় টলযত শুরু করযলন দ্বতদ্বন, যেয়াযল র্াদ্ব়ি যখযত 
যখযত এযর্াযেন, যেন একটা র্ন্ধ মাতাল। 
  
অর্যিযষ যহাুঁচট যখযত যখযত দ্বসকাযর্গা যেযকর যোরযর্া়িায় যপৌঁিাযলন দ্বতদ্বন। র্হুরঙা 
অযটাযমার্াইযলর একটা সার্র যেন সামযন ও দ্বপিন দ্বেযক একযিা দ্বমটার পেগন্ত দ্বর্িৃত। 
দ্বর্স্ময়করই র্লযত হযর্, এত র়্ি একটা ঝয়ির মযধ্ে পয়িও র্াদ্ব়িগুযলা স্থানচুেত হয়দ্বন। 
  
দ্বমের্ােগ-এর নাম ধ্যর দ্বচৎকার করযলন দ্বস্টন, ইস্পাযতর র্াল্কযহযে ধ্াক্কা যখযয় দ্বিযর 
এল তার কণ্ঠস্বর। যকান জর্ার্ যপযলন না। তারপর র্োপারটা যেখযত যপযলন দ্বতদ্বন। 
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একটা র্াদ্ব়ির হুে যতালা। 
  
 েীর্গ সাদ্বরর মঝখান দ্বেযয় টলযত টলযত এযর্াযলন অসকার। েুপাযির র্াদ্ব়ির েরজায় ও 
যিন্ডাযর ধ্াক্কা খাযেন, যর্দ্বরযয় থাকা র্াম্পাযর যলযর্ দ্বিুঁয়ি ে চাম়িা,। হুে যখালা 
র্াদ্ব়িটার কািাকাদ্বি এযস দ্বচৎকার করযলন আর্ার, এখাযন যকউ আি? 
  
এর্ার দ্বতদ্বন অস্পি যর্াঙাদ্বনর আওয়াজ শুনযত যপযলন। তা়িাতাদ্ব়ি এযর্াযলন দ্বতদ্বন, 
যপৌঁযি যর্যলন র্াদ্ব়িটার কাযি। একটা টায়াযরর পাযি দ্বমের্ােগযক পয়ি থাকযত যেযখ 
োুঁদ্ব়িযয় প়িযলন থমযক। 
  
যেজা র্াযম েযর যর্যি দ্বমের্াযেগর মুখ। রক্ত যমিাযনা যিরা যর্রুযে মুযখর যেতর 
যথযক। যচাখ েুযটা যোলা, দ্বকন্তু েৃদ্বি যনই। চাম়িার দ্বনযচ রক্তক্ষ্রন হযে, িযল হাত 
েুযটা হযয় উযঠযি লাল। যেযি মযন হযলা চীি অদ্বিসাযরর যচাযখর সামযন র্যল োযে 
যস। 
  
র্াদ্ব়ির র্াযয় যহলান দ্বেযয় দ্বস্থর হর্ার যচিা করযলন অসকার, আতযঙ্ক থরথর কযর 
কাুঁপযিন দ্বতদ্বন। অসহায় যর্াধ্ করযিন, হতািায় মাথাটা েুহাযত যচযপ ধ্রযলন। হাত 
েুযটা েখন িরীযরর েুপাযি নাদ্বমযয় আনযিন, যেখযলন আঙুযল উযঠ জানযত চাইযলন। 
দ্বিসদ্বিস কযর। দ্বমের্াযেগর যচহারায় দ্বনযজর মৃতুে যেখযত যপযলন দ্বতদ্বন। দ্বকযস মারা 
োদ্বে আমরা? 
  
. 
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০৩. 
  
 ইনদ্বেনদ্বসর্ল দ্বব্রদ্বটিযের একটা ওযিযনাগ্রাদ্বিক জলোন। ওটার দ্বর্রাট যক্রন যথযক 
ঝুলযি েীপ-সী সার্মারদ্বসর্ল ওল্ড র্াটগ। সার্র এখন অযনকটাই িান্ত হযয় এযসযি, 
কাযজই পাুঁচ হাজার েুযিা দ্বমটার পাদ্বনর দ্বনযচ, সার্যরর তলায় তর্জ্ঞাদ্বনক অনুসন্ধান 
চালার্ার জযনে সার্মারদ্বসর্লযক এর্ার নামাযনা যেযত পাযর। 
  
সার্মারদ্বসর্লটা নতুন। অতোধু্দ্বনক দ্বেজাইন, ততদ্বর কযরযি একটা দ্বব্রদ্বটি অোযরাযস্পস 
যকাম্পাদ্বন। যমনযোদ্বসযনা ফ্রোকচার যজান সাযেগ করার জযনে এই প্রথম ওটাযক সার্যরর 
তলায় পাঠাযনা হযে। প্রিান্ত মহাসার্যরর যমযঝযত দ্বর্িাল একটা িাটল আযি, নথগ 
কোযরাদ্বলন উপকূল যথযক জাপাযনর দ্বেযক অযধ্গক পথ পেগন্ত দ্বর্িৃত, এই িাটলটারই 
নাম যমনযোদ্বসযনা। 
  
অনোনে অোযরাোইনাদ্বমক সার্মারদ্বসর্যলর যেতযর চুরুট আকৃদ্বতর যখাল থাযক, দ্বনযচ 
যজা়িা লার্াযনা থাযক যপট যিালা প়ি, দ্বকন্তু ওল্ড র্াযটগ রযয়যি িান্সপাযরন্ট টাইযটদ্বনয়াম 
ও পদ্বলমার দ্বেযয় ততদ্বর চারযট র্মু্বজ, পরস্পযরর সযঙ্গ যোর্াযোর্ রক্ষ্া করযি যর্ালাকৃদ্বত 
টাযনল। একটা র্মু্বজ জদ্বটল কোযমরা ইকুইপযমযন্ট ঠাসা, আযরকটায় রযয়যি এয়ার 
র্োলাস্ট িাঙ্ক ও র্োটাদ্বর। তৃতীয় র্মু্বযজ েরা হযয়যি অদ্বক্সযজন ইকুইপযমন্ট ও 
ইযলকদ্বিক যমাটর। চার নম্বর র্মু্বজটা সর্যচযয় র়্ি, র্াদ্বক দ্বতনযটর উপযর র্যস আযি, 
কু্ররা সর্াই এটাযতই থাযক। এই চার নম্বর যথযকই পদ্বরচাদ্বলত হয় ওল্ড র্াটগ। 
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েুদ্বনয়ার র্েীরতম সার্রতযল পাদ্বনর চাপ অতেন্ত যর্দ্বি, যস চাপ সহে করার মত কযরই 
ততদ্বর করা হযয়যি ওল্ড র্াটগযক। ওটার সাযপাটগ দ্বসযস্টযমর সাহােে দ্বনযয় একজন কু্র 
আটচদ্বিি র্ণ্টা যর্ুঁযচ থাকযত পারযর্। অন্ধকার ও যেজা অতল পাতাযল আট নট 
র্দ্বতযত িুটযত পাযর ওটা। 
  
যক্রইর্ োযঙ্কট ওল্ড র্াটগ-এর চীি এদ্বিদ্বনয়ার ও পাইলট। সর্ দ্বকিু যচক কযর যেখার 
পর িযমগ সই করযলন দ্বতদ্বন। পঞ্চাি র্ির র্যয়স, টাক ঢাকার জযনে কাুঁচা পাকা 
চুলগুযলা আ়িাআদ্ব়িোযর্ আচ়িাযনা। লালযচ মুখ, প্রায় খযয়দ্বর যচাখ। ওল্ড র্াটগ-এর 
দ্বেজাইন ততদ্বরযত সাহােে কযরযিন, ওটাযক এখন র্েদ্বক্তর্ত ইয়ট দ্বহযসযর্ যেযখন দ্বতদ্বন। 
সার্যরর তলায় খুর্ ঠাণ্ডা লার্যর্, োরী একটা উযলন যসাযয়টার পযর দ্বনযলন, পাযয় 
র্লাযলন একযজা়িা নরম িার দ্বেযয় দ্বকনারা যমা়িা যমাকাদ্বসন। যর্াদ্বেগিং টাযনল যথযক 
দ্বনযচ যনযম র্ন্ধ কযর দ্বেযলন হোুঁচটা। এরপর চযল এযলন কযিাল র্মু্বযজ, যর্াতাম দ্বটযপ 
চালু করযলন। কমদ্বপউটরাইজে লাইি-সাযপাটগ দ্বসযস্টম। 
  
দ্বজওলদ্বজস্ট ে. রাউল সোলাজার এরই মযধ্ে দ্বনযজর সীযট র্যস একটা র্টম যসানার 
যপদ্বনযিদ্বটিং ইউদ্বনট অোেজাস্ট করযিন। যরদ্বে যহাযয়ন ইউ আর, োযঙ্কটযক র্লযলন 
দ্বতদ্বন। 
  
র্মু্বযজর োযন খাদ্বল সীযটর দ্বেযক তাকাযলন োযঙ্কট। আদ্বম যেযর্দ্বিলাম যস্টদ্বস চযল 
এযসযি। 
  
এযসযি, র্লযলন রাউল সোলাজার। কোযমরা রুযম, দ্বেদ্বেও দ্বসযস্টম যচক কযর যেখযি। 
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ঝুুঁযক টাযনযলর যেতর তাকাযলন োযঙ্কট, যেতযরর র্মু্বযজ যমাজা পরা একযজা়িা 
যমযয়দ্বল পা যেখযত যপযলন শুধু্। র্লযলন, যস্টদ্বস, আমরা ততদ্বর। 
  
দ্বমদ্বি একটা নারীকণ্ঠ যেযস এল, আর এক যসযকন্ড, আমার হযয় এযসযি। 
  
দ্বনযজর কযিাল পোযনযলর দ্বনযচ পা েুযটা লম্বা কযর দ্বেযলন োযঙ্কট, এই সময় কযিাল 
র্মু্বযজ দ্বিযর এল যস্টদ্বস িক্স। যমযঝর দ্বেযক মাথা ঝুদ্বলযয় অযনকক্ষ্ণ কাজ কযরযি যস, 
িসগা মুখটা লালযচ হযয় আযি। তার রূপযক আগুন র্লা োযর্ না, তযর্ সুন্দরী র্যট। 
সরল একরাি যসানাদ্বল চুল মুযখর চারপাযি িুযল আযি, র্ারর্ার মাথা ঝাুঁদ্বকযয় সরাযত 
হয়। যরার্া-পাতলা র়্িন, যমযয় অনুপাযত কাুঁধ্ েুযটা একটু যর্দ্বি চও়িা। কু্ররা তার 
দ্বনতম্ব ও িন সম্পযকগ শুধু্ কল্পনা করযত পাযর, কারণ ওগুযলার আকার-আকৃদ্বত সম্পযকগ 
তাযের যকান ধ্ারণা যনই যোলা যসাযয়টার ও যঢালা স্কাটগ পযর যস্টদ্বস, দ্বনযজর িারীদ্বরক 
সম্পে আ়িাল কযর রাখার র্োপাযর অতেন্ত সতকগ যস। তযর্, মাযঝ মযধ্ে েখন যস হাই 
যতাযল র্া আ়িযমা়িা োযঙ, রু্কটা দ্বনযরট ও েরাট দ্বকিু একটার আোস যেয়। 
  
র্য়স যচৌদ্বত্রি, েদ্বেও যেযখ আরও অযনক কম মযন হয়। এক সময় কোদ্বলযিাদ্বনগয়া 
তসকযত যসানাদ্বল যমযয় র্যল খোদ্বত অজগন কযরদ্বিল যস, মযেল দ্বহযসযর্ তার সািলে 
রীদ্বতমত ঈষগা করার মযতা। তখনই যসৌদ্বখন িযটাগ্রািারযের েযল নাম যলখায়। 
যলখাপ়িা যিষ করার পর একেল যমদ্বরন িযটাগ্রািাযরর সযঙ্গ ওয়াল্ডগ টুেযর যর্রুল, 
পাদ্বনর তলায় এমন সর্ জায়র্ার িদ্বর্ তুলযর্ যেখাযন আযর্ কখনও যকান কোযমরা 
যপৌঁিায়দ্বন। িযটাগ্রািার দ্বহযসযর্ ওল্ড র্াযটগ তার উপদ্বস্থদ্বত আসযল একটা কাোর। 
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র্মু্বযজর োনদ্বেযকর দ্বসটটায় র্সল যস, সযঙ্গ সযঙ্গ হাত র্াদ্ব়িযয় একটা যর্াতাযম চাপ 
দ্বেযলন োযঙ্কট। যক্রন অপাযরটর ধ্ীযর ধ্ীযর পাদ্বনযত নাদ্বমযয় দ্বেল সার্মারদ্বসর্লযক। 
  
যঢউগুযলা এখন এক দ্বক যে়ি দ্বমটার উুঁচু। একটা যঢউযয়র মাথায় যনযম দ্বনযচর দ্বেযক 
কাত হযয় প়িল ওল্ড র্াটগ। দ্বলিট যকর্ল ইযলকিদ্বনক সযঙ্কযতর সাহাযেে দ্বরদ্বলজ করা 
হল। যিষর্াযরর মযতা র্াইযর যথযক সার্মারদ্বসর্লযক যচক করল কযয়কজন ড্রাইোর। 
  
পাুঁচ দ্বমদ্বনট পর দ্বজদ্বম নক্স, সারযিস কযিালার, পাযঙ্কটযক দ্বরযপাটগ করযলন, পাদ্বন দ্বনযচ 
এখন যনযম যেযত পাযর ওল্ড র্াটগ। েরা হযলা র্োলাস্ট িাঙ্ক, পাদ্বনর ওপর যথযক অেৃিে 
হযয় যর্ল সার্মারদ্বসর্ল। শুরু হযলা অদ্বেোন। 
  
অতোধু্দ্বনক হযলও, পুরাযনা ও প্রচদ্বলত পদ্ধদ্বতযতই দ্বনযচ নামযত হয় ওল্ড র্াটগযক 
র্োলাস্ট টোঙ্ক পাদ্বনযত েযর। ওঠার সময় দ্বর্দ্বেন্ন আকাযরর োরী যলাহা পাদ্বনযত যিযল 
যেয়া হয়। অস্বাোদ্বর্ক র্েীরতায় পাদ্বনর চাপ এত যর্দ্বি যে চলদ্বত পাম্প যটকনলদ্বজ 
যকান কাযজ আসযর্ না। 
  
 তরল জর্যত েীর্গ পতন, সযম্মাহন তুলে একটা যর্াযরর োর্ এযন যেয় যস্টদ্বসর মযন। 
সারযিযস িদ্ব়িযয় থাকা আযলায় প্রথম দ্বেযক সর্ কয়টা রঙই যেখযত পাওয়া োয়, 
তারপর এক এক কযর দ্বর্োয় যনয়, ওগুযলা, থাযক শুধু্ দ্বনখাে কাযলা। 
  
র্মু্বযজর সামযন প্রযতেযকর আলাো কযিাল কনযসাল িা়িাও, র্মু্বযজর র্াইযরর েৃিে 
একযিা আদ্বি দ্বেদ্বগ্র পেগন্ত যেখার জযনে স্বে পদ্বলমার ও টাইযটদ্বনয়াম যমা়িা একটা 
জানালা রযয়যি। কাযলা পাদ্বনযত মাযঝ মযধ্ে েুএকটা আযলাদ্বকত মাি যেখা োযে, েদ্বেও 
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যসদ্বেযক যকান যখয়াল যনই ে. সোলাজাযরর। সার্যরর তলায় দ্বক যেখযত পারযর্ন, 
যসটাই তার একমাত্র দ্বচন্তা। োযঙ্কট র্েীরতা ও লাইি-সাযপাটগ ইন্সটুযমন। মদ্বনটর 
করযিন। চাপ প্রদ্বত মুহূযতগ র্া়িযি, যসই সযঙ্গ কযম োযে তাপমাত্রা। 
  
 জরুদ্বর অর্স্থার জযনে ইনদ্বেনদ্বসর্ল-এ দ্বিতীয় যকান সার্মারদ্বসর্ল যনই। সার্যরর তলায় 
অযনক রকম দ্বর্পে র্টযত পাযর। ওল্ড র্াটগ পাথযরর িাটযল আটকা প়িযত পাযর, 
েিপাদ্বতযত ত্রুদ্বট যেখা দ্বেযত পাযর, যসযক্ষ্যত্র পাদ্বনর ওপর উযঠ আসযত পারযর্ না 
ওরা। এরকম যকান দ্বর্পযে প়িযল র্াুঁচার একমাত্র উপায় কযিাল র্মু্বজটাযক িাদ্ব়িযয় 
আলাো কযর যনয়া, দ্বর্রাট একটা রু্িুযের মত ওপযর যেযস উঠযর্ যসটা। তযর্ পদ্ধদ্বতটা 
জদ্বটল, হাইযপ্রিার কদ্বন্ডিযন কখনও পরীক্ষ্া কযর যেখা হয়দ্বন। পদ্ধদ্বতটা েদ্বে যকান 
কারযণ র্েথগ হয়, উদ্ধার পার্ার যকানই আিা যনই, অদ্বক্সযজযনর অোযর্ মারা োযর্ 
সর্াই। 
  
 ঈযলর মযতা লম্বা একটা আযলাদ্বকত মাি যেযখ দ্বেদ্বেও কোযমরা চালু করল যস্টদ্বস। 
োর্যত পাযরন, দ্বর্ি িুট লম্বা ওটা! খাদ্বনক পর যর্াতাম দ্বটযপ র্াইযরর আযলা জ্বালাল 
যস, পাদ্বলযয় যর্ল কাযলা অন্ধকার, তার জায়র্ায় সরু্জ একটা আো িদ্ব়িযয় প়িল 
পাদ্বনযত। ওল্ড র্াটগ-এর র্াইযর র্েীর সার্র সমূ্পণগ খাদ্বল, প্রাযণর যকান দ্বচহ্ন যেখা োযে 
না। র্োটাদ্বরর িদ্বক্ত র্াুঁচাযনার জযনে আযলাটা দ্বনদ্বেযয় দ্বেল যস্টদ্বস। 
  
গুম্বযজর যেতর ঠাণ্ডা লার্যি ওযের। হাযতর যরাম খা়িা হযে, যেখযত যপল যস্টদ্বস। 
েুহাযত কাুঁধ্ আুঁকয়ি ধ্যর িীযত যকুঁযপ ওঠার একটা েদ্বঙ্গ করল যস। সিংযকতটা রু্ঝযত 
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যপযর যিাট একটা দ্বহদ্বটিং দ্বসযস্টম চালু করযলন োযঙ্কট, েদ্বেও তীব্র িীত তা়িার্ার জযনে 
েযথি নয় ওটা। 
  
সার্যরর তলায় যপৌঁিাযত েুর্ণ্টা লার্যর্ ওযের। যে োর কাযজ র্েি না থাকযল সময়টা 
কাটাযনা কদ্বঠন হত। যসানার মদ্বনটর ও ইযকা সাইন্ডাযরর দ্বেযক তাদ্বকযয় আযিন, োযঙ্কট, 
একটা যচাখ যরযখযিন ইযলকদ্বিক্রাল ও অদ্বক্সযজন যলযেল র্জ-এর ওপর। তলায় 
যপৌঁিার্ার পর দ্বকোযর্ অনুসন্ধান চালাযর্ন, তার একটা নকিা ততদ্বর করযিন ে. রাউল 
সোলাজার। যস্টদ্বস দ্বনযজর কোযমরা ইকুইপযমন্ট দ্বনযয় র্েি। 
  
 ইনদ্বেনদ্বসর্ল যথযক দ্বজদ্বম নক্স, সারযিস কযিালাযরর র্লা যেযস এল আন্ডার ওয়াটার 
আকুদ্বটকস যটদ্বলযিাযন, যেৌদ্বতক লার্ল ওযের কাযন। েি দ্বমদ্বনযটর মযধ্ে তলায় যপৌঁযি 
োযর্ন আপনারা, র্লযলন দ্বতদ্বন। 
  
হোুঁ, জর্ার্ দ্বেযলন োযঙ্কট। যসানার তা র্লযি। 
  
কাজ যথযক মুখ তুযল যসানার স্ক্রীযন তাকাল যস্টদ্বস, তাকাযলন সোলাজারও। স্ত্রীন যথযক 
পাদ্বনর দ্বেযক, তারপর আর্ার স্ক্রীযনর দ্বেযক যচাখ যিরাযলন োযঙ্কট। যসানার ও 
কমদ্বপউটাযরর ওপর দ্বর্শ্বাস আযি তার, তযর্ দ্বনযজর যচাযখর যচযয় যর্দ্বি নয়। 
  
সার্ধ্ান যহান, সতগক কযর দ্বেযলন দ্বজদ্বম নক্স। এটা কোদ্বনয়ন ওয়াল-এর পাযি নামযিন 
আপনারা। 
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 যেখযত যপযয়দ্বি, জানাযলন োযঙ্কট। পাুঁদ্বচলটা চও়িা একটা উপতেকার দ্বেযক ঢালু হযয় 
যনযম যর্যি। হাত র্াদ্ব়িযয় একটা যর্াতাযম চাপ দ্বেযলন, খাদ্বল হযয় যর্ল একটা র্োলাস্ট, 
ওযের নামার র্দ্বত খাদ্বনকটা কমল। তলা যথযক দ্বত্রি দ্বমটার উপযর রযয়যি, আযরকটা 
র্োলাস্ট খাদ্বল করা হযলা। প্রায় দ্বস্থর হযয় যর্ল সার্মারদ্বসর্ল। 
  
সার্যরর তলা ধ্ীযর ধ্ীযর স্পি হযলা যচাযখর সামযন। োঙাযচারা, এর্য়িাযথর্য়িা পাকটা 
ঢাল। েতেূর েৃদ্বি চযল োুঁজ করা, যমাচ়ি খাওয়া অদু্ভত আকৃদ্বতর পাথর আর পাথর। 
আমরা একটা লাো প্রর্াযহর পাযি নামদ্বি, র্লযলন োযঙ্কট। দ্বকনারাটা প্রায় মাইল 
খাযনক সামযন। তারপর দ্বতনযিা িুট যনযম যর্যি পাুঁদ্বচযলর র্া, দ্বনযচ উপতেকার যমযঝ। 
  
আই কদ্বপ, জর্ার্ দ্বেযলন দ্বজদ্বম নক্স। 
  
যপাকার মত যেখযত, ওই পাথরগুযলা দ্বক? জানযত চাইল যস্টদ্বস। 
  
দ্বপযলা লাো, জর্ার্ দ্বেযলন ে. সোলাজার। গুযলা ততদ্বর হযয়যি জ্বলন্ত লাো েখন ঠাণ্ডা 
সার্যর যর্দ্বরযয় আযস। আউটার যসল ঠাণ্ডা হযয় োয়, আকৃদ্বত পায় দ্বটউযর্র মযতা, 
যেতযর সচল থাযক তরল লাো। 
  
অলদ্বটচুে পদ্বজিদ্বনিং দ্বসযস্টম চালু করযলন, োযঙ্কট, িযল চাযলর যমযঝ যথযক চার দ্বমটার 
ওপযর থাকযর্ সার্মারদ্বসর্ল। উুঁচু-দ্বনচু মালেূদ্বমর উপর দ্বেযয় যেযস োযে ওরা। 
  
যর্ট যরদ্বে, র্লযলন োযঙ্কট। আমরা দ্বনযচ নামদ্বি। 
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কযয়ক যসযকন্ড পর সার্যরর তলা অেৃিে হযলা, আর্ার সামযন যেখা যর্ল কাযলা 
অন্ধকার, দ্বনযচর দ্বেযক নাক নাদ্বমযয় আর্ার শুরু হযলা ওল্ড র্াযটগর পতন, দ্বর্দ্বরখাযের 
খা়িা পাুঁদ্বচল যথযক চার দ্বমটার েূরত্ব র্জায় যরযখ। 
  
 আন্ডারওয়াটার যিান যথযক দ্বজদ্বম নযক্সর র্লা যেযস এল। আপনাযেরযক আদ্বম পাুঁচ-
দ্বতন-িয়-িূনে দ্বমটাযর পাদ্বে। 
  
দ্বঠক আযি, আমার যলখাও তাই র্লযি, জর্ার্ দ্বেযলন োযঙ্কট। 
  
আপনারা যেখাযন নামযিন, এই উপতেকার যমযঝযতই রযয়যি ফ্রোকচার যজান, জানাযলন 
দ্বজদ্বম নক্স। 
  
যর্াধ্হয়, দ্বর়্িদ্বর়্ি করযলন োযঙ্কট, কযিাল পোযনযলর দ্বেযক তাদ্বকযয় আযিন। ওল্ড র্াটগ-
এর দ্বনচটা স্ত্রীযন যেখযত পাযেন দ্বতদ্বন। • 
  
র্াযরা দ্বমদ্বনট পর সামযন সমতল একটা যমযঝ যেখা যর্ল। এতক্ষ্যণ দ্বসযধ্ হযলা সর্। 
র্মু্বযজর চারদ্বেযক র্েীর তলযেযির পোথগ রু্রপাক খাযে, হালকা যোযত তুষার কণার 
মযতা যেখযত লার্ল। আযলা একটা যর্ালাকার রৃ্ে সৃদ্বি কযরযি, যিাট যঢউ যখলাযনা 
র্াদ্বল যেখা যর্ল সামযন। র্াদ্বলর দ্বর্িৃদ্বতটুকু কাদ্বল নয়; হাজার হাজার যর্াল দ্বজদ্বনস, 
কামাযনর যর্ালার মযতা, সার্যরর তলায় িদ্ব়িযয় রযয়যি। 
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মোঙ্গাদ্বনজ নদ্বেউল, র্োখো করযলন ে. সোলাজার, যেন িাত্রযক প়িাযেন। দ্বকোযর্ 
ওগুযলা ততদ্বর হযলা যকউ তা সদ্বঠকোযর্ র্লযত পাযর না, তযর্ সযন্দহ করা হয় যে 
হাঙযরর োুঁত ও দ্বতদ্বমর কাযনর হা়িই নাদ্বক োয়ী। 
  
ওগুযলার যকান োম আযি? জানযত চাইল যস্টদ্বস, কোযমরা চালু করল। 
  
মোঙ্গাদ্বনজ িা়িাও ওগুযলাযত দ্বকিুটা কযর যকার্াট, কপার, দ্বনযকল আর দ্বজঙ্ক আযি। 
আমার ধ্ারণা, ফ্রোকচার যজাযনর কযয়কযিা মাইল জুয়ি পয়ি আযি ওগুযলা। এক র্র্গ 
দ্বকযলাদ্বমটাযর েতগুযলা আযি, আমার দ্বহযসযর্ তার োম হযর্ আট দ্বমদ্বলয়ন মাদ্বকগন 
েলার। 
  
নদ্বেউল ি়িাযনা র্াদ্বলর ওপর দ্বেযয় দ্বনিঃিযব্দ এযর্াযে ওল্ড র্াটগ, যকান দ্বেযক যেযত হযর্ 
যস র্োপাযর োযঙ্কটযক পরামিগ দ্বেযেন ে. সোলাজার। হঠাৎ ওযের যপাটগসাইযে দ্বক যেন 
একটা চকচক কযর উঠল। দ্বজদ্বনসটার দ্বেযক তা়িাতাদ্ব়ি সার্মাদ্বসর্লযক কাত করযলন 
োযঙ্কট। 
  
 দ্বক যেখযিন? জানযত চাইযলন ে. সোলাজার, দ্বনযজর ইন্সিুযমন্ট যথযক মুখ তুযল। 
  
দ্বনযচর দ্বেযক ঝুুঁযক প়িল যস্টদ্বস। এটা র্ল। তার র্লায় অদ্বর্শ্বাস ও দ্বর্স্ময় প্রকাণ্ড 
একটা যমটাল র্ল, সাযথ অদু্ভত টাইযপর যর্াুঁজ রযয়যি। আমার ধ্ারণা, েি িুট 
োয়াদ্বমটাযরর কম হযর্ না! 
  
োযঙ্কট মন্তর্ে করযলন, দ্বনিয়ই যকান জাহাজ যথযক পয়িযি। 

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

50 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
খুর্ যর্দ্বিদ্বেন আযর্ও নয়, কারণ যকাথাও মরযচ ধ্যরদ্বন এখনও র্লযলন ে. সোলাজার। 
  
তারপর হঠাৎ কযরই সাো র্াদ্বলর চও়িা একটা দ্বর্িৃদ্বত যেখযত যপযলন ওুঁরা, যকাথাও 
একটা নদ্বেউল যনই। যেযখ মযন হযলা যেন দ্বর্রাট একটা েোকুম দ্বক্লনার মাযঠর 
মাঝখানটা পদ্বরষ্কার কযর দ্বেযয় যর্যি। 
  
যসাজা ও সরল একটা দ্বকনারা! দ্বর্স্ময় প্রকাি করযলন ে. সোলাজার। সার্যরর তলায় 
এত লম্বা যসাজা ও সরল দ্বকনারা থাকযতই পাযর না! 
  
যস্টদ্বসর যচাযখও পলক প়িযি না। এত দ্বনখুুঁত, এত পদ্বরেন্ন, এ মানুযষর ততদ্বর না 
হযয়ই োয় না। 
  
 মাথা না়িযলন োযঙ্কট। অসম্ভর্, এই র্েীরতায় সম্ভয় নয়। েুদ্বনয়ার যকান এদ্বিদ্বনয়াদ্বরিং 
যকাম্পাদ্বন সার্যরর তলায় মাইদ্বনিং অপাযরিন চালার্ার ক্ষ্মতা রাযখ না। 
  
এমন যকান দ্বজওলদ্বজকোল দ্বেসটার্গান্স-এর কথাও কখনও শুদ্বনদ্বন োর িযল সীযর্য়ি 
এরকম একটা চমৎকার রািা ততদ্বর সম্ভর্, েৃঢ়কযণ্ঠ র্লযলন ে. সোলাজার। 
  
োযঙ্কট জানযত চাইযলন, দ্বক ধ্রযনর ইকুইপযমন্ট সার্যরর তলা ঝা়ি দ্বেযত পাযর? 
  
 োনর্ আকৃদ্বতর একটা হাইড্রদ্বলক যড্রজ, পাইযপর মযধ্ে যটযন দ্বনযয় সারযিযস যেযস 
থাকা একটা র্াযজগ খাদ্বল করযর্ নদ্বেউলগুযলা, র্লযলন ে. সোলাজার। কযয়ক র্ির 
আযর্ই ধ্ারণাটা র্াদ্বতল হযয় যর্যি। 
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যেমন মঙ্গলগ্রযহ মানুষ পাঠাযনার র্োপারটাও র্াদ্বতল হযয় যর্যি, ওখাযন পাঠাযনার মযতা 
রযকট এখনও ততদ্বর করা সম্ভর্ হয়দ্বন। োনর্ আকৃদ্বতর যকান যড্রজও আমরা ততদ্বর 
করযত পাদ্বরদ্বন। 
  
 ে. োযঙ্কযটর দ্বেযক তাকাল যস্টদ্বস। যকান ধ্ারণা দ্বেযত পাযরন, র্োপারটা কযর্ র্যটযি? 
  
কাুঁধ্ ঝাুঁকাযলন ে. সোলাজার। হয়যতা র্তকাল, হয়যতা কযয়ক র্ির আযর্। 
  
দ্বকন্তু যক তাহযল? দ্বর়্িদ্বর়্ি কযর জানযত চাইল যস্টদ্বস। এ ধ্রযনর একটা যটকনলদ্বজ 
আদ্বর্ষ্কার হযয় থাকযল, যকউ কৃদ্বতত্ব োদ্বর্ কযরদ্বন যকন? 
  
সাযথ সাযথ ওুঁরা যকউ দ্বকিু র্লযলন না। আদ্বর্ষ্কারটা ওযের প্রচদ্বলত দ্বর্শ্বাযসর ওপর 
প্রচণ্ড এক আর্াত যহযনযি। চও়িা, পদ্বরেন্ন র্াদ্বলর দ্বর্িৃদ্বতর দ্বেযক হতেম্ব হযয় তাদ্বকযয় 
থাকযলন, অজানা একটা েযয় দ্বিরদ্বির কযরযি র্া। 
  
অর্যিযষ কথা র্যল উঠযলন, োযঙ্কট, মযন হযলা তাুঁর কণ্ঠস্বর অযনক েূর যথযক যেযস 
এল। তারা যে-ই যহাক, এ েুদ্বনয়ার যকউ নয়। অন্তত মানুষ নয়। 
  
. 
  
০৪. 
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 যচহারায় নগ্ন আতঙ্ক, দ্বনযজর হাত েুযটায় যিাুঁসকা প়িযত যেখযিন অসকার দ্বস্টন। 
প্রচণ্ড মানদ্বসক আর্াত ও আকদ্বস্মক যপট-র্েথায় আধ্ পার্লা হযয় উঠযলন দ্বতদ্বন, 
িরীযরর কাুঁপুদ্বন থামাযত পারযিন না। সামযনর দ্বেযক ঝুুঁযক র্দ্বম করযলন হাপযরর মত 
হাুঁপাযেন। চারদ্বেক যথযক আক্রমণ শুরু হযয়যি। তাুঁর হাটগদ্বর্ট হঠাৎ কযর িন্দ হাদ্বরযয় 
যিযলযি। সারা িরীর পুয়ি োযে জ্বযর। 
  
সািংর্াদ্বতক েুর্গল লার্যি, কদ্বমউদ্বনযকিন রুযম দ্বর্যয় কোপযটন কাদ্বনগ যকারযোল্ডযক 
সার্ধ্ান করা সম্ভর্ নয়। যকারযোল্ড দ্বসর্নোল পাদ্বঠযয় যকান সা়িা না যপযল দ্বক র্যটযি 
যেখার জযনে আরও একটা যর্াদ্বেগিং পাদ্বটগ পাঠাযর্ন দ্বেোইন স্টাযর। অযহতুক আরও দ্বকিু 
যলাক মারা োযর্। 
  
 ইযতামযধ্ে র্াযম দ্বেযজ যর্যিন অসকার দ্বস্টন। হুে যতালা র্াদ্ব়িটার দ্বেযক তাদ্বকযয় 
আযিন দ্বতদ্বন, অদু্ভত এক রৃ্ণায় চকচক করযি তার যচাখ েুযটা। অসা়ি একটা োর্ গ্রাস 
কযর যিযলযি তাযক, তার দ্বর্পেগি মন ইস্পাত, যলোর চাম়িার যেতর অর্ণগনীয় একটা 
অশুে দ্বকিু যেখযত যর্ল। 
  
 যেন আত্মরক্ষ্ার যিষ যচিা দ্বহযসযর্, দ্বনষ্প্রাণ র্াদ্ব়িটার ওপর দ্বহিংে হযয় উঠযলন 
অসকার, কোপযটযনর যকায়াটগার যথযক পাওয়া দ্বপিলটা ওযয়স্টব্রান্ড যথযক যর্র কযর 
র্াদ্ব়ির সামযনর দ্বেকটায় এযকর পর এক গুদ্বল করযলন দ্বতদ্বন। 
  
েুদ্বকযলাদ্বমটার পূর্গ দ্বেযক রযয়যি নারদ্বেক, দ্বব্রযজ োুঁদ্ব়িযয় দ্বেোইন স্টাযরর দ্বেযক তাদ্বকযয় 
আযিন কোপযটন কাদ্বনগ যকারযোল্ড, যচাযখ েূরর্ীন, এই সময় দ্বর্যফারযণর মাধ্েযম 
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দ্বনযজর অদ্বিত্ব হারাযলা জাপাদ্বন জাহাজটা। যচাযখর পলক প়িল না, যর্াটা জাহাজটা যেন 
র্াষ্প হযয় উয়ি যর্ল। 
  
োনর্ীর আকৃদ্বতর একটা আগুযন র্ল লাি দ্বেযয় উঠল, যসটার নীল উজ্জ্বলতা সূযেগর 
যচযয়ও র্াঢ়। এক পলযকই চার দ্বকযলাদ্বমটার জুয়ি দ্বর্যফাদ্বরত হযলা উেপ্ত সাো গ্রাস। 
আকাযি জন্ম দ্বনল একটা যহদ্বমযফাদ্বরক কনযেনযসিন ক্লাউে, িদ্ব়িযয় প়িল দ্বর্িাল 
িাতার আকৃদ্বত দ্বনযয়। 
  
সার্যরর র্া দ্বতনযিা দ্বমটার জুয়ি যেযর্ যর্ল র্েীর একটা র্ামলার মযতা। তারপর 
কযয়ক দ্বমদ্বলয়ন টন পাদ্বনসহ আকাযির দ্বেযক খা়িা হযলা একটা থাম, থাযমর র্া যথযক 
কযয়ক হাজার পাদ্বনর যমাটা ধ্ারা দ্বর্যফাদ্বরত হযয় যর্দ্বরযয় এল, এযককটা এসটাো 
যলাোর যচযয়ও র়্ি আকাযর। 
  
আগুযন র্লটা যথযক িুটল িক ওযয়ে, িদ্বনযক দ্বর্যর থাকা দ্বরযঙর মত, দ্রুত র়্ি হযে 
আকাযর, প্রদ্বত যসযকযন্ড পাুঁচ দ্বকযলাদ্বমটার র্দ্বতযত। নারদ্বেযকর আর্াত করল িক ওযয়ে 
যথতযল, মুচয়ি েলা পাদ্বকযয় আকৃদ্বতহীন কযর দ্বেল জাহাজটাযক। 
  
কোপযটন কাদ্বনগ যকারযোট যখালা দ্বব্রজ উইিং-এর োুঁদ্ব়িযয় দ্বিযলন, ধ্বিংসকাণ্ডটা 
যেযখনদ্বন। তাুঁর যচাখ ও মদ্বিষ্ক র্টনাটা যরকেগ করার সময় পায়দ্বন। থারমল যরদ্বেযয়িযন 
এক মাইযক্রা যসযকযন্ডর মযধ্ে কার্গযন পদ্বরণত হযয়যি দ্বতদ্বন। তার যর্াটা জাহাজ পাদ্বন 
যথযক লাি দ্বেযয় িূযনে উঠল, দ্বিটযক প়িল একধ্াযর। প্রাইে অর্ মোযনর ইস্পাত ও 
ধু্যলা তরল রৃ্দ্বিরমত ঝযর প়িল নারদ্বেযকর দ্বর্ধ্বি যেযক। িাটল ধ্রা যখাল যথযক 
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যর্দ্বরযয় এল আগুযনর যলদ্বলহান দ্বিখা, গ্রাস কযর যিলল োঙাযচারা জাহাজটাযক। 
তারপর যেতর দ্বেযক দ্বর্যফারণ র্টল। কাযর্গা যেযকর কযন্টইনারগুযলা চারদ্বেযক িুযট 
যর্ল ঝয়ির মুযখ প়িা র্াযির পাতার মত। 
  
েিণাকাতর, ককগি দ্বচৎকার যেয়ার সময়টুকুও পাওয়া যর্ল না। োরা যেযক দ্বিল, 
যেিলাইযয়র কাদ্বঠর মত জ্বযল উঠল েপ কযর, চ়িচ়ি আওয়াজ তুযল পুয়ি িাই হযয় 
যর্ল হা়ি, পরমুহূযতগ উযর্ যর্ল কপূগযরর মযতা। েুযিা পঞ্চাি জন পোযসিার ও কু্র 
যচাযখর পলযক যনই হযয় যর্ল। 
  
দ্বেোইন স্টার র্াস্প হযয় উয়ি োর্ার প্রায় সাযথ সাযথ যথযম যর্ল র্োপারটা। আগুযন 
র্যলর ওপর িুলকদ্বপ আকৃদ্বতর যে যমর্টা জযমদ্বিল, ধ্ীযর ধ্ীযর িদ্ব়িযয় প়িল যসটা, 
সাধ্ারণ যমযর্র সাযথ দ্বমযি োওয়ায় আলাোোযর্ যচনা যর্ল না। ধ্ীযর ধ্ীযর িান্ত হযলা 
আযলাদ্ব়িত পাদ্বন, যঢউ র্াে দ্বেযল সার্যরর উপরটা এখন আযর্র মতই মসৃণ। র্াযরা 
মাইল েূযর এখনও যেযস রযয়যি ইনদ্বেনদ্বসর্ল। সাযেগদ্বিযপ েখন আর্াত হানল, িক 
ওযয়যের অদ্বর্শ্বাসে চাপ তখনও িদ্বক্ত হারাযত শুরু কযরদ্বন। ইনদ্বেনদ্বসর্ল-এর 
সুপারস্ট্রাকচার উপয়ি দ্বনল ওটা, র্াইযর যথযক যেতযরর র্াল্কযহেগুযলা যেখা োযে। 
উপয়ি পাদ্বনযত প়িল দ্বচমদ্বন, িুটন্ত পাদ্বনর সাযথ রু্রযি যসটা। যচাযখর পলক প়িল না, 
অেৃিে হযলা দ্বব্রজ, সার্যর িদ্ব়িযয় প়িল ইস্পাত ও মািংস কণা। 
  
ইনদ্বেনদ্বসর্ল-এর মাস্তুল কাত হযয় যেযঙ যর্যি। যেযঙ যর্যি র়্ি যক্রনটা, যেটার 
সাহাযেে ওল্ড র্াটগযক পাদ্বনর উপর যোলা হয়। যখাযলর যেটগুযলা যেযঙ ঢুযক পয়িযি 
জাহাযজর যফ্রম ও লিংদ্বর্চুে়িাইনাল র্ীমাগুযলার মাঝখাযন। নারদ্বেযকর মতই, রু্র্ােগযক 
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যচনা োয় না, আকৃদ্বত হাদ্বরযয় যিযলযি। কাযলা, যতলযতযল যধ্ায়া যর্দ্বরযয় আসযি দ্বর্ধ্বি 
যপাটগ সাইে যথযক। োরা যখালা জায়র্ায় োুঁদ্ব়িযয় দ্বিল, উোযপ পুয়ি যর্যি সর্াই। 
যেযকর দ্বনযচ এমন যকউ যনই যে আহত হয়দ্বন। 
  
প্রচণ্ড ধ্াক্কা যখযয় একটা র্াল্কযহযের র্াযয় দ্বিটযক প়িযলন দ্বজদ্বম নক্স, র্াল্কযহে যথযক 
িুটর্যলর মত ড্রপ যখযয় দ্বিযর এযলন যমযঝযত। র্াতাযসর তীব্র অোযর্ েম আটযক 
মারা োযেন দ্বতদ্বন। হাত-পা িদ্ব়িযয় দ্বচৎ হযয় পয়ি আযিন, হা কযর তাদ্বকযয় আযিন 
দ্বসদ্বলযঙ সেে ততদ্বর একটা র্যতগর দ্বেযক। 
  
র্যতগর যেতর দ্বেযয় দ্বব্রজ আর চাটগরুম যেখযত যপযলন দ্বতদ্বন। যেতযর যকউ যনই, দ্বকিু 
যনই, িাল-চাম়িা পেগন্ত র্াযয়র্ হযয় যর্যি। হুইলহাউস পদ্বরণত হযয়যি যপা়িা আর হাদ্ব়ি 
োঙা মানুযষর একটা যপ, র্যতগর দ্বকনার যথযক দ্বনযচর কমপাটগযমযন্ট ঝর ঝর কযর যনযম 
আসযি তাযের রক্ত। 
  
কাত হর্ার যচিা করযলন দ্বজদ্বম নক্স, সাযথ সাযথ গুদ্বঙযয় উঠযলন তীব্র র্েথায়? দ্বতনযট 
িা়ি যেযঙযি পাুঁজযরর, একটা পাযয়র যর্া়িাদ্বল মচযক যর্যি, িরীযরর অসিংখে জায়র্ায় 
দ্বিুঁয়ি যর্যি চাম়িা। কাদ্বটযয় উঠযতই ওল্ড র্াযটগ কথা মযন প়িল তার। ক্রল কযর যেক 
যপরুযলন দ্বতদ্বন, থামযলন আন্ডারওয়াটার যটদ্বলযিাযনর কাযি। ওল্ড র্াটগ? েযয় েযয় 
জানযত চাইযলন। েু ইউ দ্বরে? 
  
কযয়ক যসযকন্ড অযপক্ষ্া করযলন দ্বজদ্বম নক্স, দ্বকন্তু যকান সা়িা যপযলন না। েোম ইউ 
োযঙ্কট। কথা র্লুন। 
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 তারপরও যকান সা়িা পাওয়া যর্ল না। ইনদ্বেনদ্বসর্ল-এর সাযথ ওল্ড র্াযটগ সমি 
যোর্াযোর্ নি হযয় যর্যি। দ্বতদ্বন ো েয় কযরদ্বিযলন, তাই র্যটযি। সাযেগদ্বিপ যেযঙ চুযর 
তুর্য়ি োর্ার দ্বপিযন কারণ ো-ই যহাক, যসই একই কারযণ ধ্বিংস হযয় যর্যি পাদ্বনর 
তলায় ওল্ড র্াটগও। মারা যর্যি ওরা, দ্বর়্িদ্বর়্ি করযলন। িাতু হযয় যর্যি সর্াই। 
  
তারপর হঠাৎ সহকারী ও কু্রযের কথা োর্যলন দ্বতদ্বন। নাম ধ্যর দ্বচৎকার শুরু করযলন। 
শুধু্ মানুযষর যর্াঙাদ্বন আর মৃতুেপথোত্রী জাহাযজর ধ্াতর্ কাতর ধ্বদ্বন শুনযত যপযলন। 
যখালা েরজা দ্বেযয় তাকাযত যেখযত যপযলন, এযলাযমযলাোযর্ পাুঁচটা যেহ পয়ি রযয়যি, 
একটাও ন়িযি না। 
  
যিাযক দ্বর্হ্বল, দ্বর্স্মযয় দ্বেযিহারা, ন়িার িদ্বক্ত যপযলন না দ্বজদ্বম নক্স। অনুের্ করযলন, 
জাহাযজর দ্বখচুদ্বন উযঠ যর্যি। ইনদ্বেনদ্বসর্-এর দ্বপিন দ্বেকটা পাক খাযে, যনযম োযে 
যঢউযয়র যেতর, যেন একটা রূ্দ্বণগজযল ধ্রা পয়িযি জাহাজ। রু্ঝযত অসুদ্বর্যধ্ হযলা না, 
পাদ্বনর দ্বনযচ তদ্বলযয় োযর্ জাহাজটা। 
  
জাহাযজর দ্বপিন দ্বেকটা েুযর্ োযে, উুঁচু হযে যর্া। কযয়ক মুহূতগ ওোযর্ থাকার পর 
েুযর্ যর্ল জাহাযজর দ্বপিনটা পাদ্বনর দ্বনযচ। তারপর পুযরা জাহাজটাই। 
  
 ইনদ্বেনদ্বসর্ল-এর কু্ররা যকউ র্াচল দ্বকনা যেখার জযনে চারদ্বেযক তাকাযলন দ্বজদ্বম। 
যকাথাও যকান লাইিযর্াট যনই। পাদ্বনযতও যকউ সাুঁতার কাটযি না। র্োখোহীন 
দ্বর্যয়ার্ান্তক র্টনাটার দ্বতদ্বনই যেন একমাত্র সাক্ষ্ী হযয় যর্ুঁযচ রযয়যিন। 
  
. 
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০৫. 
  
 পাদ্বনর দ্বনযচ রৃ্োকার িক ওযয়যের র্দ্বত র্ণ্টার কমযর্দ্বি সায়ি িয়হাজার মাইল, 
যসটার পযথ পযথ সমি সামুদ্বরক প্রাণী ধ্বিংস হযয় যর্ল। দ্বর্দ্বরখাযের আ়িাল পাওয়ার 
ওল্ড র্াটগ সাযথ সাযথ দ্বর্ধ্বি হযলা না, তযর্ অদ্বর্শ্বাসো দ্রুতযর্যর্ র্ারর্ার দ্বের্র্াদ্বজ 
যখযত শুরু করল যসটা। একটা প়ি-এ যমইন র্োটাদ্বর আর যপ্রাপালিন দ্বসযস্টম রযয়যি, 
পাথযরর িক্ত নদ্বেউযলর সাযথ র্াদ্ব়ি যখল যসটা, যেযঙ যেযর্ যর্ল যেতর দ্বেযক। োর্ে 
োল যে সিংেুক্ত দ্বটউযর্র েুপাযির হোুঁচ কোর োঙল না, োঙযল কযিাল র্মু্বযজর যতযল 
পাদ্বন ঢুযক রক্তাক্ত িাতু র্াদ্বনযয় যিলত ওযের। 
  
র্জ্রপাযতর মযতা দ্বর্যফারযণর িব্দ যেযস এল আন্ডারওয়াটার যটদ্বলযিাযন, প্রায় একই 
সাযথ যিানা যর্ল িক ওযয়যের আওয়াজ, যেন সর্জগযন িুযট আসযি একটা এক্সযপ্রস 
যিন। তারপর যনযম এল যেৌদ্বতক দ্বনিব্ধতা। দ্বনিব্ধতা আর্ার োঙল, যিানা যর্ল 
ইস্পাযতর েিণাকাতর ককগি আওয়াজ, অিান্ত পাদ্বনর ওপর জাহাজটা টুকযরা টুকযরা 
হযয় যনযম আসযি সার্যরর তলায়। 
  
 দ্বক র্টযি? দ্বচৎকার করল যস্টদ্বস, পয়ি োওয়ার েযয় যচয়ারটা েুহাযত আুঁকয়ি ধ্যর 
আযি। 
  
 আতযঙ্কই যহাক, দ্বকিংর্া োদ্বয়যত্বর প্রদ্বত িতগহীন দ্বনষ্ঠা, দ্বনযজর কনযসাল যথযক যচাখ 
তুলযলন না ে. রাউল সোলাজার। েূদ্বমকম্প নয়। কমদ্বপউটার র্লযি। সারযিস 
দ্বেসটােগান্স। 
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 ওল্ড র্াটগ-এর দ্বনয়িণ হাদ্বরযয় যিযলযিন যক্রইর্ োযঙ্কট। নদ্বেউল েদ্বতগ মাযঠ অনর্রত 
র্াদ্ব়ি খাযে সার্মারদ্বসর্ল, অসহায়োযর্ যেখা িা়িা তার দ্বকিু করার যনই। সমি 
আনুষ্ঠাদ্বনকতা েুযল আন্ডারওয়াটার যটদ্বলযিাযন দ্বচৎকার করযিন দ্বতদ্বন। সারাযিস 
কযিালার, এখাযন আমরা প্রচণ্ড একটা আযলা়িযনর মযধ্ে পয়িদ্বি। কারণটা রু্ঝযত 
পারদ্বি না। থ্রাস্ট পথ হাদ্বরযয়দ্বি। েীজ সা়িা দ্বেন! 
  
দ্বজদ্বম নযক্সর কথা শুনযত পার্ার কথা নয়। যর্ুঁযচ থাকার জযনে পাদ্বনর সাযথ েুদ্ধ 
করযিন দ্বতদ্বন। 
  
তখনও যটদ্বলযিাযন দ্বচৎকার করযিন োযঙ্কট, দ্বের্র্াদ্বজ খাওয়া র্ন্ধ হযলা ওল্ড র্াটগ-এর। 
সার্যরর তলায় ধ্াক্কা যখযয় দ্বস্থর হযলা সার্মারদ্বসর্ল, ইযলকদ্বিকোল ও অদ্বক্সযজন 
ইকুইপযমন্ট েরা র্মু্বজটার উপর ের দ্বেযয়। 
  
সর্ যিষ, দ্বর়্িদ্বর়্ি করযলন ে. সোলাজার, দ্বঠক দ্বক র্লযত চাইযিন দ্বনযজও জাযনন না, 
দ্বর্স্ময় ও আতযঙ্ক মাথাটা দ্বঠকমত কাজ করযি না। 
  
দ্বকযসর যিষ! ককগি স্বযর র্লযলন োযঙ্কট। র্োলাস্ট যিযল দ্বেযয় এখনও আমরা উপযর 
যেযস উঠযত পারর্। েদ্বেও জাযনন, পয়ি যে পাদ্বন ঢুযকযি তার যচযয় আয়রন 
র্োলাযস্টর ওজন কমই হযর্। তরু্ সুইচ অন করযলন দ্বতদ্বন, সার্মারদ্বসর্যলর যপট যথযক 
কযয়কযিা পাউন্ড যর্াঝা খযস প়িল। 
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কযয়ক মুহূতগ দ্বকিুই র্টল না, তারপর এক ইদ্বঞ্চ এক ইদ্বঞ্চ কযর সার্যরর যমযঝ যথযক 
ওপর দ্বেযক উঠযত শুরু করল ওল্ড র্াটগ। 
  
 েি িুট ওপযর উযঠদ্বি, দ্বত্রি যসযকন্ড পর যর্াষণা করযলন োযঙ্কট, েদ্বেও মযন হযলা 
সুইচ যটপার পর এক র্ণ্টা যপদ্বরযয় যর্যি। 
  
 ধ্ীযর ধ্ীযর দ্বসযধ্ হযলা সার্মারদ্বসর্ল, এতক্ষ্যণ আর্ার দ্বনিঃশ্বাস যিলযলন ওরা। দ্বজদ্বম 
নযক্সর সাযথ আর্ার যোর্াযোর্ করার যচিা করযিন োযঙ্কট। 
  
যেপথ দ্বমটাযরর দ্বেযক এমন কদ্বঠন েৃদ্বিযত তাদ্বকযয় আযি যস্টদ্বস তার মযন হযলা 
োয়াযলর ওপর কাুঁচটা যিযট োযর্। যর্া…যর্া…, দ্বর়্িদ্বর়্ি কযর আযর্েন জানাযে যস। 
  
েুিঃস্বপ্নটা গ্রাস করল ওযেরযক দ্বর্না যনাদ্বটযি। ইযলকদ্বিকোল ও অদ্বক্সযজন ইকুইপযমন্ট 
েরা র্মু্বজটা সার্যরর যমযঝযত ধ্াক্কা যখযয় তুর্য়ি দ্বর্যয়দ্বিল, পাদ্বনর দ্বনেগয় চাযপ দ্বেযমর 
মত যেযঙ প়িল যসটা। 
  
ব্রাদ্বে যহল! খযস প়িল সার্মারদ্বসর্ল, সার্যরর যমযঝযত যলযর্ ঝাুঁদ্বক যখল। তারপরই 
একর্ার ইতিত কযর দ্বনযে যর্ল আযলাটা। দ্বনদ্বির অন্ধকার দ্বক রকম আতঙ্ক সৃদ্বি কযর 
তা একমাত্র অন্ধজনই র্লযত পাযর; প্রাযঙ্কযটর মযন হযলা, অন্ধকার জোন্ত একটা প্রাণী, 
চারপাি যথযক তাযক যপুঁদ্বচযয় ধ্যরযি। 
  
দ্বনিব্ধতা োঙযলন ে. সালাজার, মাোর অে যজসাস, আমাযের সদ্বতে যকান আিা যনই। 
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যক র্যলযি? ধ্মযকর সুযর কথা র্লযলন োযঙ্কট। কযিাল র্মু্বজ আলাো কযর দ্বনযয় 
এখনও আমরা উপযর উযঠ যেযত পাদ্বর। কনযসাযল হাত রু্লাযলন দ্বতদ্বন, দ্বনদ্বেগি সুইচটা 
খুুঁযজ দ্বনযলন। দ্বক্লক কযর িযব্দর সাযথ ইমাযজগদ্বন্স লাইট জ্বযল উঠল। 
  
স্বদ্বির দ্বনিঃশ্বাস যিযল যস্টদ্বস র্লল, থোঙ্ক যহযেন। আমরা অন্তত যেখযত পাদ্বে। সামানে 
একটু দ্বঢল প়িল তার যপিীযত। 
  
জরুদ্বর অর্স্থা, উযঠ যেযত হযর্ ওপযর, যসোযর্ দ্বনযেগি দ্বেযয় কমদ্বপউটাযরর যপ্রাগ্রাম 
যসট করযলন চীি এদ্বিদ্বনয়ার োযঙ্কট। দ্বরদ্বলজ যমকাদ্বনজম যসট কযর যস্টদ্বস ও ে. 
সালাজাযরর দ্বেযক তাকাযলন। িক্ত হযয় র্সযত হযর্। উঠযত শুরু করযল দ্বক র্যট র্লা 
োয় না। 
  
আদ্বম ততদ্বর, েযয় েযয় র্লল যস্টদ্বস। 
  
দ্বরদ্বলজ হোযন্ডল যথযক যসিদ্বট যপর্ সদ্বরযয় দ্বনযলন োযঙ্কট, তারপর িক্ত হাযত ধ্যর টান 
দ্বেযলন। 
  
দ্বকিুই র্টল না। 
  
দ্বনয়ম ধ্যর দ্বতনর্ার যচিা করযলন োযঙ্কট, দ্বকন্তু সার্মারদ্বসর্যলর যমইন যসকিন যথযক 
কযিাল র্মু্বজ যর্াুঁয়াযরর মযতা আলাো হযত অস্বীকার করল। মদ্বরয়া হযয় উযঠ 
কমদ্বপউটরযক দ্বজযজ্ঞস করযলন, যকাথাও যকান োদ্বিক ত্রুদ্বট যেখা। দ্বেযয়যি দ্বকনা। 
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যচাযখর পলযক উের পাওয়া যর্ল স্ক্রীযন। সার্যরর তলার সাযথ ধ্াক্কা খাওয়ার সময় 
দ্বরদ্বলজ যমকাদ্বনজমস মুচয়ি র্াুঁকা হযয় যর্যি, যমরামযতর অযোর্ে। 
  
আদ্বম েুিঃদ্বখত, হতািায় মুষয়ি পয়ি র্লযলন োযঙ্কট। যকউ এযস উদ্ধার না করা পেগন্ত 
এখাযনই থাকযত হযর্ আমাযের। 
  
সম্ভার্না কম, দ্বর়্িদ্বর়্ি করযলন ে. সোলাজার, দ্বস্ক জোযকযটর হাতা দ্বেযয়। মুযখর র্াম 
মুিযলন। 
  
অদ্বক্সযজযনর অর্স্থা দ্বক? জানযত চাইল যস্টদ্বস। 
  
যমইন সাোই র্ন্ধ হযয় যর্যি। তযর্ কযিাল র্মু্বযজ ইমাযজগদ্বন্স সাোই যথযক ো পাওয়া 
োযর্ তাযত েি যথযক র্াযরা র্ণ্টা দ্বটযক থাকযত পারযর্ ওরা। 
  
োযঙ্কযটর জর্ার্ শুযন মাথা না়িযলন ে. সোলাজার। েুদ্বনয়ার সমি দ্বর্জগা, মসদ্বজে ও 
মদ্বন্দযর আমাযের জযনে প্রাথগনা করা হযলও সময়মত আমরা উদ্ধার পার্ না। সাইযট 
আযরকটা সার্মারদ্বসর্ল দ্বনযয় আসযত সময় লার্যর্ র্াহাের র্ণ্টা। ওটা আনার পরও 
সযন্দহ আযি, ওরা আমাযেরযক সারযিযস তুলযত পারযর্ দ্বকনা। 
  
 আিার্েিক দ্বকিু যিানাযর্ন, এই আিায় োযঙ্কযটর দ্বেযক তাকাল যস্টদ্বস, দ্বকন্তু দ্বতদ্বন 
দ্বকিু র্লযলন না। তার দ্বনদ্বলগপ্ত যচহারা যেযখ মযন হযলা, অনে যকান জর্যত চযল যর্যিন। 
তারপর, যস্টদ্বসর েৃদ্বি অনুের্ কযর, যচাখ দ্বমদ্বটদ্বমট করযলন, দ্বিযর এযলন র্ািযর্। 
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র্লযলন, ে. সোলাজার দ্বঠকই র্লযিন। র্লযত রৃ্ণাযর্াধ্ করদ্বি, তযর্ কথাটা সদ্বতে, 
দ্বমরাকুলার দ্বকিু একটা না র্টযল যকানদ্বেন আমরা আর যর্াে যেখযত পার্ না। 
  
 দ্বক র্লযিন! ইনদ্বেনদ্বসর্ল আমাযের সন্ধাযন সার্র যতালপা়ি কযর যিলযর্ না! প্রদ্বতর্াে 
জানাল যস্টদ্বস। 
  
 মাথা না়িযলন োযঙ্কট। সারযিযস দ্বনোরুণ দ্বকিু একটা র্যটযি। যিষ যে িব্দটা আমরা 
শুযনদ্বি, ওটা দ্বিল জাহাজ োঙার। 
  
 দ্বকন্তু আমরা েখন পাদ্বনযত নাদ্বম, আিপাযি আরও েুযটা জাহাজ দ্বিল, র্লল যস্টদ্বস। 
যকানটা যেযঙযি যক জাযন। 
  
একটা েীর্গশ্বাস যচযপ চুপ কযর থাকযলন োযঙ্কট। র্মু্বযজর পদ্বরযর্ি হতািায় োরী হযয় 
উঠল। জীদ্বর্ত উদ্ধার পার্ার যে-যকান আিা িোন্টাদ্বস িা়িা দ্বকিু নয়। শুধু্ ধ্যর যনয়া 
োয়, পযর হয়যতা ওল্ড র্াটগ এর্িং ওযের লািগুযলা উদ্ধার করা হযর্। 
  
. 
  
০৬. 
  
যেইল দ্বনযকালাস, েুক্তরাযের যপ্রদ্বসযেযন্টর দ্বর্যিষ সহকারী, পাইযপ র্ন র্ন টান দ্বেযয় 
র্লর্ল কযর যধ্ায়া িা়িযিন, যরইমন্ড জেগানযক অদ্বিযস ঢুকযত যেযখ চিমার ওপর 
দ্বেযয় েুরু কুুঁচযক তাকাযলন দ্বতদ্বন। 
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তামাযকরও র্ন্ধ ও যধ্াুঁয়া অপিন্দ কযরন যরইমন্ড জেগান, নাক কুুঁচযক হাসযলন দ্বতদ্বন, 
র্লযলন, গুে আিটারনুন, যেইল। 
  
এখনও রৃ্দ্বি হযে? জানযত চাইযলন যেইল দ্বনযকালাস। 
  
দ্বঝরদ্বঝর কযর। যরইমন্ড জেগান লক্ষ্ করযলন, যেইল দ্বনযকালাস উযেজনায় টানটান হযয় 
আযিন। তাুঁর কদ্বিরঙা চুল এযলাযমযলা, কপাযল দ্বচন্তার যরখা। 
  
 যপ্রদ্বসযেন্ট ও োইস-যপ্রদ্বসযেন্ট অযপক্ষ্া করযিন, তা়িাতাদ্ব়ি র্লযলন যেইল দ্বনযকালাস। 
পোদ্বসদ্বিক ব্লাস্ট সম্পযকগ সর্গযিষ খর্র জানার জযনে অদ্বস্থর হযয় আযিন তাুঁরা। 
  
যলযটস্ট দ্বরযপাটগ আদ্বম দ্বনযয় এযসদ্বি, িান্ত র্লায় আশ্বাস দ্বেযলন যরইমন্ড জেগান। 
অদ্বিদ্বিয়াল ওয়াদ্বিিংটযন যে পাুঁচ র্েদ্বক্ত সর্যচযয় যর্দ্বি ক্ষ্মতাধ্র উদ্বন তাুঁযের অনেতম 
হযলও েুক্তরাযের সাধ্ারণ মানুষ তাযক যচযন না। যচযনন না যর্দ্বিরোর্ রু্যরাক্রোট র্া 
পদ্বলদ্বটদ্বিয়ানরাও। জাতীয় দ্বনরাপো কদ্বমিযনর দ্বেযরের দ্বহযসযর্ নোিনাল দ্বসদ্বকউদ্বরট 
সাদ্বেগযসরও প্রধ্ান দ্বতদ্বন, দ্বরযপাটগ কযরন সরাসদ্বর যপ্রদ্বসযেযন্টর কাযি। 
  
যরইমন্ড জেগানযক যেযখ মযন হযর্ না যে দ্বতদ্বন প্রখর রু্দ্বদ্ধর র্া িযটাগ্রাদ্বিক যমযমাদ্বরর 
অদ্বধ্কারী, যসই সাযথ সাতটা োষায় অনর্গল কথা র্লযত পাযরন। আর েিজন সাধ্ারণ 
মানুযষর মতই যচহারা তার। মাঝাদ্বর আকৃদ্বত, র্য়স ষাযটর কািাকাদ্বি, মাথায় কাুঁচা-পাকা 
চুল, দ্বনযরট র়্িন, সামানে একটা েুুঁদ্ব়ি আযি, যচাখ েুযটা িান্ত ও যকামল। দ্বর্যয় করার 
পর সাুঁইদ্বত্রি র্ির ধ্যর স্ত্রীর প্রদ্বত দ্বর্শ্বি, তার েুই যমযয়ই কযলযজ যমদ্বরন র্াযয়ালদ্বজ 
পয়ি। 
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যেইল দ্বনযকালাস েখন পথ যেদ্বখযয় ওোল অদ্বিযস দ্বনযয় এযলন যরইমন্ডযক, যপ্রদ্বসযেন্ট 
ও োইস-যপ্রদ্বসযেন্ট তখন দ্বনচু র্লায় দ্বনযজযের মযধ্ে আলাপ করযিন। পাযয়র আওয়াজ 
যপযয় সাযথ সাযথ তাকাযলন তারা। যরইমন্ড জেগান লক্ষ্ করযলন, েুজযনই তারা যেইল 
দ্বনযকালাযসর মযতা উযেদ্বজত হযয় আযিন। 
  
এযসি র্যল ধ্নের্াে, যরই, র্লযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। হাত র্াদ্ব়িযয় একটা যসািা যেখাযলন, 
যসািার উপযর অোনড্র জোকসন-এর যপাযটগট। 
  
দ্বক র্টযি? 
  
যে-যকান সঙ্কযট উদ্বিগ্ন রাজনীদ্বতকযের সাযথ কথা র্লার সময় যকৌতুক যর্াধ্ কযরন যরই 
জেগান। দ্বতদ্বন যে দ্বর্পুল ক্ষ্মতার অদ্বধ্কারী, এ কথা তারা জানা সযেও স্বীকার করযত 
চান না। র্াির্তা সম্পযকগ তাযের ধ্ারণাও সীদ্বমত, অন্তত তাুঁর কমগযক্ষ্ত্র সম্পযকগ যিাট 
কযর মাথা ঝাুঁদ্বকযয় র্সযলন দ্বতদ্বন, যকাযলর উপর ব্রীিযকসটা যরযখ অসসেদ্বঙ্গযত 
খুলযলন। যরিাযরন্স দ্বহযসযর্ কাযজ লার্যত পাযর, তাই একটা িাইল যর্র কযর হাযত 
রাখযলন। 
  
 আমরা দ্বক একটা পদ্বরদ্বস্থদ্বতর মুযখ পয়িদ্বি? তধ্েগ হাদ্বরযয় জানযত চাইযলন যপ্রদ্বসযেন্ট, 
এখাযন পদ্বরদ্বস্থদ্বত একটা সাযঙ্কদ্বতক িব্দ, যর্সামদ্বরক জনসাধ্ারণ েয়ঙ্কর যকান হুমদ্বকর 
মুযখ প়িযল র্ের্হার করা হয় যেমন, পারমাণদ্বর্ক আক্রমণ। 
  
ইযয়স, সোর, েুেগার্েজনক হযলও সদ্বতে আমরা একটা পদ্বরদ্বস্থদ্বতর মুযখ পয়িদ্বি। 
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 দ্বক যেখযত পাদ্বে আমরা? 
  
িাইযলর দ্বেযক তাকযলন না যরইমন্ড জেগান, দ্বরযপাটগটা মুখি হযয় যর্যি তার, পুযরা 
দ্বত্রিটা পাতা। দ্বঠক এর্াযরাটা চুয়ান্নযত মহািদ্বক্তিালী একটা দ্বর্যফারণ র্যটযি উের 
প্রিান্ত মহাসার্যর, দ্বমেওযয় িীপ যথযক প্রায় নয়যিা দ্বকযলাদ্বমটার উের-পূযর্গ। আমাযের 
একটা দ্বপরাদ্বমে স্পাই সোযটলাইট ফ্লোি ও অোটমযস্কদ্বরক দ্বেসটানগোন্স-এর িদ্বর্ তুযলযি, 
আর িক ওযয়ে যরকেগ কযরযি যর্াপন হাইযড্রাযিাদ্বন র্য়ার সাহাযেে। সমি োটা 
সরাসদ্বর নোিনাল দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট এযজদ্বন্সযত পাঠাযনা হযয়যি দ্বর্যেষণ করার জযনে। আরও 
পাঠাযনা হযয়যি দ্বসসযমাগ্রাদ্বিক দ্বরদ্বেিং। লোিংদ্বলযতও দ্বরযপাটগ করা হযয়যি। 
  
 উপসিংহার? 
  
 দ্বর্যফারণটা যে পারমাণদ্বর্ক, এ র্োপাযর সর্াই একমত, িান্তোযর্ র্লযলন যরইমন্ড 
জেগান। 
  
আমরা দ্বক যেিকম অোলাটগ-এ রযয়দ্বি? প্রশ্ন করযলন যপ্রদ্বসযেন্ট, অথগাৎ জানযত চাইযিন 
পারমাণদ্বর্ক আক্রমণ যঠকার্ার প্রস্তুদ্বতযত যকান পেগাযয় রযয়যিন তারা। 
  
মাথা ঝাুঁকাযলন যরইমন্ড জেগান। দ্বনযজর কাুঁযধ্ োদ্বয়ত্ব দ্বেযয় যনারােযক দ্বনযেগি দ্বেযয়দ্বি, 
যেিকম অোলাটগ থ্রী যর্াষণা করযত হযর্, ততদ্বর থাকযত হযর্ যেিকম অোলাটগ-টুর জযনে 
দ্বনেগর কযর রাদ্বিয়ার প্রদ্বতদ্বক্রয়ার ওপর। 
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যেইল দ্বনযকালাস দ্বস্থর েৃদ্বিযত তাদ্বকযয় আযিন জেগাযনর দ্বেযক। আমরা দ্বক আকাযি? 
  
 দ্বনদ্বিত হর্ার জযনে, আরও তথে সিংগ্রযহর জযনেও, দ্বর্ি দ্বমদ্বনট আযর্ এেওয়ােগ এয়ার 
যিাসগ যর্স যথযক একটা কোপার এস আর-নাইনদ্বট যরকন এয়ারক্রািট যটক অি 
কযরযি। 
  
 িক ওযয়যের জযনে দ্বনউদ্বক্লয়ার এক্সযোিনই োয়ী, এটা দ্বক দ্বনদ্বিতোযর্ জানা যর্যি? 
জানযত চাইযলন োইস-যপ্রদ্বসযেন্ট। পঞ্চাি র্ির র্যয়স, যমাটাযসাটা েরযলাক, িয়র্ির 
কিংযগ্রযস দ্বিযলন। পাদ্বনর দ্বনযচ েূদ্বমকম্প যথযকও সৃদ্বি হযত পাযর, দ্বকিংর্া 
আযগ্নয়দ্বর্দ্বরর…। 
  
মাথা না়িযলন যরইমন্ড জেগান। তারপর দ্বতদ্বন িাইল খুযল দ্বর্দ্বেন্ন সাযয়যন্টদ্বিক 
দ্বরযপাটগগুযলা পয়ি যিানাযলন। র্লযলন, আরও তথে পার্ার পর র্লা সম্ভর্ হযর্ কতটা 
িদ্বক্তিালী দ্বিল দ্বর্যফারণটা। 
  
অনুমান? 
  
 েি যথযক দ্বর্ি দ্বকযলাটন। 
  
দ্বিকাযর্াযক মাদ্বটর সাযথ দ্বমদ্বিযয় যেয়ার জযনে েযথি, মন্তর্ে করযলন যেইল। 
দ্বনযকালাস। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

67 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

যক, কারা, যকন? কদ্বঠন সুযর জানযত চাইযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। আমাযের দ্বনযজযের যকান 
দ্বনউদ্বক্লয়ার সার্যমদ্বরন হযত পাযর, যকান কারযণ দ্বর্যফাদ্বরত হযয়যি? 
  
চীি অর্ নোোল অপাযরিনস আমাযক জাদ্বনযয়যিন, দ্বর্যফারযণর চারদ্বেযক পাুঁচযিা 
দ্বকযলাদ্বমটাযরর মযধ্ে আমাযের যকান সার্যমদ্বরন যনই। 
  
রাদ্বিয়ান সার্যমদ্বরন? 
  
না, যরইমন্ড জেগান র্লযলন। আমার রুি প্রদ্বতপক্ষ্ দ্বনযকালাই যর্ালানযের সাযথ কথা 
হযয়যি। দ্বতদ্বন র্লযিন, তাুঁযের সমি দ্বনউদ্বক্লয়ার জলোন দ্বনরাপযে আযি। স্বোর্তই 
দ্বর্যফারযণর জযনে আমাযেরযক োয়ী করযিন দ্বতদ্বন। আমার ধ্ারণা, আমাযের মযতা 
তারাও অন্ধকাযর রযয়যিন। 
  
 দ্বনযকালাই যর্ালানে সদ্বতে কথা না-ও র্লযত পাযরন, সযন্দহ প্রকাি করযলন যেইল 
দ্বনযকালাস। 
  
তাুঁর দ্বেযক কদ্বঠন েৃদ্বিযত তাকাযলন যরইমন্ড জেগান। দ্বনযকালাইযয়র সাযথ িাদ্বিি 
র্িযরর সম্পকগ আমার। পরস্পরযক দ্বর্যর আমরা প্রচুর নাচানাদ্বচ করযলও যকউ কখনও 
দ্বমযথে কথা র্দ্বলদ্বন। 
  
আমরা োয়ী নই, রাদ্বিয়া োয়ী নয়, তাহযল যক? যপ্রদ্বসযেযন্টর র্লা আিেগ নরম। 
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আরও অন্তত েিটা যেযির হাযত অোটম যর্ামা রযয়যি, র্লযলন যেইল দ্বনযকালাস। 
তারা যকউ যটস্ট করার জযনে দ্বর্যফারণ র্টাযত পাযর। 
  
সম্ভার্না কম, র্লযলন যরইমন্ড জেগান। যলার্াল ব্লক ও ওযয়স্টানগ ইযন্টদ্বলযজন্সযক লুদ্বর্যক 
প্রস্তুদ্বত যিষ করার কারও পযক্ষ্ সম্ভর্ নয়। আমার ধ্ারণা, যিষ পেগন্ত জানা োযর্, এটা 
একটা েুর্গটনা। একটা দ্বনউদ্বক্লয়ার দ্বেোইস, দ্বর্যফাদ্বরত হর্ার কথা নয়, দ্বকন্তু হযয়যি। 
  
কযয়ক যসযকন্ড পর যপ্রদ্বসযেন্ট জানযত চাইযলন, এলাকায় যেসর্ জাহাজ দ্বিল, যসগুযলার 
পদ্বরচয় জানা যর্যি? 
  
সমি তথে এখনও আযসদ্বন, তযর্ জানা যর্যি আিপাযি দ্বতনযট জাহাজ দ্বিল। নরওযয় 
একটা পোযসিার-কাযর্গা লাইনার, একটা জাপাদ্বন অযটা-কোদ্বরয়ার, একটা দ্বব্রদ্বটি 
ওযিযনাগ্রাদ্বিক দ্বিপ র্েীর সার্যর সাযেগ পদ্বরচালনা করদ্বিল ওরা। 
  
তার মাযন অযনক মানুষ হতাহত হযয়যি। 
  
র্টনার আযর্ ও পযরর সোযটলাইট িদ্বর্ যথযক জানা যর্যি, দ্বতনযট জাহাযজই েুযর্ যর্যি 
দ্বর্যফারযণর সময় র্া দ্বর্যফযরযণর পরপরই। যকান মানুষ যর্ুঁযচযি র্যল মযন হয় না। 
িায়ার র্ল আর িক ওযয়যে েদ্বে মারা নাও োয়, যরদ্বেযয়িযন মারা যর্যি। 
  
ধ্যর দ্বনদ্বে যরসদ্বকউ দ্বমিন পাঠাযনা হযে? োইস-যপ্রদ্বসযেন্ট র্লযলন। 
  
গুয়াম আর দ্বমেওযয়র নোেোল ইউদ্বনটযক অনুস্থযল োর্ার দ্বনযেগি যেয়া হযয়যি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

69 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

একেৃযি কাযপগযটর দ্বেযক তাদ্বকযয় আযিন যপ্রদ্বসযেন্ট। দ্বব্রদ্বটিরা আমাযেরযক দ্বকিু না 
জাদ্বনযয় যর্ামা যটস্ট করযর্, এ আদ্বম দ্বর্শ্বাস করযত পাদ্বর না। 
  
এ কথা নরওযয় সম্পযকগও র্লা োয়, মন্তর্ে করযলন োইস-যপ্রদ্বসযেন্ট। 
  
দ্বকিংর্া জাপান সম্পযকগ, দ্বর়্িদ্বর়্ি করযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। ওরা দ্বনউদ্বক্লয়ার যর্ামা র্ানার্ার 
যচিা করযি, এ ধ্রযনর যকান দ্বরযপাটগ আমরা পাইদ্বন। 
  
দ্বেোইসটা চুদ্বর করাও হযয় থাকযত পাযর, র্লযলন যেইল দ্বনযকালাস। হয়যতা যর্াপযন 
নরওযয় র্া জাপাযনর জাহাযজ কযর পাচার করা হদ্বেল। 
  
 কাুঁধ্ ঝাুঁকাযলন যরইমন্ড জেগান। ওটা চুদ্বর করা র্যল মযন হয় না আমার। আমার ধ্ারণা, 
দ্বনদ্বেগি একটা র্ন্তযর্ে দ্বনযয় আসা হদ্বেল ওটাযক তেযন্ত যসটাই প্রমাদ্বণত হযর্। 
  
দ্বনদ্বেগি র্ন্তযর্ে? 
  
কোলযিাদ্বনগয়ার েুযটা র্ন্দযরর যে-যকান একটায়। 
  
ঠাণ্ডা, র্েীর েৃদ্বিযত যরই টোর্লযটর দ্বেযক তাকাযলন সর্াই। যর্াটা র্োপারটার দ্বর্িালত্ব 
এতক্ষ্যণ যেন উপলদ্বব্ধর মযধ্ে ধ্রা দ্বেযত োযে। 
  
 দ্বেোইন স্টার সাত হাজার মুরমযটা অযটাযমার্াইল দ্বনযয় কযর্ যথযক লস অোযিযলযস 
আসদ্বিল, র্লযলন যরইমন্ড জেগান। নারদ্বেক আসদ্বিল যকাদ্বরয়ায়ৎর পুসান যথযক, র্হন 
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করদ্বিল যকাদ্বরয়ান জুযতা, কমদ্বপউটার, দ্বকযচন সরিাম ও একযিা দ্বত্রি জন পোযসিার। 
র্ন্তর্ে দ্বিল সান ফ্রাদ্বন্সসযকা। 
  
 গুে র্ে! দ্বর়্িদ্বর়্ি করযলন োইস-যপ্রদ্বসযেন্ট। েীদ্বতকর একটা দ্বচন্তা! দ্বর্যেিী এক 
জাহাজ েুক্তরাযে দ্বনউদ্বক্লয়ার যর্ামা দ্বনযয় আসযি। 
  
যতামার পরামিগ, যরই? জানযত চাইযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। 
  
এখুদ্বন দ্বিল্ড দ্বটম পাঠাযত হযর্। যনেীর েীপ-সী সোলযেজ যেযসল হযল োল হয়, 
তদ্বলযয় োওয়া জাহাজগুযলা সাযেগ কযর জানযত যচিা করযর্ যকান জাহাযজ যর্ামাটা 
দ্বিল। 
  
যপ্রদ্বসযেন্ট ও যেইল দ্বনযকালাস েৃদ্বি দ্বর্দ্বনময় করযলন, তারপর যপ্রদ্বসযেন্ট র্লযলন, 
েীপ-ওয়াটার অপাযরিযনর জযনে নুমার অোেদ্বমরাল সোনযেকার আর তার কমগীরা 
সর্যচযয় উপেুক্ত র্যল মযন কদ্বর আদ্বম। তাযক দ্বব্রি করার োদ্বয়ত্ব আদ্বম যতামাযক দ্বেযত 
চাই, যরই। 
  
দ্বম. যপ্রদ্বসযেন্ট, এ র্োপাযর আপনার প্রদ্বত পদ্বরপূণগ শ্রদ্ধা যরযখই দ্বিমত যপাষণ কদ্বর আদ্বম, 
যচহারা র্ম্ভীর কযর র্লযলন যরইমন্ড জেগান। এ ধ্রযনর একটা অপাযরিযন আমরা শুধু্ 
যনেীযক দ্বর্শ্বাস করযত পাদ্বর…। 
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 ক্ষ্ীণ হাদ্বস িুটল যপ্রদ্বসযেযন্টর যঠাুঁযট। যতামার উযির্ আদ্বম রু্ঝযত পাদ্বর, যরই। দ্বকন্তু 
আমার ওপর দ্বর্শ্বাস রাযখা। যকান রকম দ্বনউজ দ্বলক িা়িাই কাজটা করযত পারযর্ নুমা, 
আদ্বম জাদ্বন। 
  
যসািা িা়িযলন যরইমন্ড জেগান, অস্বদ্বিযর্াধ্ করযিন, কারণ রু্ঝযত যপযরযিন যে নুমা 
সম্পযকগ এমন দ্বকিু জাযনন যপ্রদ্বসযেন্ট ো দ্বতদ্বন জাযনন না। যেইল েদ্বে অোেদ্বমরালযক 
জাদ্বনযয় রাযখন, তার অদ্বিযসর উযেযিে এখুদ্বন আদ্বম যর্দ্বরযয় প়িযত চাই। 
  
োন হাতটা র্াদ্ব়িযয় দ্বেযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। ধ্নের্াে, যরই। তুদ্বম আর যতামার যলাকজন অল্প 
সমযয়র যেতর অযনক কাজ কযরি। 
  
ওোল অদ্বিস যথযক জেগানযক দ্বর্োয় যেয়ার সময় আিাপাযি যকউ যনই যেযখ যেইল 
দ্বনযকালাস দ্বনচু র্লায় জানযত চাইযলন, যতামার দ্বক ধ্ারণা, যর্ামাটা কারা পাচার 
করদ্বিল? 
  
এক মুহূতগ দ্বচন্তা করযলন যরইমন্ড জেগান। আর্ামী চদ্বিি র্ণ্টার মযধ্ে সর্ প্রযশ্নর জর্ার্ 
যপযয় োর্। যে প্রশ্নটা আমাযক আতদ্বঙ্কত কযর তুলযি, যসটা হযে দ্বক উযেযিে পাঠাযনা 
হদ্বেল যর্ামাটা? 
  
. 
  
০৭. 
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সার্ম রদ্বসর্যলর যেতর পদ্বরযর্ি সোতযসযত ও েোপসা হযয় উঠল। র্মু্বযজর যেয়াল 
র্ামযি, ঝযর প়িযি যিাুঁটায় যিাুঁটায়। কার্গন োই-অক্সাইযের মাত্রা দ্বর্পজ্জনক হাযর 
র্া়িযি। অদ্বক্সযজন র্াুঁচার্ার জযনে যকউ ন়িযি না, কথা র্লযি খুর্ কম। সায়ি এর্াযরা 
র্ণ্টা পর ওযের লাইি-দ্বপ্রজারদ্বেিং অদ্বক্সযজন সাোই প্রায় যিষ হযয় যর্ল। 
  
েয় ও আতযঙ্কর জায়র্া েখল করল হতািা, হাল যিয়ি দ্বেযয়যি ওরা। ে. সোলাজার 
পাথুযর মূদ্বতগর মযতা র্যস আযিন দ্বনযজর যচয়াযর যহলান দ্বেযয়। মযন মযন দ্বনয়দ্বতযক 
যমযন দ্বনযয়যিন দ্বতদ্বন, অযপক্ষ্া করযিন মৃতুের। 
  
যিযলযর্লায় দ্বিযর যর্যি যস্টদ্বস, কল্পনা করযি অনে যকান জায়র্ায় অনে যকান সমযয় 
রযয়যি যস। োইযের সাযথ র্াদ্ব়ির সামযন রািায় দ্বক্রযকট যখলযি, দ্বক্রসমাযস উপহার 
পাওয়া সাইযকল চালাযে। এক সময় মাথাটা একদ্বেক কাত কযর দ্বকিু যিানার যচিা 
করল যস। প্রথযম সযন্দহ হযলা, তার যর্াধ্হয় মাথা দ্বঠক যনই। তা না হযল যকারাস 
শুনযত পাযর্ যকন। যচাখ যমলল যস। র্মু্বযজর যেতর অন্ধকার, কাউযক যেখযত যপল 
না। র্ান র্ায় যক? দ্বিসদ্বিস কযর জানযত চাইল। 
  
আযলা জ্বালযলন োযঙ্কট। দ্বক র্োপার? ওটা দ্বকযসর িব্দ? 
  
যচাখ যমলযলন ে. সোলাজার, দ্বর্দ্ব়িদ্বর়্ি কযর র্লযলন, যস্টদ্বস েুল শুনযি। 
  
েুল শুনদ্বি মাযন? তযর্ র্াওয়া হযে েুল একটা র্ান, আসযল র্ান ধ্রা উদ্বচত দ্বিল উই 
যম যসর্ার পাস দ্বেস ওযয় এযর্ইন। 
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যস্টদ্বসর দ্বেযক তাকাযলন োযঙ্কট। হোুঁ, আদ্বমও শুনযত পাদ্বে…। 
  
তাহযল র্লর্, েুজযনই হোলুদ্বসযনিযনর দ্বিকার, হাুঁপাযত হাুঁপাযত র্লযলন ে. সোলাজার। 
অদ্বক্সযজযনর অোযর্ কি পাযেন দ্বতদ্বন। হঠাৎ োযঙ্কযটর একটা হাত যচযপ ধ্যর 
র্লযলন, ির র্েস যসক, মোন! দ্বসযস্টমটা র্ন্ধ কযর ঝাযমলা চুদ্বকযয় যিলুন। যেখযত 
পাযেন না, যস্টদ্বস কি পাযে। আমরা সর্াই কি পাদ্বে। 
  
র্াতাযসর অোযর্ প্রাযঙ্কযটর রু্কটাও র্োখো করযি। র্াুঁচার সম্ভার্না একযর্াযরই যনই, 
দ্বতদ্বনও জাযনন। দ্বকন্তু তাই র্যল মৃতুেযক এদ্বর্যয় আনার পক্ষ্পাদ্বত দ্বতদ্বন নন। যিষ পেগন্ত 
যেখর্ আমরা, োরী র্লায় র্লযলন। এমন হযত পাযর, যেযন কযর আযরকটা 
সার্মারদ্বর্সর্ল আনা হযয়যি ইনদ্বেনদ্বসর্ল-এ। 
  
 আপদ্বন একটা পার্ল! সাত হাজার দ্বকযলাদ্বমটাযরর মযধ্ে দ্বিতীয় যকান েীপ ওয়াটার 
সার্সারদ্বর্সর্ল যনই। তরু্ েদ্বে একটা আনা হয়, আর ইনদ্বেনদ্বসর্ল েদ্বে যেযস থাযক, 
এখাযন নামাযত আরও আট র্ণ্টা সময় লার্যর্ ওযের। 
  
আপনার সাযথ তকগ করর্ না। তযর্ আিা িা়িযত রাদ্বজ নই আদ্বম। 
  
 আিেগ, আপদ্বন শুনযত পাযেন না? ে. সোলাজারযক দ্বজযজ্ঞস করল যস্টদ্বস। িব্দটা 
আযর্র যচযয় কাযি চযল এযসযি। 
  
চুপ! ধ্মক দ্বেযলন োযঙ্কট। আরও দ্বক যেন শুনযত পাদ্বে। 
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র্মু্বযজর ওপর দ্বেযক, অন্ধকাযর তাদ্বকযয় থাকল যস্টদ্বস, প্রাযঙ্কযটর যেখাযেদ্বখ। ওল্ড র্াটগ-
এর যেতযরর আযলায় র্াইযরর খাদ্বনকটা যেখা োযে। অদু্ভত আকৃদ্বতর একটা জীর্ 
যেখযত যপল যস। ওটার যকান যচাখ যনই, তযর্ র্মু্বজটাযক দ্বর্যর চক্কর দ্বেযে র্যল মযন 
হযলা, সারাক্ষ্ণ েুই যসদ্বন্টদ্বমটার েূরত্ব র্জায় যরযখ। 
  
 হঠাৎ কযর পাদ্বনযত দ্বক যেন একটা চকচক কযর উঠল। েূযর দ্বক যেন একটা ন়িাচ়িা 
করযি, আোস পাওয়া যর্ল োনর্ীর একটা আকৃদ্বতর। কাযলা অন্ধকার নীলযচ হযয় 
উঠল, যসই সাযথ আরও স্পি োযর্ যেযস এল র্াযনর আওয়াজ। 
  
আতদ্বঙ্কত যর্াধ্ করযলন োযঙ্কট। অদ্বক্সযজযনর অোযর্ উযটাপাটা কাজ শুরু কযরযি 
যব্রন, অর্াির্ তেযতের জন্ম দ্বেযে। ওযের দ্বেযক দ্বকিু একটা এদ্বর্যয় আসযি র্যল মযন 
হযলা, তা সদ্বতে হযত পাযর না। মযন মযন দ্বঠক করযলন, আরও কাযি আসুক, তারপর 
র্াইযরর আযলাটা জ্বালযর্ন শুধু্ শুধু্ র্োটাদ্বর খরচ করার যকান মাযন হয় না। 
  
ক্রল কযর সামযন এযর্াল যস্টদ্বস, র্মু্বযজর যেয়াযল যঠযক যর্ল তার নাক। কাযন ঢুকল 
অযনকগুযলা র্লা। দ্বক, র্দ্বলদ্বন? দ্বিসদ্বিস করল যস। আমার কথাই দ্বঠক! শুনুন এর্ার, 
র্ান শুনুন! 
  
অযনক েূযর ও অস্পি তরু্ র্াযনর কথাগুযলা এর্ার শুনযত যপযলন োযঙ্কট। মযন হযলা, 
দ্বতদ্বন যর্াধ্হয় পার্ল হযয় োযেন। অদ্বক্সযজযনর অোর্ র্টযল মানুষ যচাযখ েুল যেখযত 
পাযর, কাযনও েুল শুনযত পাযর। তযর্ নীল আযলাটা আরও উজ্জ্বল হযে, র্ানটাও দ্বতদ্বন 
দ্বচনযত পারযিন। 
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ওহ যহায়াট এ টাইম আই হোে উইথ দ্বমদ্বন েে মারযমইে। 
  
 োউন অোট েে র্টম অে েে সী। 
  
আই িরর্ট মাই িার্লস যেয়ার অোমািং েে র্ার্লস। 
  
জী; র্াট দ্বি ওয়াজ অিুদ্বল গুে টু দ্বম। 
  
 যর্াতাম দ্বটযপ র্াইযরর আযলাটা জ্বালযলন দ্বতদ্বন। এক মুহূতগ দ্বস্থর হযয় থাকযলন। সমি 
িদ্বক্ত হাদ্বরযয় দ্বনিঃযিষ হযয় যর্যিন দ্বতদ্বন, যপৌঁযি যর্যিন ক্লাদ্বন্তর চরম সীমায়। কাযলা 
অন্ধকার যথযক যে দ্বজদ্বনসটা তার যচাযখর সামযন যর্দ্বরযয় এল, যসটাযক র্াির্ র্যল 
যমযন দ্বনযত পারযলন না। জ্ঞান হারাযলন সাযথ সাযথ। 
  
দ্বর্স্মযয়র আর্াযত অসা়ি হযয় যর্ল যস্টদ্বস, র্মু্বযজর দ্বেযক এদ্বর্যয় আসা দ্বজদ্বনসটার 
ওপর যথযক যচাখ েুযটা সরাযত পারল না। োনর্ই র্যট, তযর্ োদ্বিক োনর্। দ্বনযচর 
দ্বেকটা িোের-এর মত, র্দ্ব়িযয় র্দ্ব়িযয় এদ্বর্যয় আসযি, মূল কাঠাযমা যথযক যর্দ্বরযয় 
আযি আলাো েুযটা র্াহু, যসগুযলাও আকাযর দ্বর্িাল। ওল্ড র্াযটগর আযলায় এযস থামল 
অদু্ভত আকৃদ্বতর কাঠাযমাটা। ঝাপসা, মনুষে আকৃদ্বতর দ্বেক যেন একটা র্যস আযি 
দ্বর্েরু্যট যমদ্বিনটার স্বে নাযক, র্মু্বজ যথযক মাত্র েুদ্বমটার েূযর। যচাখ র্ন্ধ কযর আর্ার 
খুলল যস্টদ্বস। 
  
 ঝাপসা আকৃদ্বতটা এর্ার পুযরাপুদ্বর মানুযষর আকৃদ্বত যপল। আসমাদ্বন রযঙর জাম্পসুেট 
পযর আযি যলাকটা, সামযনর দ্বেযক আিংদ্বিক যখালা। মুযখর র়্িন অতেন্ত পুরুষালী, 
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সুেিগন; অসাধ্ারণ সরু্জ যচাখ যজা়িার সযঙ্গ যঠাুঁযটর যকাযণ িুযট ওঠা হাদ্বসটা োরুণ 
মাদ্বনযয়যি। 
  
 যস্টদ্বসর দ্বেযক তাদ্বকযয় আযি যলাকটা, েৃদ্বিযত যকৌতুক। দ্বপিন দ্বেযক হাত লম্বা কযর 
একটা দ্বক্লপযর্ােগ যটযন আনল যকাযলর ওপর, একটা পোযে দ্বক যেন দ্বলখল। তারপর 
কার্জটা দ্বিুঁয়ি উযটা কযর যসযট ধ্রল দ্বনযজর দ্বেউ উইযন্ডায়। 
  
 িব্দগুযলা প়িার জযনে যচাখ কুুঁচযক তাকাল যস্টদ্বস। যলখা রযয়যি, সদ্বর্ একর-এ 
স্বার্তম। অদ্বক্সযজন লাইন যজা়িা লার্াদ্বে, ততক্ষ্ণ দ্বটযক থাকুন। 
  
যকাযেযক এল যলাকটা? মৃতুের সময় এরকমই হয় রু্দ্বঝ, অর্াির্ সর্ েৃিে যেযস ওযঠ 
যচাযখর সামযন? যস্টদ্বস অযনকযক র্লযত শুযনযি, মারা োর্ার দ্বঠক আযর্র মুহূযতগ 
দ্বনকটাত্মীয়যের যেখযত পায় মানুষ। দ্বকন্তু এ যলাকটা যতা সমূ্পণগ অযচনা তার। 
  
 ধ্াুঁধ্ার যকান উের যপল না যস্টদ্বস, জ্ঞান হারাল। 
  
. 
  
০৮. 
  
 র়্ি একটা রু্েরু্ে আকৃদ্বতর র্যরর মাঝখাযন একা োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি োকগ দ্বপট, হাত েুযটা 
নুমার জাম্পসুেযটর পযকযট যঢাকাযনা, তাদ্বকযয় আযি ওল্ড র্াযটগর দ্বেযক। মসৃণ ও কাযলা 
লাো যমা়িা যমযঝযত োঙা একটা যখলনার মযতা পয়ি রযয়যি সার্মারদ্বসর্লটা। দ্বনদ্বলগপ্ত 
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যচহারা, হোুঁচ যর্যয় ওপযর উযঠ পাইলযটর যচয়াযর র্সল ও, কনযসাযল সাজাযনা 
ইস্ট্রযমন্টগুযলা পরীক্ষ্া করল। 
  
দ্বপট লম্বা মানুষ; চও়িা কাুঁযধ্র িদ্বক্তিালী িরীর ওর; সর্ সময় সতকগ, ন়িাচ়িায় দ্বচতার 
দ্বক্ষ্প্রতার আোস। এমনদ্বক একজন আর্ন্তুক পেগন্ত প্রথম পদ্বরচযয় ওর মধ্েকার ধ্ারাযলা 
োর্টুকু যটর পাযর্, সরকাযরর যকাযনা মহযলই যকাযনাদ্বেন। র্নু্ধর অোর্ হয় দ্বন ওর। 
তার সততা এর্িং রু্দ্বদ্ধমোর জযনে নাম দ্বকযনযি দ্বপট। যমযয়মহযল তার জনদ্বপ্রয়তা 
তুলনাহীন, দ্বকন্তু নারী নয় দ্বপযটর প্রথম যপ্রম হযলা সমুর। 
  
নুমার দ্বর্যিষ প্রযজে দ্বেযরের দ্বহযসযর্ যর্দ্বিরোর্ সময়ই পাদ্বনর উপর না হযয় দ্বনযচ 
কাযট দ্বপযটর। প্রথমত, তার োদ্বয়ত্ব হযলা োইদ্বেিং; জীর্যন খুর্ কমই দ্বজযম দ্বর্যয়যি 
োকগ। র্হু র্ির আযর্ই ধূ্মপান যিয়িযি, অল্প সল্প পান কযর, পদ্বরদ্বমত খাওয়া োওয়া 
কযর। কাযজর কারযণ দ্বেযন পাুঁচ মাইযলরও যর্দ্বি হাুঁটযত হয় তাযক। যপিার্ত চাকদ্বরর 
র্াইযর সময় যপযল পাদ্বনর দ্বনযচ েুর্ দ্বেযয় পুযরাযনা জাহাযজর ধ্বিংসার্যিষ আদ্বর্ষ্কার 
করা তার িখ। 
  
সার্মারদ্বসর্যলর র্াইযর, রৃ্োকার যেয়াল ও ধ্নুক আকৃদ্বতর িাযের দ্বনযচ মসৃণ যমযঝ 
যথযক প্রদ্বতধ্বদ্বন তুলল পাযয়র আওয়াজ। যচয়াযর রু্যর র্সল দ্বপট, তাকাল নুমায় ওর 
পুরাযনা র্নু্ধ ও সহকমগী অোল দ্বজওদ্বেগযনার দ্বেযক। দ্বপযটর কাুঁধ্ পেগন্ত লম্বা যস, র্দ্বলষ্ঠ 
র়্িন, হাদ্বসখুদ্বি যচহারা। দ্বক রকম যেখি এটাযক? দ্বপটযক দ্বজযজ্ঞস করল যস। দ্বব্রদ্বটিরা 
োল একটা দ্বজদ্বনস র্াদ্বনযয়যি, প্রিিংসার সুযর জর্ার্ দ্বেল। দ্বপট, হোুঁচটা র্ন্ধ কযর দ্বেল 
অোল দ্বজওদ্বেগযনা। 
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 দ্বর্ধ্বি র্ম্বজটার চারদ্বেযক যচাখ রু্লাল অোল, মাথা না়িল। ওরা োর্ের্ান র্যট। আর 
পাুঁচ দ্বমদ্বনট যেদ্বর হযল আমরা ওযের লাি যেখযত যপতাম। 
  
যকমন আযি সর্াই? 
  
দ্রুত সুস্থ হযয় উঠযি, র্লল অোল। র্োদ্বলযত র্যস আমাযের খার্ার সার্া়ি। করযি, 
র্লযি েত তা়িাতাদ্ব়ি সম্ভর্ সারযিযস ওযের জাহাযজ যপৌঁযি দ্বেযত হযর্। জানযত 
চাইযি, আমরা কারা, যকাযেযক এলাম, সার্যরর এত র্েীযর দ্বর্লাসর্হুল জীর্নোপযনর 
এত সর্ সুদ্বর্যধ্ দ্বকোযর্ পাদ্বে ইতোদ্বে। 
  
ওল্ড র্াযটগ চারদ্বেযক আযরকর্ার তাকাল দ্বপট, র্লল, আমাযের এত র্িযরর যর্াপনীয়তা 
সর্ যেযি যর্ল। 
  
যসজযনে তুদ্বম োয়ী নও। 
  
 প্রযজে যর্াপন রাখার স্বাযথগ আমার র্রিং উদ্বচত দ্বিল ওযেরযক মরযত যেয়া। 
  
আযর িালা, কাযক যর্াকা র্ানার্ার যচিা হযে? অোল দ্বজওদ্বেগনাযক? র্লা যিয়ি যহযস 
উঠল যস। যতামাযক আদ্বম আহত কুকুরযক রািা যথযক তুযল োক্তাযরর কাযি দ্বনযয় 
যেযত যেযখদ্বি। এমন দ্বক োক্তাযরর দ্বর্ল পেগন্ত দ্বেযত যেযখদ্বি, েদ্বেও কুকুরটাযক তুদ্বম 
র্াদ্ব়ি চাপা োওদ্বন। ইউ আর আর দ্বর্র্ সিদ্বট, মাই যফ্রন্ড। দ্বকযসর যর্াপন অপাযরিন! 
কুষ্ঠ র্া এইেস থাকযলও ওযেরযক তুদ্বম উদ্ধার করযত। 
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র্োপারটা দ্বক এতই পদ্বরষ্কার? 
  
অোযলর যচহারা যথযক দ্বর্দ্রুপাত্মক োর্টুকু মুযি যর্ল। যতামাযক যিাি যর্লা যথযক দ্বচদ্বন 
আদ্বম, োকগ। যকউ একর্ার মারযল তুদ্বম দ্বতনর্ার যমযর প্রদ্বতযিাধ্ নাও। যেযর্ি 
যতামাযক দ্বচনযত েুল করর্ আদ্বম। র্াইযর যতামাযক পাষাণ র্যল মযন হযত পাযর, 
যেতরটা আসযল কাো। 
  
তা হযর্। যতামার জযনে েুিঃসিংর্াে, একটা সাযঙ্কদ্বতক যমযসজ এযসযি কদ্বমউদ্বনযকিন 
রুযম। ওয়াদ্বিিংটন যথযক আসযিন অোেদ্বমরাল, েুর্ণ্টার মযধ্ে যপৌঁযি োযর্ তাুঁর যেন। 
একটা সার্যক দ্বনযেগি দ্বেযয়দ্বি, সারযিযস উযঠ দ্বর্যয় তাুঁযক যেন দ্বনযয় আযস। 
  
েুরু কুুঁচযক তাদ্বকযল থাকল দ্বপট। 
  
আমার ধ্ারণা, তাুঁর আকদ্বস্মক আর্মযনর কারণ হযলা ওই দ্বর্েরু্যট দ্বেস্টার্োন্স। 
  
ওল্ড র্াটগ যথযক যর্দ্বরযয় এযস যর্ালাকৃদ্বত েরজাটার দ্বেযক এযর্াল দ্বপট, সাযথ অোল। 
কার্গন ও দ্বসরাদ্বমক দ্বরএনযিাসগে োদ্বস্টক যেয়ালগুযলা সার্যরর পাুঁচ হাজার চারযিা 
মাদ্বটর দ্বনযচও সমূ্পণগ দ্বনরাপে। সমতল যমযঝযত ওল্ড র্াটগ িা়িও িাের এর মযতা 
যেখযত দ্বর্িাল একটা যেদ্বহযকল রযয়যি, কাঠাযমার উপর দ্বেকটা চুরুট আকৃদ্বতর। 
পািাপাদ্বি রযয়যি আরও েুযটা সার্মারদ্বর্সল, কযয়কজন যলাক ওগুযলা। সাদ্বেগদ্বসিং 
করযি। 
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 যর্াল একটা সরু টাযনল দ্বেযয় যর্দ্বরযয় এল দ্বপট, র্মু্বজ আকৃদ্বতর দ্বিতীয় যচম্বার। 
এটাযক োইদ্বনিং কমপাটগযমন্ট দ্বহযসযর্ র্ের্হার করা হয়। লম্বা একটা যটদ্বর্ল, কযয়কটা 
যচয়ার, সর্ই অোলুদ্বমনয়াযমর। অদ্বতদ্বথযের ওপর নজর রাখযি। নুমার েুজন কু, দ্বকযচন 
ও টাযনযলর েরজা যথযক। 
  
যটদ্বর্যলর এক ধ্াযরর দ্বতনযট যচয়াযর র্যস দ্বনযজযের মযধ্ে চাপািযর আযলাচনা করযিন 
ে. সোলাজার, োযঙ্কট ও যস্টদ্বস িক্স। ওযেরযক যেযখ চুপ কযর যর্যলন সর্াই। 
  
উযটাদ্বেযকর একটা যচয়াযর র্যস এযক এযক সর্ার দ্বেযক তাকাল দ্বপট। সদ্বর্নযয় 
জানযত চাইল, হাউ েু ইউ েু। আদ্বম োকগ। একটা প্রযজে অপাযরিন চলদ্বিল, 
আপনাযের আমরা যেখযত পাই। প্রযজেটার আদ্বমই যহে। 
  
থোঙ্ক র্ে! কথা র্লার মযতা একজনযক পাওয়া যর্ল! স্বদ্বির দ্বনিঃশ্বাস িা়িযলন োযঙ্কট। 
  
োষাটাও ইিংযরদ্বজ! হাুঁি িা়িযলনও ে. সোলাজার। 
  
ইদ্বঙ্গযত অোলযক যেখাল দ্বপট। দ্বম, অোল দ্বজওদ্বেগযনা, চীি অোদ্বসস্টোট। ওই আপনাযের 
সর্ রু্দ্বরযয় যেখাযর্, যকায়াটগার র্রাে করযর্, ো ো লাযর্ সর্ সাোই যেযর্। 
  
 পদ্বরচয়, করমেগন ইতোদ্বে যিষ হযলা। সর্াইযক কদ্বি দ্বেযত র্লল অোল। ধ্ীযর ধ্ীযর 
দ্বিদ্বথল হযলা দ্বতন আর্ন্তুযকর যপিী। 
  
 সর্ার পক্ষ্ যথযক আন্তদ্বরক ধ্নের্াে, র্লযলন োযঙ্কট। আমাযের প্রাণ র্াুঁচাযনার জযনে। 
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আদ্বম আর অোল খুদ্বি, সময়মত আপনাযের যেখযত পাওয়ায়। 
  
আপনার উচ্চারণ শুযন মযন হযে আযমদ্বরকান, যস্টদ্বস র্লযলা। 
  
সরাসদ্বর যমযয়টার যচাযখ তাকাযলা োকগ। হোুঁ, এখাযন আমরা সর্াই আযমদ্বরকান। 
  
হার্োর্ যেযক মযন হযলা, দ্বপটযক যেন েয় পাযে যস্টদ্বস, একটা হদ্বরণ যেমন পাহা়িী 
দ্বসিংহযক েয় পায়। অথচ প্রর্ল একটা আকষগণও যর্াধ্ করযি। জ্ঞান হারার্ার আযর্ 
অদু্ভত একটা সার্মারদ্বসর্যল আপনাযকই আদ্বম যেযখদ্বিলাম। 
  
 ওটা দ্বিল দ্বেএসএমদ্বে, েীপ সী মাইদ্বনিং যেযসল। আমরা ওটাযক দ্বর্র্ জন র্দ্বল। সার্র 
যথযক দ্বজওলদ্বজকোল নমুনা সিংগ্রহ করাই ওটার কাজ। 
  
 এটা একটা আযমদ্বরকান মাইদ্বনিং উযেোর্? র্লায় অদ্বর্শ্বাস, জানযত চাইযলন োযঙ্কট। 
  
 হাসল দ্বপট। অতেন্ত যর্াপনীয় একটা উযেোর্–সার্রতযল মাইদ্বনিং এর্িং সাযেগ প্রযজে, 
টাকা দ্বেযে মাদ্বকগন সরকার। প্রায় আট র্ির হযত চলযলা প্রকল্পটার র্য়স। 
  
নাম দ্বক এই প্রকযল্পর? 
  
আমরা র্দ্বল, সদ্বর্ একর। 
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এধ্রযনর একটা প্রযজে যর্াপন র্া ক্লাদ্বসিাযয়ে হয় দ্বক কযর? জানযত চাইযলন ে. 
সোলাজার। সারযিযস দ্বনিয়ই আপনাযের সাযপাটগ যেদ্বহযকর আযি সোযটলাইট র্া 
আিপাযির জাহাজ যথযক ওটাযক যেখা োযর্। 
  
সার্যরর তলায় সচল এই আর্াসদ্বট আমাযের স্বয়িংসমূ্পণগ, র্লল দ্বপট। হাই যটক লাইি 
সাযপাটগ দ্বসযট আমাযেরযক সার্যরর পাদ্বন যথযক অদ্বক্সযজন সাোই দ্বেযে। দ্বেসোদ্বলযনিন 
ইউদ্বনট যোর্ান দ্বেযে সুযপয় পাদ্বন। হাইযড্রাথারমোল যেন্টস যথযক পাদ্বে উোপ। খার্ার 
যোর্ান দ্বেযে িামুক, দ্বচিংদ্ব়ি আর কাুঁক়িা। আলিাোযয়াযলট লাইযট যর্াসল কদ্বর, 
দ্বনযজযের ধু্যয় দ্বনই অোদ্বন্টযসপদ্বটক িাওয়াযর, িযল জীর্াণুমুক্ত থাকা যকান সমসো নয়। 
যকান সাোই র্া ইকুইপযমন্ট আমরা দ্বনযজরা েদ্বে যোর্া়ি করযত না পাদ্বর, আকাি 
যথযক সার্যর যিলা হয় যসটা, সার্যরর তলা যথযক সিংগ্রহ কযর দ্বনই আমরা। সেসেযের 
কাউযক েদ্বে যিরত পাঠার্ার েরকার হয়, আমাযের একটা সার্মারদ্বসর্ল সারযিযস 
উযঠ োয়, যসখাযন যেখা হয় যজট-পাওয়ারে ফ্লাইিং যর্াযটর সাযথ। 
  
দ্বর্দ্বস্মত হযলও, ধ্ীযর ধ্ীযর মাথা ঝাুঁকাযলন োযঙ্কট। স্বপ্ন যেখযত োলর্াযসন দ্বতদ্বন, তাুঁর 
জানার কথা এ-ধ্রযনর স্বপ্নযক র্ািযর্ রূপ যেয়া অসম্ভর্ নয়। 
  
র্াইযরর েুদ্বনয়ার সাযথ যোর্াযোর্ রাখার জযনে দ্বনিয়ই চমৎকার একটা পদ্ধদ্বত আযি 
আপনাযের? জানযত চাইযলন ে. সোলাজার। 
  
তার জ়িাযনা একটা সারযিস দ্বরযল র্য়া সাহােে কযর। আমরা িান্সদ্বট ও দ্বরদ্বসে কদ্বর 
োষা সোযটলাইট। 
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পাদ্বনর দ্বনযচ কতদ্বেন আযিন আপনারা? 
  
েুমাযসর উপর হযলা আমরা যকউ সূেগ যেদ্বখদ্বন। 
  
এত র্েীযর দ্বরসাচগ যস্টিন চালু করার মযতা যটকনলদ্বজ আযি আযমদ্বরকানযের, আমার 
ধ্ারণা দ্বিল না। একেৃযি কদ্বির কাযপ তাদ্বকযয় আযিন োযঙ্কট। 
  
কাুঁধ্ ঝাুঁকাল দ্বপট, যকান মন্তর্ে করল না। 
  
সর্ দ্বমদ্বলযয় কতজন কু্র আপনার? 
  
উের যেয়ার আযর্ কাযপ চুমুক দ্বেল দ্বপট। যর্দ্বি নয়, র্াযরাজন পুরুষ, েুজন যমযয়। 
  
যেখযত পাদ্বে এখাযনও যমযয়যেরযক তাযের যসই পুরাযনা কাজই করযত হয়, কযণ্ঠ 
সামানে র্েঙ্গ, র্োদ্বলর দ্বেযক তাদ্বকযয় র্লল যস্টদ্বস, ওদ্বেযক একদ্বট স্বণগযকিী যমযয় 
তরকাদ্বর কাটার্ািা করযি। 
  
 কু্ররা সর্াই েলাদ্বন্টয়ার দ্বহযসযর্ এযসযি, সারাও, র্লল দ্বপট। কমদ্বপউটার সাযয়যন্স 
মাস্টার দ্বেদ্বগ্র আযি ওর, কমদ্বপউটর যসকিযনর োদ্বয়ত্বও পালন কযর। আমরা সর্াই 
একই সাযথ েুযটা কযর োদ্বয়ত্ব পালন কদ্বর। 
  
অপর যমযয়দ্বট যর্াধ্হয় চাকরানী ও ইকুইপযমন্ট যমকাদ্বনক? 
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ক্ষ্ীণ হাসল দ্বপট। প্রায় দ্বঠক ধ্যরযিন। দ্বজল আমাযের যমদ্বরন ইকুইপযমন্ট এদ্বিদ্বনয়ার, 
আর্ার আমাযের যরদ্বসযেন্ট র্াযয়ালদ্বজস্টও আর, আপনার জায়র্ায় আদ্বম হযল, নারী 
স্বাধ্ীনতা সম্পযকগ ওযক যকান উপযেি দ্বেতাম না। দ্বমস কযলারাযো র্দ্বে-দ্বর্দ্বল্ডিং 
কমদ্বপদ্বটিযন প্রথম হযয়যি ও। 
  
 একটা দ্বজদ্বনস র্োখো করা হযল খুদ্বি হর্ আদ্বম, র্লযলন োযঙ্কট। আপনারা জানযলন 
দ্বকোযর্ যে আমরা দ্বর্পযে পয়িদ্বি র্া যকাথায় আমাযের পাওয়া োযর্? 
  
 দ্বর্র্ জন্ যথযক যর্াল্ড-দ্বেযটকিন যসনসর পয়ি দ্বর্যয়দ্বিল যকাথাও, যসটা যখাুঁজার জযনে 
দ্বিযর আসদ্বিলাম আদ্বম আর অোল, এই সময় আপনাযের আন্ডারওয়াটার যিাযনর যরযি 
চযল আদ্বস। 
  
অস্পি হযলও আপনাযের দ্বেসযিস কল শুনযত পাই আমরা, র্লল অোল। 
  
প্রথযম আপনাযেরযক অদ্বক্সযজন সাোই যেই, র্লল দ্বপট, তারপর দ্বর্র্ জযনর 
মোদ্বনপুযলটর আমগস আপনাযের সার্মারদ্বসর্যলর দ্বলপট হুযক আটকাই, ওটাযক তুযল 
আদ্বন আমাযের ইকুইপযমন্ট যচম্বাযর, যপ্রিার এয়ারলযকর যেতর দ্বেযয়। 
  
আপনারা আমাযের ওল্ড র্াটগযক রক্ষ্া কযরযিন? হঠাৎ র্যল োযঙ্কট। 
  
 যচম্বাযর যর্যলই যেখযত পাযর্ন। 
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র্লুন যতা, কত তা়িাতাদ্ব়ি আমাযেরযক সাযপাটগ দ্বিযপ যপৌঁযি যেয়া োযর্? দ্বঠক প্রশ্ন নয়, 
যেন োদ্বর্ জানাযলন ে. সোলাজার। 
  
েুিঃদ্বখত, যেদ্বর হযর্, র্লল দ্বপট। 
  
আমাযের সাযপাটগ দ্বিপযক জানাযনা েরকার যে আমরা যর্ুঁযচ আদ্বি, র্লল যস্টদ্বস, 
প্রদ্বতর্াযের সুযর। দ্বনিয়ই আপনারা ওটার সাযথ যোর্াযোর্ করযত পাযরন? 
  
 অোযলর সাযথ েৃদ্বি দ্বর্দ্বনময় করল দ্বপট। আপনাযেরযক উদ্ধার করযত আসার পযথ 
একটা দ্বর্ধ্বি জাহাজযক পাি কাদ্বটযয় এযসদ্বি আমরা, সম্প্রদ্বত যনযম এযসযি সার্যর 
তলায়। 
  
না, ওটা ইনদ্বেনদ্বসর্ল হযত পাযর না! 
  
অোল র্লল, যেযখ মযন হযলা, প্রচণ্ড যকান দ্বর্যফারযণ দ্বর্ধ্বি হযয়যি। যকউ যর্ুঁযচযি 
র্যল মযন হয় না। 
  
আমরা েখন দ্বনযচ নাদ্বম, আিপাযি আরও েুযটা জাহাজ দ্বিল, র্লযলন োযঙ্কট। আপনারা 
সম্ভত ওই েুযটার একটাযক যেযখযিন। 
  
 র্লা কদ্বঠন। দ্বপটযক দ্বচদ্বন্তত যেখাল। ওপযর দ্বকিু একটা র্যটযি। যর্াটা মহাসার্র 
লাদ্বিযয় উযঠদ্বিল। তেন্ত করার সময় পাইদ্বন আমরা। 
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 িক ওযয়েটা আপনারাও দ্বনিয়ই অনুের্ কযরযিন? জানযত চাইযলন োযঙ্কট। 
আপনাযের কাি যথযক দ্বত্রি দ্বকযলাদ্বমটার েূযর, দ্বর্দ্বরখাযের আ়িাযল দ্বিলাম আমরা। িক 
ওযয়যের েতটুকু অর্দ্বিি দ্বিল, আমাযের উপর দ্বেযয় চযল োয়। সামানে যোত ও 
আযলা়িন িা়িা আর দ্বকিু আমরা অনুের্ কদ্বরদ্বন। 
  
দ্বপযটর দ্বেযক কটমট কযর তাকাল যস্টদ্বস। আপনাযের ইযেটা দ্বক, আমাযেরযক র্ন্দী 
কযর রাখযর্ন? 
  
 র্ন্দী িব্দটায় আপদ্বে আযি আমার। তযর্ প্রযজেটা ক্লাদ্বসিাযয়ে যতা, আপনারা কটা 
দ্বেন আমাযের অদ্বতদ্বথ দ্বহযসযর্ থাকযল খুদ্বি হর্ আমরা। 
  
কয়টা দ্বেন র্লযত দ্বক যর্াঝাযত চান? সতকগ সুযর জানযত চাইযলন ে. সোলাজার। 
  
আরও েুমাস ওপযর ওঠার যকান প্রান যনই আমাযের, র্লল দ্বপট। 
  
িব্ধ হযয় যর্ল পদ্বরযর্ি। ে. সোলাজার, যস্টদ্বস, তারপর দ্বপযটর দ্বেযক তাকাযলন 
োযঙ্কট। ব্লাদ্বে যহল! দ্বতক্ত কযণ্ঠ র্লযলন দ্বতদ্বন। েুমাস আপদ্বন আমাযেরযক আটযক 
রাখযত পাযরন। 
  
 আমার স্ত্রী…, যঢাক দ্বর্যল র্লযলন ে. সোলাজার, োর্যর্ন আদ্বম মারা যর্দ্বি। 
  
আমার একটা যমযয় আযি, কথাটা যিষ না কযর দ্বপযটর দ্বেযক তাদ্বকযয় থাকল যস্টদ্বস। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

87 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এত হতাি হর্ার দ্বকিু যনই, র্লল দ্বপট। আযর্ আমাযক জানযত হযর্, উপযর দ্বক 
র্যটযি। তারপর আমাযক কতৃগপযক্ষ্র সাযথ কথা র্লযত হযর্। একটা না একটা উপায় 
হযর্ই। আরও দ্বকিু র্লযত োদ্বেযলা দ্বপট, যোরযর্া়িায় দ্বকথ হোদ্বরসযক যেযখ চুপ কযর 
যর্ল। দ্বকথ হোদ্বরস ওযের দ্বসসযমালদ্বজস্ট, ইদ্বঙ্গযত দ্বপটযক োকযি। 
  
ক্ষ্মা যচযয় দ্বনযয় েরজার দ্বেযক এযর্াল দ্বপট, লক্ষ্ করল হোদ্বরযসর যচহারায় উযেজনা। 
সমসো? কদ্বঠন সুযর জানযত চাইল ও। 
  
 দ্বেসটার্গোন্সটা সার্যরর তলায় অযনকগুযলা কাুঁপন সৃদ্বি কযরযি। এখন পেগন্ত যসগুযলা 
যিাট আর মৃেু, আমরা আসযল প্রায় অনুের্ই কদ্বরদ্বন। দ্বকন্তু ওগুযলার িদ্বক্ত ও র্োপকতা 
র্া়িযি। 
  
দ্বরদ্বেিং দ্বক র্লযি? 
  
আমরা এমন একটা পাথুযর িযর রযয়দ্বি, প্রায় ন়ির্য়িই র্লা োয়, র্লল দ্বকথ হোদ্বরস। 
এলাকাটা েলকাদ্বনকও র্যট। ক্রাস্টাল যস্ট্রইন এনাদ্বজগ যে হাযর দ্বরদ্বলজ হযে, সাঙ্গাদ্বতক 
েয় পাদ্বে আদ্বম। আমার ধ্ারণা, একটা েূদ্বমকম্প হযত োযে। দ্বসক্স-পযয়ন্ট-িাইে। 
  
আুঁতযক উঠল দ্বপট। তার মাযন র্াুঁচার যকান উপায় থাকযর্ না। র্মু্বযজর মাথায় একটা 
পাথর দ্বিটযক এযস লার্যল পাদ্বনর চাযপ দ্বচয়ি-যচপটা হযয় োযর্ সর্াই। 
  
কতক্ষ্ণ সময় পার্ আমরা? জানযত চাইল ও। 
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দ্বনদ্বিত কযর দ্বকিু র্লার উপায় যনই। তযর্ আমার আন্দাজ, র্াযরা র্ণ্টা। 
  
 সযর োর্ার জযনে েযথি সময়। 
  
আমার দ্বহযসর্ েুলও হযত পাযর, র্লল দ্বকথ হোদ্বরস, যচহারায় ইতিত একটা োর্। 
প্রথযম সামানে যে আযলা়িন আমরা অনুের্ করর্, যসটা আসল েূদ্বমকযম্পর আর্মন 
র্াতগাও হযত পাযর যসযক্ষ্যত্র মাত্র কযয়ক দ্বমদ্বনট সময় পার্ আমরা। আর্ার, আযলা়িনটা 
যথযকও যেযত পাযর। 
  
দ্বপট দ্বকিু র্লার আযর্ই পাযয়র দ্বনযচ মৃেু কাুঁপুদ্বন অনুের্ করল ওরা, দ্বপদ্বরযচর ওপর 
টুিংটািং আওয়াজ তুযল নাচযত শুরু করল কাপগুযলা। 
  
দ্বপযটর দ্বেযক যচাখ তুযল দ্বতক্ত হাসল দ্বকথ হোদ্বরস। যেখা োযে সময় আমাযের অনুকূযল 
নয়, োকগ। 
  
. 
  
০৯. 
  
কাুঁপনটা এত দ্রুত র্া়িযি যে আতঙ্ক যর্াধ্ করল ওরা। গুরুর্ম্ভীর একটা আওয়াজ 
আসযি েূর যথযক। তারপর যেযস এল হু়িমু়ি কযর পাথর ধ্যসর িব্দ দ্বর্দ্বরখাযের ঢাল 
যর্যয় নামযি। সর্াই ওরা মুখ তুযল তাদ্বকযয় আযি ইকুইপযমন্ট যচম্বাযরর িাযের দ্বেযক, 
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পাথর ধ্যসর আর্াযত যে-যকান মুহূযতগ িাে র্া যেয়াল চুরমার হযয় যেযত পাযর। যিাি 
একটা িুযটা হযলই েযথি, এক হাজার কামাযনর র্জগন তুযল যেতযর ঢুকযর্ পাদ্বন। 
  
আতদ্বঙ্কত হযলও, র্াইযর তার প্রকাি যনই। প্রযজযের কমদ্বপউটার যরকেগ িা়িা যকউ 
দ্বকিু র্হন করযি না। ইকুইযপমন্ট যচম্বাযর জয়িা হযয় েীপ-সী যেদ্বহযকযল উঠযত আট 
দ্বমদ্বনট সময় দ্বনল কু্ররা। 
  
 দ্বপট জাযন, সর্াইযক র্াুঁচাযনা সম্ভর্ হযর্ না। েুযটা সার্মারদ্বসর্যল খুর্ যর্দ্বি হযয় 
যচােজন যলাকযক জায়র্া যেয়া োযর্। ওর েযলর ওই যচৌেজনই রযয়যি। সমসো সৃদ্বি 
করযর্ ইনদ্বেনদ্বসর্ল-এর কু্ররা। 
  
কাুঁপনগুযলা আযর্র যচযয় িদ্বক্তিালী, আসযিও আযর্র যচযয় র্ন র্ন। সারযিযস যপৌঁযি 
যলাকজনযক নাদ্বমযয় আর্ার দ্বিযর আসযর্ সার্মারদ্বসর্ল, তা সম্ভর্ নয়, অত সময় 
পাওয়া োযর্ না। যেযত-আসযত সময় লার্যর্ চার র্ণ্টা, অথচ খুর্ যর্দ্বি হযল সময় 
পাওয়া োযর্ কযয়ক দ্বমদ্বনট। 
  
োযকগর থমথযম যচহারা যেযখ অোল র্লল, এক দ্বিযপ সম্ভর্ নয়, েুই দ্বিপ লার্যর্। আদ্বম 
র্রিং দ্বিতীয় দ্বিযপর জযনে অযপক্ষ্া কদ্বর…। 
  
েুিঃদ্বখত, যোি, তাযক থাদ্বমযয় দ্বেল দ্বপট। প্রথম সার্টা তুদ্বম চালাে, দ্বিতীয়টা দ্বনযয় 
যতামাযক অনুসরণ করর্ আদ্বম। সারযিযস উযঠ োও, ইনযফ্লযটর্ল র োিযট 
পোযসিারযের নামাও, তারপর দ্রুত দ্বিযর এযস এখাযন োরা রযয় োযর্ তাযের দ্বনযয় 
োও। 
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দ্বিযর আসার সময় পার্ না। 
  
 যর্ি, এরযচযয় োল একটা েোন োও। 
  
পরাজয় স্বীকার কযর মাথা না়িল অোল। এখাযন থাকযর্ কারা? 
  
 দ্বব্রদ্বটি সাযেগ দ্বটযমর সেসেরা। 
  
আ়িি হযয় যর্ল অোল। কাউযক দ্বসন্ধান্ত যনয়ারও সুযোর্ যেযর্ না? যকউ েদ্বে 
েযলদ্বন্টয়ার হযত চায়? তুদ্বম একটা যমযয়যক যরযখ যেযত চাইি, এ আমার দ্বর্শ্বাস হযে 
না। 
  
প্রথযম আদ্বম দ্বনযজর েযলর যলাকযের র্াুঁচাযত চাইর্, ঠাণ্ডা সুযর র্লল দ্বপট। 
  
কাুঁধ্ ঝাুঁকাল অোল, যচহারায় অসযন্তাষ। এত কি কযর র্াুঁচালাম ওযের, অথচ মৃতুের 
মুযখ যরযখ োদ্বে। 
  
আর্ার শুরু হযলা কাুঁপন, এর্ার অযনকক্ষ্ণ স্থায়ী হযলা, প্রায় েি যসযকন্ড। যসই সাযথ 
গুরুর্ম্ভীর একটা আওয়াজ যেযস এল। তারপর আর্ার সর্ যথযম যর্ল, দ্বনিব্ধ হযয় 
যর্ল পদ্বরযর্ি। 
  
 র্নু্ধর যচাযখর দ্বেযক িূনে েৃদ্বিযত কযয়ক মুহূতগ তাদ্বকযয় থাকল অোল। েযয়র দ্বচহ্নমাত্র 
যনই যসখাযন। দ্বপটযক আিেগ দ্বনদ্বলগপ্ত যেখল যস। তার মযন দ্বর্নু্দমাত্র সযন্দহ যনই যে 
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দ্বপট দ্বমযথে কথা র্লযি। দ্বিতীয় সাযর্র পাইলট হর্ার যকান ইযেই ওর যনই। ও দ্বসদ্ধান্ত 
দ্বনযয়যি, সর্াইযক পাদ্বঠযয় দ্বেযয় দ্বনযজ যথযক োযর্। 
  
দ্বকন্তু এখন আর তকগ করার সময় যনই। অোলযক ধ্রল দ্বপট, প্রায় ধ্াক্কা দ্বেযয় প্রথম 
সার্মারদ্বসর্যলর যেতর ঢুদ্বকযয় দ্বেল। অোেদ্বমরালযক আমার শ্রদ্ধা জাদ্বনও, র্লল ও। 
  
দ্বপযটর কথা শুনযত যপল না অোল, পাথর ধ্যসর িযব্দ চাপা পয়ি যর্ল। হোুঁচটা র্ন্ধ 
কযর দ্বেল দ্বপট। 
  
সাযর্র যেতর সাতজন মানুষ র্াোোদ্বে কযর র্যসযি। যকউ কথা র্লল না, যকউ কারও 
দ্বেযক তাকাল না। সর্ার কাুঁধ্ ও র্ায়ির ওপর দ্বেযয় সামযন এযর্াল অোদ্বল, র্সল 
পাইলযটর সীযট। ইযলকদ্বিক মটন স্টাটগ দ্বেল যস, যরইল টপযক এয়ারলযক চযল এল 
সার্। 
  
 রওনা হর্ার প্রস্তুদ্বত দ্বনযে অোল, ওদ্বেযক দ্বিতীয় সাযর্ যলাকজনযক তুযল দ্বেযে দ্বপট। 
ওর দ্বনযেগযি নুমার মদ্বহলা সেসেরা প্রথযম যেতযর ঢুকল। তারপর যস্টদ্বসর দ্বেযক 
তাদ্বকযয় মাথা ঝাুঁকাল ও। 
  
হোযচর সামযন যপৌঁযি ইতিত করযি যস্টদ্বস, প্রশ্নযর্াধ্ক েৃদ্বিযত তাকাল দ্বপযটর দ্বেযক। 
আপদ্বন মারা োযর্ন, আদ্বম আপনার জায়র্া েখল করায়? নরম সুযর দ্বজযজ্ঞস করল যস। 
  
 হনলুলুর যহইলকালাদ্বন যহাযটযল একটা যটদ্বর্ল দ্বরজােগ কযর রাখযর্ন, সযন্ধের দ্বেযক। 
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উেযর দ্বকিু র্লযত োদ্বেল যস্টদ্বস, দ্বকন্তু দ্বপিযন োুঁ়িাযনা যলাকটা তাযক ধ্াক্কা দ্বেযয় 
ঢুদ্বকযয় দ্বেল যেতযর। রু্রল দ্বপট, প্রযজযের চীি যেদ্বহযকল এদ্বিদ্বনয়ার যেেলওযেন 
সামযন োুঁ়িাল। 
  
 চিমাটা নাযক োল মত র্দ্বসযয় দ্বনযয় দ্বপযটর দ্বেযক ঝুুঁকল। আপদ্বন আমাযক যকা-পাইলট 
দ্বহযসযর্ যেখযত চাইযিন, োকগ? 
  
না, তুদ্বম একাই ওটাযক দ্বনযয় োযর্, র্লল দ্বপট। অোল দ্বিযর না আসা পেগন্ত অযপক্ষ্া 
করর্ আদ্বম। 
  
যচাখ যথযক দ্বর্ষণ্ণ োর্টা যর্াপন করযত পারল না যেে। আপদ্বন যকন, আপনার র্েযল 
আদ্বমই র্রিং অযপক্ষ্া কদ্বর। 
  
 যতামার সুন্দরী একটা র্উ ও দ্বতনযট র্াচ্চা আযি। আদ্বম একা। তা়িাতাদ্ব়ি ওযঠা! তার 
দ্বেযক দ্বপিন দ্বিযর সামযন এযর্াল দ্বপট, োুঁ়িাল োযঙ্কট আর ে. সোলাজাযরর সামযন। 
  
োযঙ্কযটর যচহারাযতও েযয়র যলিমাত্র যনই। 
  
দ্বম, োযঙ্কট, আপদ্বন দ্বক দ্বর্র্াদ্বহত? জানযত চাইল দ্বপট। 
  
আদ্বম? েূর, কনিামগে র্োযচলর! 
  
 নােগাস েদ্বঙ্গযত হাত েুযটা কচলাযেন ে. সোলাজার, যচাযখ েযয়র িায়া। মৃতুে যে 
অর্ধ্াদ্বরত, এ র্োপাযর তার মযন যকান সযন্দহ যনই। 
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তখন র্লদ্বিযলন, আপনার র্উ আযি, তাযক র্লল দ্বপট। 
  
 একটা র্াচ্চাও আযি, যঢাক দ্বর্যল জানাযলন ে. সোলাজার। 
  
 আর একজযনর জায়র্া আযি। লাি দ্বেযয় উযঠ প়ুিন। 
  
আমাযক দ্বনযয় আটজন হযর্, র্লযলন ে. সোলাজার। দ্বকন্তু আপনার সার্মারদ্বসর্যল 
জায়র্া হযর্ সাতজযনর। 
  
 প্রথমটায় আদ্বম যমাটাযসাটা যলাকগুযলাযক পাদ্বঠযয় দ্বেযয়দ্বি, র্লল দ্বপট। এটায় তুযলদ্বি 
যরার্া-পাতলা যলাকযের ও দ্বতনযট যমযয়যক। আপনার মযতা যিাটখাট একজন মানুষ 
এখনও উঠযত পারযর্। 
  
একটা ধ্নের্ােও দ্বেযলন না, তা়িাতাদ্ব়ি উযঠ প়িযলন ে. সোলাজার। হোুঁচটা র্াইযর 
যথযক র্ন্ধ কযর দ্বেল দ্বপট। 
  
আপদ্বন অতেন্ত সাহসী মানুষ, োকগ। ঈশ্বযরর েূদ্বমকায় এত োল অদ্বেনয় করা যকান 
মানুযষর পযক্ষ্ সম্ভর্ নয়। 
  
েুিঃদ্বখত, আপনার জযনে যকান র্ের্স্থা করযত পারলাম না। 
  
যনা মোটার। োল একজন মানুযষর সাযথ মরযত র্র্গযর্াধ্ করর্ আদ্বম। 
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সামানে দ্বর্দ্বস্মত হযয় প্রাযঙ্কযটর দ্বেযক তাকাল দ্বপট। মৃতুে সম্পযকগ যক দ্বক র্লল 
আপনাযক? 
  
আমাযক দ্বমযথে অেয় যেযর্ন না, েীজ। সার্রযক আদ্বম দ্বচদ্বন। 
  
দ্বম. োযঙ্কট, পাথর ধ্যসর আওয়াজযক িাদ্বপযয় উঠল দ্বপযটর কণ্ঠস্বর, আমার ওপর আস্থা 
রাখুন? 
  
 দ্বপযটর দ্বেযক তীক্ষ্ণ েৃদ্বিযত তাকাযলন োযঙ্কট। এমন দ্বকিু আযি ো আপদ্বন জাযনন, 
আদ্বম জাদ্বন না? 
  
শুধু্ যজযন রাখুন, সদ্বর্ একর যথযক সর্ার যিযষ রওনা হদ্বে আমরা। 
  
র্াযরা দ্বমদ্বনট পর। দ্বর্রদ্বতহীন হযয় উঠল িক ওযয়ে। দ্বর্দ্বরখাযের ঢাল যথযক টন টন 
পাথর যনযম এল, যর্ালাকার কাঠাযমাটাযক আর্াত করল দ্বনেগয়োযর্। অর্যিযষ মানুযষর 
ততদ্বর সার্রতযলর আশ্রয়টাযক যেযঙ গুুঁদ্ব়িযয় দ্বনদ্বিহ্ন কযর যিলল কযয়ক দ্বর্দ্বলয়ন দ্বলটার 
দ্বহমিীতল কাযলা পাদ্বন। 
১০. 
  
েুই যঢউযয়র মাঝখাযন, পাদ্বন িুুঁয়ি যর্দ্বরযয় এল প্রথম সার্মারদ্বসর্ল। আকাি স্বে নীল, 
সার্র প্রায় িান্ত। যঢউগুযলা খুর্ যর্দ্বি হযল এক দ্বমটাযরর মত উুঁচু। হোুঁচ খুযল যর্ালকার 
টাওয়াযরর উঠল অোল। যেযর্দ্বিল খাদ্বল সার্র যেখযত পাযর্ দ্বকন্তু চারদ্বেযক তাকাযত 
দ্বর্যয় দ্বর্স্ময় ও আতযঙ্ক দ্বর্ফাদ্বরত হযয় যর্ল তার যচাখ। 
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চদ্বিি দ্বমটার েূযর একটা জাহাজ, সরাসদ্বর োসমান সার্মারদ্বসর্যলর দ্বেযক এদ্বর্যয় 
আসযি। যর্া-র ওপর চারযকাণা যেক, দ্বপিনটা যর্াল মযতা ও উুঁচু, যেযখই যর্াঝা োয় 
ওটা একটা চাইদ্বনজ জাহাজ। যর্া-যত একটা যচাখ আুঁকা, অোযলর দ্বেযক দ্বনস্পলযক 
তাদ্বকযয় আযি। 
  
টাওয়াযরর উপর যথযক দ্বনযচর দ্বেযক তাকাল অোল, দ্বচৎকার করল, এেদ্বরর্দ্বে আউট! 
জলদ্বে, জলদ্বে। 
  
 যঢউযয়র মাথায় উঠল খুযে সার্মারদ্বসর্ল, জাহাযজর েুজন কু্র যেখযত যপল ওটাযক। 
দ্বচৎকার জুয়ি দ্বেল তারা, যহলমসমোনযক স্টারযর্াযেগর দ্বেযক গুুঁদ্ব়িযয় দ্বনযত র্লযি 
জাহাজ। দ্বকন্তু মাঝখাযনর র্ের্ধ্ান কযম যর্যি। চকচযক যখাল সেে পাদ্বনযত লাদ্বিযয় 
প়িা পোযসিারযের ওপর চ়িাও হযলা। জাহাযজর কু্ররা যরইদ্বলযঙ োুঁদ্ব়িযয় আযি, যেন 
পাথযরর মূদ্বতগ। কারও মযন যকান সযন্দহ যনই, জাহাযজর যর্া ধ্াক্কা দ্বেযয় 
সার্মারদ্বসর্লটাযক েুদ্বর্যয় যেযর্ এখুদ্বন। 
  
 যিষ যলাকটা লাি দ্বেযয় পাদ্বনযত প়িল, এর্ার অোযলর পালা। যঢউযয়র মাথায় চয়ি 
জাহাযজর যর্া ওপযর উঠল, তারপর যনযম এল সরাসদ্বর সাযর্র র্াযয়। সিংর্যষগর িযল 
যে প্রচণ্ড যকান আওয়াজ হযলা, তা নয়। প্রায় যকান িব্দই হযলা না। সার্টা এই দ্বিল, 
এখন যনই। যেদ্বরযত হযলও, জাহাযজর যহলমসমোন কু্রযের দ্বচৎকার শুনযত যপযয়যি। 
সিংর্ষগ এ়িাযনা সম্ভর্ নয়, রু্ঝযত যপযর জাহাজ থামার্ার যচিা করযি যস। কু্ররাও র্যস 
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যনই, পালগুযলা নাদ্বমযয় যিলযি তারা। আর্ার চালু হযলা জাহাযজর এদ্বিন, যরইদ্বলিং 
যথযক পাদ্বনযত যিলা হযলা লাইি দ্বরঙ। 
  
 অযল্পর জযনে রক্ষ্া যপল অোল, দ্বিটযক েূযর না প়িযল জাহাযজর যখাযল র্াদ্ব়ি যখত। 
নাক দ্বেযয় যনানা পাদ্বন ঢুকল, খক খক কযর কািযি যস। কযয়কটা মাথা যঢউযয়র মাথায় 
েুর্যি আর োসযি। গুযণ যেখল, িয়টা। আিেগ, জাহাজ চ়িাও হযলও, যকউ যতমন 
মারাত্মকোযর্ আহত হয়দ্বন। সর্াই লাইি দ্বরঙ ধ্রার জযনে সাুঁতার দ্বেযে। 
  
পাি কাদ্বটযয় চযল োযে চাইদ্বনজ জাহাজ। নামটা প়িল অোল, সািংহাই যিদ্বল। োর্েযক 
দ্বধ্ক্কার দ্বেল যস র্নু্ধযক দ্বিদ্বরযয় আনার যকান সুযোর্ই আর থাকল না। 
  
না, একটা উপায় আযি। দ্বিতীয় সার্টা দ্বনযয় নামযত হযর্ তাযক। 
  
তযর্ আযর্র কাজ আযর্। চারদ্বেযক তাকাল যস, দ্বচৎকার করল, যকউ আহত হযল হাত 
যতাযলা! 
  
তরুণ এক দ্বজওলদ্বজস্ট একা হাত তুলল। আমার একটা যর্া়িাদ্বল মচযক যর্যি। 
  
ধ্ীর ধ্ীযর রু্যর দ্বিযর এল জাহাজ, দ্বস্থর হযলা ওযের েি দ্বমটার েূযর। যরইদ্বলিং যথযক 
দ্বনযচর দ্বেযক ঝুুঁযক প়িযলন যপৌঢ় এক েরযলাক। 
  
যকউ আহত হযয়যিন? দ্বচৎকার করযলন। আমরা দ্বক যর্াট নামার্? 
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র্োিংওযয় নামান, দ্বনযেগি দ্বেল অোল। আপনাযের জাহাযজ চ়ির্ আমরা। তারপর র্লল, 
চারদ্বেযক নজর রাখুন। দ্বনযচ যথযক আমাযের আরও একটা সার্ উযঠ আসযি। 
  
শুনযত যপযয়দ্বি। 
  
পাুঁচ দ্বমদ্বনট পর, একজন র্াযে প্রথম সাযর্র সর্ কয়জন কু্র সািংহাই যিদ্বলর যেযক 
োুঁদ্ব়িযয় আযি, একা শুধু্ তরুণ দ্বজওলদ্বজস্টযক জাযল আটযক জাহাযজ যতালার পর 
দ্বসক-যর্যত দ্বনযয় োওয়া হযয়যি। যপৌঢ় যলাকটা এদ্বর্যয় এযস অোযলর সামযন োুঁ়িাযরন। 
র্ে, সদ্বতে আমরা েুিঃদ্বখত। এযকর্াযর যিষ মুহূযতগ আপনাযের আমরা যেখযত পাই। 
  
আপনাযের যোষ নয়। আমরা আপনাযের যখাযলর দ্বনযচ পয়ি দ্বর্যয়দ্বিলাম। 
  
যকউ দ্বনযখাুঁজ হযয়যি? 
  
োর্েযক ধ্নের্াে, না। 
  
ঈশ্বর মহান। তযর্ আজযকর দ্বেনটাই দ্বর্েরু্যট। এখান যথযক আঠাযরা-দ্বর্ি দ্বকযলাদ্বমটার 
েূযর আযরক েরযলাকযক জাহাযজ তুযলদ্বি আমরা। তাুঁর অর্স্থা োল নয়। নাম র্লযিন 
দ্বজদ্বম নক্স। উদ্বন আপনাযের যকউ? 
  
না, র্লল অোল। আপনাযের র্াদ্বক সর্াই দ্বিতীয় একটা সার্মারদ্বসর্যল রযয়যি। 
  
কু্রযের দ্বনযেগি দ্বেযয়দ্বি, তারা যেন যচাখ যমযল থাযক। যখালা সার্যরর উপর যচাখ 
রু্লাযলন যপৌঢ়। আপনারা এযলন যকাযেযক? 
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পযর র্োখো করর্। আপনাযের যরদ্বেওটা দ্বক র্ের্হার করযত পাদ্বর? 
  
অর্িেই। োল কথা, আদ্বম ওযয়ন মারদ্বি। 
  
অোল দ্বজওদ্বেগযনা। 
  
যকায়াটগার যেযকর একটা র়্ি যকদ্বর্ন যেদ্বখযয় যপৌঢ় র্লযলন, ওদ্বেযক চযল োন দ্বম. 
দ্বজওদ্বেগযনা। আপদ্বন যরদ্বেওযত কথা র্লুন, ইযতামযধ্ে আপনার যলাকযের শুকযনা 
কাপয়ির র্ের্স্থা কদ্বর আদ্বম। 
  
 অসিংখে ধ্নের্াে, তা়িাতাদ্ব়ি যকদ্বর্নটার দ্বেযক এযর্াল অোল। সার্যরর তলায় আটকা 
পয়ি আযি দ্বপট ও দ্বম, োযঙ্কট, েৃিেটা কল্পনা কযর দ্বিউযর উঠল যস। 
  
নুমার দ্বিতীয় সার্মারদ্বসর্ল সািংহাই যিদ্বলর আধ্ দ্বকযলাদ্বমটার েূযর যেযস উঠল। পাদ্বনযত 
না দ্বেযজ জাহাযজ উঠযত পারল কু্ররা। 
  
পদ্বরদ্বস্থদ্বত সম্পযকগ অোেদ্বমরাল সোনযেকারযক একটা ধ্ারণা দ্বেযয় আযর্ই যেযক যর্দ্বরযয় 
এযসযি অোল, ফ্লাইিং যর্াযট চয়ি রওনা হযয় যর্ল সার্মারদ্বসর্যলর উযেযিে। সার্ যথযক 
অযধ্গকটা যর্দ্বরযয় আযি যেে, তার উযেযিে দ্বচৎকার করল অোল, স্টোন্ড র্াই! ওটাযক 
আদ্বম দ্বনযচ দ্বনযয় যেযত চাই। 
  
মাথা না়িল যেে। সম্ভর্ নয়। র্োটাদ্বর যকদ্বসিং-এর দ্বলক যেখা দ্বেযয়যি। চারযট র্োটাদ্বর 
যিষ। আযরকটা োইে যেয়ার মত িদ্বক্ত যনই। 
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হতািায় মুষয়ি প়িল অোল, যরইদ্বলিং রু্দ্বস মারল যস। নুমার দ্বর্জ্ঞানী ও এদ্বিদ্বনয়ার, 
যস্টদ্বস ও ে. সোলাজার, এমন দ্বক সািংহাই যিদ্বলর কু্ররাও দ্বর্ষণ্ণ েৃদ্বিযত তাদ্বকযয় থাকল 
তার দ্বেযক। 
  
নট যিয়ার, দ্বর়্িদ্বর়্ি করযি অোল। নট যিয়ার। 
  
অযনকক্ষ্ণ ওখাযনই, একই েদ্বঙ্গযত োুঁদ্ব়িযয় থাকল অোল, তাদ্বকযয় আযি সার্যরর দ্বেযক, 
যেন পাদ্বনর তলায় দ্বক র্টযি যেখার যচিা করযি। আকাযি অোেদ্বমরাল সোনযেকাযরর 
এয়ারক্রািট উেয় হযলা, চক্কর দ্বেযে সািংহাই যিদ্বলযক দ্বর্যর, তখনও যরইদ্বলিং ধ্যর 
োুঁদ্ব়িযয় আযি অোল। 
  
. 
  
যকান রকম জ্ঞান আযি দ্বজদ্বম নযক্স, যকদ্বর্যন ঢুকল ে. সোলাজার ও যস্টদ্বস। যর্যের 
পাযি এক েরযলাক র্যস আযিন যচয়াযর, ওযেরযক যেযখ োুঁ়িাযলন দ্বতদ্বন। হোযলা, 
আদ্বম হোদ্বর দ্বেয়ারদ্বিল্ড। আপনারা দ্বক দ্বম. দ্বজদ্বম নযক্সযক যচযনন? 
  
আমরা র্নু্ধ, একই দ্বব্রদ্বটি সাযেগ দ্বিযপর সহকমগী, জর্ার্ দ্বেযলন ে. সোলাজার। যকমন 
আযিন উদ্বন? 
  
সুস্থ হযত সময় যনযর্ন, র্লযলন হোদ্বর দ্বেয়ারদ্বিল্ড। এখন দ্বর্শ্রাম দ্বনযেন। 
  
আপদ্বন দ্বক োক্তার। 
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দ্বপদ্বেঅোদ্বিকস, আসযল। িয় সপ্তার িুদ্বট দ্বনযয় ওযয়নযক সাহােে করদ্বি এই েযয়যজ। 
দ্বজদ্বম নযক্সর দ্বেযক দ্বিরযলন দ্বতদ্বন। দ্বম. নক্স, আপনার র্নু্ধরা আপনাযক যেখযত 
এযসযিন। 
  
যচাখ না খুযল একটা হাত তুযল একর্ার আঙুল না়িযলন দ্বজদ্বম নক্স। তার মুখ িুযল 
আযি, কযয়ক জায়র্ায় আুঁচয়ির োর্। ধ্ীযর ধ্ীযর যচাখ যমলযলন দ্বতদ্বন। ে. সোলাজার 
ও যস্টদ্বসযক দ্বচনযত যপযর উজ্জ্বল হযয় উঠল যচাখ েুযটা। ঈশ্বরযক ধ্নের্াে, আপনারা 
দ্বনরাপযে আযিন। োদ্বর্দ্বন আর্ার আপনাযের যেখযত পার্। যসই উন্মাে েরযলাক…দ্বম. 
োযঙ্কট যকাথায়? 
  
 দ্বতদ্বন একটু পরই আসযিন, র্লল যস্টদ্বস, ে. সোলাজারযক চুপ থাকার ইদ্বঙ্গত করল। 
দ্বক র্যটদ্বিল, দ্বজদ্বম? আমাযের ইনদ্বেনদ্বসর্ল যকাথায়? 
  
 েুর্গল েদ্বঙ্গযত মাথা না়িযলন দ্বজদ্বম নক্স। জাদ্বন না। যকান এক ধ্রযনর দ্বর্যফারণ 
র্যটদ্বিল। আপনাযের সাযথ আন্ডারওয়াটার যিাযন কথা র্লদ্বিলাম, হঠাৎ যেযঙ চুরমার 
হযয় যর্ল যর্াটা জাহাজ, আগুন ধ্যর যর্ল চারদ্বেযক। যকান রকযম পাদ্বনযত ঝাুঁদ্বপযয় 
পদ্ব়ি, যচাযখর সামযন েুযর্ যর্ল জাহাজ…। 
  
েুযর্ যর্ল? দ্বর়্িদ্বর়্ি করল যস্টদ্বস, যমযন দ্বনযত পারযি না। ইনদ্বেনদ্বসর্ল েুযর্ যর্যি, 
আমাযের কু্ররা সর্াই মারা যর্যি? 
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কতক্ষ্ণ যেযস দ্বিলাম র্লযত পারর্ না, ওযয়ন মারদ্বির কু্ররা আমাযক যেখযত যপযয় 
তুযল আযন। আিপাযি সাচগ কযর ওরা, দ্বকন্তু আর কাউযক পায়দ্বন। 
  
দ্বকন্তু আমরা েখন োইে যেই, কািাকাদ্বি আরও েুযটা জাহাজ দ্বিল! র্লল যস্টদ্বস। 
যসগুযলা যর্ল যকাথায়? 
  
 যকাথাও যেদ্বখদ্বন। যর্াধ্হয় ওগুযলাও তদ্বলযয় যর্যি, দ্বিসদ্বিস কযর র্লযলন দ্বজদ্বম নক্স, 
মযন হযলা যে-যকান মুহূযতগ আর্ার জ্ঞান হারাযর্ন। ইোিদ্বক্ত আযি, দ্বকন্তু িরীযর র্ল 
যনই। যচাখ র্ন্ধ করযলন দ্বতদ্বন, মাথাটা এদ্বেযক কাত হযয় প়িল। 
  
োক্তার হোদ্বর দ্বেয়ারদ্বিল্ড ইদ্বঙ্গযত েরজাটা যেদ্বখযয় দ্বেযলন ওযেরযক। আপনারা পযর 
কথা র্লযর্ন, ওুঁর এখন দ্বর্শ্রাম েরকার। 
  
 ওর সমসোটা দ্বক? জানযত চাইযলন ে. সোলাজার। 
  
এক্স-যর িা়িাই র্লদ্বি, পাুঁজযরর েুদ্বতনযট হা়ি যেযঙযি। এ ধ্রযনর আর্াযতর দ্বচদ্বকৎসা 
আমার জানা আযি। দ্বকন্তু…, 
  
দ্বকন্তু? 
  
দ্বকন্তু র্াদ্বক সর্ লক্ষ্ণগুযলা অদু্ভত, জাহাজেুদ্বর্ যথযক র্াুঁচা যকান মানুযষর মযধ্ে যেখা োয় 
না। 
  
দ্বক র্লযিন, দ্বকিুই যতা রু্ঝযত পারদ্বি না! তীক্ষ্ণকযণ্ঠ র্লযলন ে. সোলাজার। 
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 জ্বর, যলা ব্লাে যপ্রিার, ইরাইযথমা, স্টমাক ক্রোম্প, অদু্ভত ধ্রযনর যিাুঁসকা। 
  
কারণ? 
  
কাুঁধ্ ঝাুঁকাযলন োক্তার হোদ্বর দ্বেয়ারদ্বিল্ড। আমার জ্ঞান ও অদ্বেজ্ঞতার র্াইযর। এ দ্বর্ষযয় 
যমদ্বেযকল জানগাযল েু একটা আদ্বটগযকল পয়িদ্বি শুধু্। তযর্ একথা র্লযল েুল হযর্ না যে 
দ্বম. দ্বজদ্বম নযক্সর দ্বসদ্বরয়াস লক্ষ্ণগুযলার কারণ হযলা যরদ্বেযয়িন। 
  
এক মুহূতগ চুপ কযর থাকল যস্টদ্বস, তারপর জানযত চাইল, দ্বনউদ্বক্লয়ার যরদ্বেযয়িন? 
  
মাথা ঝাুঁকাযলন োক্তার হোদ্বর দ্বেয়ারদ্বিল্ড। আমার তাই দ্বর্শ্বাস। 
  
তাহযল ওুঁযক র্াুঁচার উপায়? 
  
এখাযন দ্বচদ্বকৎসার সুদ্বর্যধ্ যনই র্লযলই চযল। আদ্বম এযসদ্বি যেক হোন্ড দ্বহযসযর্। আমার 
র্োযর্ শুধু্ টোর্যলট, অোদ্বন্টযসপদ্বটক ও র্োযন্ডজ আযি। একটু যথযম আর্ার র্লযলন, 
আমরা তীযরর আরও কািাকাদ্বি না যপৌঁিযল ওুঁযক যহদ্বলকপ্টাযর যোলাও সম্ভর্ নয়। 
তারপরও আমার সযন্দহ আযি, যথরাদ্বপউদ্বটক দ্বিটযমযন্টর সাহাযেে ওুঁযক র্াুঁচাযনা োযর্ 
দ্বকনা। 
  
 িালাযের িাুঁদ্বস োও! হঠাৎ র্যজগ উঠযলন দ্বজদ্বম নক্স, চমযক উযঠ সর্াই তাুঁর দ্বেযক 
তাকাল। েরযলাযকর যচাখ েুযটা দ্বর্ফাদ্বরত হযয় আযি, সামযন োুঁ়িাযনা যলাকজনযক 
যেে কযর েৃদ্বি চযল যর্যি র্াঙ্কযহে িুয়ি েূযর যকাথাও। িালাযের িাুঁদ্বসযত যঝালাও। 
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তাুঁযক অমন করযত যেযখ েয় যপল যস্টদ্বস। দ্বনযজর জায়র্া যিয়ি ন়িযত পারল না। 
দ্বর্িানার দ্বেযক িুযট এযলন ে. সোলাজার ও হোদ্বর দ্বেয়ারদ্বিল্ড। দ্বর্িানার উপর িটিট 
করযিন দ্বজদ্বম নক্স, র্েথগ যচিা করযিন উযঠ র্সার। 
  
 যর্জন্মা কুোগুযলাযক খতম কযরা! দ্বহিংে আযক্রাযি র্ারর্ার র্জগন করযিন। দ্বতদ্বন, 
কাযের যেন অদ্বেিাপ দ্বেযেন। আর্ার ওরা খুন করযর্! িালাযের িাুঁদ্বস োও। 
  
 একটা ইযিকিন যেয়ার যচিা করযলন হোদ্বর দ্বেয়ারদ্বিল্ড, দ্বকন্তু তার আযর্ই দ্বজদ্বম 
নযক্সর িরীর আ়িি হযয় যর্ল। মুহূযতগর জযনে চকচযক হযয় উঠল যচাখ েুযটা, তারপর 
কুয়ািার মত দ্বমদ্বহ একটা পেগা প়িল। দ্বর্িানার উপর যনদ্বতযয় প়িযলন দ্বতদ্বন। অসা়ি 
হযয় যর্ল িরীর। 
  
 রু্যক চাপ দ্বেযয় কৃদ্বত্রম শ্বাস-প্রশ্বাযসর সাহাযেে দ্বজদ্বম নযে েম দ্বিদ্বরযয় আনার যচিা করা 
হযলা। দ্বকন্তু যকান লাে হযলা না। এক সময় র্মগাক্ত হোদ্বর দ্বেয়ারদ্বিল্ড জানাযলন, 
েরযলাক মারা যর্যিন। 
  
যেন সযম্মাদ্বহত, যকদ্বর্ন যথযক যর্দ্বরযয় এল ওরা। যস্টদ্বস দ্বনিঃিযব্দ কাুঁেযি, ে. সোলাজার 
র্ম্ভীর ও দ্বর্ষণ্ণ। 
  
দ্বকিু সময় পর, যচাখ মুযি যস্টদ্বস র্লযলা, উদ্বন দ্বকিু একটা যেযখদ্বিযলন। 
  
তার দ্বেযক তাকায় সোলাজার। দ্বক যেযখদ্বিযলন? 
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যকাযনা এক অসাধ্ারণ উপাযয় দ্বতদ্বন জানযতন, যখালা েযরাজা দ্বেযয় দ্বনথর যেহটার দ্বেযক 
তাদ্বকযয় থাযক যস্টদ্বস। মৃতুের দ্বকিুসময় আযর্ দ্বজদ্বম রু্ঝযত যপযরদ্বিযলা এই ধ্বিংসলীলা 
আর মৃতুের জযনে কারা োয়ী। 
  
. 
  
১১. 
  
 লাল চুল খুদ্বল কাময়ি আযি, তার ওপর পানামা স্ট্র, হোুঁ। নীল র্লি িাটগ, তার সাযথ 
মোচ করা পোন্ট পযরযিন েরযলাক। একহারা র়্িন, তযলায়াযরর মত খা়িা ও ঋজু। 
র্যয়স হযয়যি, রৃ্দ্ধই র্লা োয়, তযর্ আসযল দ্বতদ্বন দ্বচর তরুণ। সািংহাই যিদ্বলর 
র্োিংওযয়র ওপর দ্বেযয় একটা েমকা র্াতাযসর মত উযঠ এযলন, মুযখর চুরুটটা যথযক 
আগুযনর িুলদ্বক িুটযি চারদ্বেযক। নাটকীয় উেয় র্া আদ্বর্েগাযর্র জযনে অস্কার যেয়ার 
প্রচলন থাকযল, যকান সযন্দহ যনই, নোিনাল আন্ডারওয়াটার অোন্ড যমদ্বরন এযজদ্বন্সর 
দ্বেযরের অোেদ্বমরাল সোনযেকার প্রথম পুরস্কারদ্বট দ্বঠকই দ্বিদ্বনযয় দ্বনযতন। যেযন 
থাকযতই অোযলর কাি যথযক েুিঃসিংর্ােটা যপযয়যিন দ্বতদ্বন, কাযজই থমথম করযি তার 
যচহারা। সািংহাই যিদ্বলর যেযক পা দ্বেযয়ই ফ্লাইিং যর্াট এর পাইলযটর উযেযিে একটা 
হাত তুলযলন, পাইলটও সা়িা দ্বেযয় হাত না়িল। র্াতাযসর দ্বেযক রু্যর িুটল 
এয়ারক্রািট, যঢউযয়র মাথায় র্াদ্ব়ি যখল র্ার কযয়ক, তারপর িূযনে উযঠ প়িল। েদ্বক্ষ্ণ-
পূর্গ দ্বেযক হাওয়াইয়ান িীপগুযলার দ্বেযক চযল োযে। 
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 অোল সামযন র্া়িল, সাযথ ওযয়ন মারদ্বি অথগাৎ সািংহাই যিদ্বলর মাদ্বলকও। রযয়যিন। 
মাদ্বলযকর দ্বেযকই তীক্ষ্ণ েৃদ্বিযত তাকাযলন অোেদ্বমরাল। হোযলা, ওযয়ন। োদ্বর্দ্বন এখাযন 
যতামার সাযথ যেখা হযর্ আমার। 
  
যঠাুঁযট মৃেু হাদ্বস, অোেদ্বমরাযলর সাযথ করমেগন করযলন ওযয়ন মারদ্বি। আমারও যতা 
যসই কথা, যজমস। যতামাযক যেযখ োদ্বর খুদ্বি লার্যি আমার। ইদ্বঙ্গযত নুমার দ্বটমটাযক 
যেখাযলন দ্বতদ্বন, ওযেরযক দ্বর্যর োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি সর্াই, এর্ার হয়যতা যকউ আমাযক 
জানাযর্ কাল আযলা ও র্জ্রপাযতর যে প্রেিগনীটা যেখলাম, আসযল যসটা দ্বক দ্বিল কারাই 
র্া োয়ী। আরও জানযত পারর্, এরা সর্াই সার্যরর মাঝখাযন হারু্েুরু্ খাদ্বেল যকন। 
  
সরাসদ্বর জর্ার্ দ্বেযলন না, অোেদ্বমরাল। যেযকর চারদ্বেযক তাক আনা পালগুযলা 
যেখযলন। এটা আসযল দ্বক যেখদ্বি আমরা? 
  
এটা একটা চাইদ্বনজ জািংক, িখ কযর র্াদ্বনযয়দ্বি। হিংকিং যথযক হনলুলু োদ্বে আমরা, 
ওখান যথযক োর্ সান দ্বেয়াযর্া। 
  
 পরস্পরযক আপনারা যচযনন? অর্যিযষ জানযত চাইল অোল। 
  
মাথা ঝাুঁকাযলন অোেদ্বমরাল সোনযেকার। যনদ্বেযত একই সাযথ নাম যলখাই আমরা, দ্বকন্তু 
পযর দ্বরজাইন কযর ও। ইযলকিদ্বনকস্-এর র্ের্সা কযর প্রচুর কাদ্বমযয়যি, ইউএস 
যিজাদ্বরযত েত টাকা আযি, তারযচযয় যর্দ্বি আযি ওযয়ন মারদ্বির কাযি। 
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র্াদ্ব়িযয় র্লার যোষটা যতামার এখনও তাহযল আযি! লাজুক হাদ্বস যেখা যর্ল ওযয়ন 
মারদ্বির যঠাুঁযট। 
  
হঠাৎ র্ম্ভীর হযয় উঠযলন অোেদ্বমরাল। যর্স-এর যিষ খর্র দ্বক, অোল? 
  
 ওটা যর্াধ্হয় হাদ্বরযয়দ্বি আমরা, িান্তস্বযর জর্ার্ দ্বেল অোল। আমাযের অর্দ্বিি সার্ 
যথযক আন্ডারওয়াটার যটদ্বলযিাযন সা়িা পার্ার যচিা করা হযয়দ্বিল, দ্বকিু যিানা োয়দ্বন। 
হোদ্বরযসর ধ্ারণা, যর্স যথযক আমরা যর্দ্বরযয় আসার একটু পরই প্রচণ্ড িক ওযয়ে 
আর্াত কযরদ্বিল। আপনাযক আদ্বম আযর্ই জাদ্বনযয়দ্বি, সার্ েুযটায় আমাযের সর্ার 
জায়র্া হয়দ্বন। দ্বপট ও দ্বব্রদ্বটি যমদ্বরন সাযয়দ্বন্টস্ট েরযলাক যস্বোয় দ্বনযচ থাকার দ্বসদ্ধান্ত 
যনন। 
  
ওযেরযক র্াুঁচাযনার জযনে দ্বক র্ের্স্থা যনয়া হযয়যি? 
  
 মাথা দ্বনচু করল অোল। েুিঃদ্বখত, অোেদ্বমরাল করার মত দ্বকিু যনই আমাযের। 
  
 যক আমার সামযন োুঁদ্ব়িযয় কথা র্লযি? অোল? অোল দ্বজওদ্বেগযনা? োকগ দ্বপযটর র্দ্বনষ্ঠ 
র্নু্ধ? প্রচন্ড র্যজগ উঠযলন অোেদ্বমরাল, অোল? যস-ই তুদ্বম ওযক সার্যরর সায়ি পাুঁচ 
হাজার দ্বমটার দ্বনযচ যরযখ এযস র্লি, ওযক উদ্ধার করার জযনে দ্বকিুই যতামার করার 
যনই? যকন, তুদ্বম না র্লযল র্োকআপ সার্মারদ্বসর্ল দ্বনযয় দ্বিযর োযর্? 
  
র্যলদ্বিলাম যেে র্াদ্বতল র্োটাদ্বর দ্বনযয় উযঠ আসার আযর্। প্রথমটা েুযর্ যর্যি, দ্বিতীয়টা 
অচল, এখন আপদ্বনই র্লুন দ্বক করার আযি আমাযের। 
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 অোেদ্বমরাল যচহারা নরম হযলা। মাথা যথযক পানামা স্ট্র হোুঁ নাদ্বমযয় পায়চাদ্বর শুরু 
করযলন দ্বতদ্বন। দ্বপটযক দ্বতদ্বন আপন সন্তাযনর মত োলর্াযসন। অোযলর সামযন োুঁ়িাযলন 
একর্ার। র্োটাদ্বর যমরামত করা োয় না? 
  
ইদ্বঙ্গযত সার্মারদ্বসর্লটা যেখার অোল, দ্বর্ি দ্বমটার েূযর যঢউযয়র মাথায় েুলযি।যচিার 
যকান ত্রুদ্বট করযি না যেে, তযর্ আিা না করাই োল। 
  
 যকউ েদ্বে োয়ী হয় যতা আদ্বম, মন খারাপ কযর র্লযলন ওযয়ন মারদ্বি। 
  
 অোাল র্লল, আমার ধ্ারণা, এখনও যর্ুঁযচ আযি দ্বপট। সহযজ মরার যলাক নয় যস। 
  
 তার দ্বেযক কটমট কযর তাকাযলন অোেদ্বমরাল, মাথার চুযল আঙুল চালাযেন। 
  
অোল র্লল, এখাযন েদ্বে আমরা আযরকটা সার্ আনযত পাদ্বর…। 
  
েীপ যকাযয়স্ট েি হাজার দ্বমটার দ্বনযচ নামযত পাযর, র্লযলন অোেদ্বমরাল, যরইদ্বলযঙর 
সামযন চযল এযলন। লস অোযিলস হারর্াযর আমাযের েযক রযয়যি ওটা। হাতর্দ্ব়ির 
ওপর যচাখ রু্লাযলন। দ্বনযয় আসযত আট র্ণ্টার মত লার্যর্। 
  
দ্বকোযর্ আনযর্? জানযত চাইযলন ওযয়ন মারদ্বি। 
  
এয়ার যিাসগ দ্বস-িাইযে কযর। 
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তুদ্বম র্লি, একটা র্াযরা টন সার্মারদ্বসর্লযক এযরাযেন র্া যহদ্বলকপ্টার যথযক পাদ্বনযত 
নামাযর্? 
  
তািা়িা উপায় দ্বক! যর্াযট কযর আনযত এক সপ্তাহ যলযর্ োযর্। 
  
তরু্ যতামাযের একটা সাযপাটগ দ্বিপ লার্যর্ র্যল মযন হয়, র্লযলন ওযয়ন। তুদ্বম চাইযল 
আমাযের সািংহাই যিদ্বলযক কাযজ লার্াযত পাযরা। 
  
র্নু্ধর কাুঁযধ্ একটা হাত রাখযলন অোেদ্বমরাল। যতামার জাহাজটাযক েদ্বে দ্বফ্লট কমান্ড 
দ্বিপ দ্বহযসযর্ কাযজ লার্াযনা োয়, োদ্বর উপকার হযর্। নুমার তরি যথযক অসিংখে 
ধ্নের্াে, ওযয়ন। 
  
দ্বফ্লট? তার মাযন? 
  
যকন, জাযনা না ইউএস যনদ্বের অযধ্গক জাহাজ চারদ্বেক যথযক িুযট আসযি এদ্বেযক? 
জানযত চাইযলন অোেদ্বমরাল, যেন ধ্যরই দ্বনযয়যিন, যরইমন্ড জেগান যর্াপযন তাুঁযক যে 
দ্বব্রি কযরযিন যস কথা কারও অজানা যনই। এই মুহূযতগ েদ্বে এখাযন ওযের একটা 
দ্বনউদ্বক্লয়ার সার্যমদ্বরন মাথা যতাযল, একটুও অর্াক হর্ না। দ্বর্ি দ্বকযলাদ্বমটার েূযর 
রযয়যি অোটাক সার্যমদ্বরন টাকসন। পাদ্বনর চারযিা দ্বমটার দ্বনযচ দ্বেযয় িুযট আসযি 
সািংহাই যিদ্বলর দ্বেযক। সার্যমদ্বরযনর কমান্ডার, দ্বর্উ মরটন পালগ হারর্াযর থাকার সময় 
দ্বনযেগি যপযয়যিন, দ্বর্যফারণ এলাকায় েত তা়িাতাদ্ব়ি সম্ভর্ যপৌঁিযত হযর্ তাযক। ওখাযন 
যপৌঁযি আন্ডারওয়াটার যরদ্বেওলদ্বজকোল কনটাদ্বমযনিন সম্পযকগ পরীক্ষ্া চালাযত হযর্, 
োসমান যকান আর্জগনা থাকযল দ্বনরাপযে তুযল দ্বনযত হযর্ সার্যমদ্বরযন। একটা 
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র্াল্কযহযের র্াযয় যহলান দ্বেযয় োুঁদ্ব়িযয় রযয়যিন দ্বর্উ মরটন, এক হাযত খাদ্বল একটা 
কাপ, তাদ্বকযয় আযিন নোোল যরদ্বেওলদ্বজকোল দ্বেযিন্স লোর্যরটদ্বরর কমান্ডার 
যলিযটনোন্ট কমান্ডার সোম হাউজাযরর দ্বেযক। যনদ্বের দ্বর্জ্ঞানী েরযলাযক দ্বর্উ মরটযনর 
উপদ্বস্থত সম্পযকগ সযচতন র্যল মযন হল না। দ্বনযজর কাযজ মগ্ন দ্বতদ্বন। সার্যমদ্বরযনর 
দ্বপিযন যলযজর মত লম্বা হযয় আযি েিপাদ্বত ঠাসা একাদ্বধ্ক যপ্রার্, যরদ্বেও-যকদ্বমকোল 
ইনস্ট্রযমন্ট ও কমদ্বপউটাযরর সাহাযেে িদ্বর্টা ও র্ামা-র মাত্রা ও র্নত্ব মদ্বনটর করযিন 
দ্বতদ্বন। 
  
আমরা দ্বক এখনও অন্ধকাযর? জানযত চাইযলন দ্বর্উ মরটন। 
  
যরদ্বেওঅোকদ্বটদ্বেদ্বট যকাথাও যর্দ্বি, যকাথাও কম দ্বেসদ্বিদ্বর্উট করা হযয়যি, র্লযলন সোম 
হাউজার। তযর্ মোদ্বক্সমাম পারদ্বমদ্বসর্ল এক্সযপাজার এর েযথি দ্বনযচ। যহদ্বেযয়স্ট 
কনযসনযিিন উপর দ্বেযক। 
  
সারযিস দ্বেযটাযনিন? 
  
 হোুঁ-জাহাজ, সার্যমদ্বরন নয়। র্াতাসই যর্দ্বিরোর্ েূদ্বষত হযয়যি। 
  
আমাযের উেযর যে চীনা জাহাজটা রযয়যি, ওটার যকান ক্ষ্দ্বত হযর্ না যতা? 
  
মাথা না়িযলন সোম হাউজার। অযনকটা েূযর রযয়যি ওরা, র্াতাযসর উযটাদ্বেযক। 
সামানে একটু যিাুঁয়া পাযর্ মাত্র। 
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দ্বকন্তু এই মুহূযতগ দ্বর্যফারণ এলাকার দ্বেযক যেযস আসযি যে? 
  
 দ্বর্যফারযণর আযর্ ও পযর প্রর্ল র্াতাস দ্বিল, সার্রও দ্বিল অিান্ত, র্লযলন হাউজার। 
যর্দ্বিরোর্ যরদ্বেযয়িন পূর্গ দ্বেযক আকাযি উযঠ যর্যি। কমপাটগযমযন্টর যিানটা দ্বপপ-
দ্বপপ কযর উঠল। দ্বরদ্বসোর তুযল কাযন যঠকাযলন দ্বতদ্বন। ইযয়স? 
  
কোপযটন দ্বক ওখাযন আযিন, সোর? 
  
দ্বরদ্বসোরটা দ্বর্উ মরটযনর হাযত ধ্দ্বরযয় দ্বেযলন হাউজার। 
  
দ্বেস ইজ েো কোপযটন। 
  
সোর, যসানারমোন কাইজার। অদু্ভত একটা কনটোে, সোর। আপনার যিানা উদ্বচত। 
  
 এখুদ্বন আসদ্বি, র্যল দ্বরদ্বসোরটা নাদ্বমযয় রাখযলন দ্বর্উ মরটন। 
  
 যসানারমোনযক পাওয়া যর্ল তার কনযসাযলর কাযি, কাযন এয়ারযিান আটযক দ্বক যেন 
শুনযি, কুুঁচযক আযি েুরু যজা়িা। দ্বর্উ মরটযনর এদ্বক্সদ্বকউদ্বটে অদ্বিসার, যলিযটনোন্ট 
কমান্ডার তার দ্বেযক একযজা়িা যস্পয়ার যিান র্াদ্ব়িযয় ধ্রযলন। তা়িাতাদ্ব়ি যসটা কাযন 
আটকাযলন দ্বতদ্বন। কযয়ক যসযকন্ড অযপক্ষ্া করযলন, দ্বকন্তু দ্বকিুই শুনযত যপযলন না। 
যকাথায় কিাে? 
  
সাযথ সাযথ জর্ার্ না দ্বেযয় আরও কযয়ক যসযকন্ড যিানার যচিা করল যসানারমোন 
কাইজার, তারপর র্াম কান যথযক এয়ারযিান নাদ্বমযয় র্লল, আিেগ র্োপার। 
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আিেগ? দ্বক আিেগ? 
  
 োুঁ়িান, সোর েীজ! দ্বস্পকারটা অন কদ্বর। 
  
অদু্ভত যোর্াযোযর্র কথা এরই মযধ্ে িদ্ব়িযয় পয়িযি সার্যমদ্বরযনর সর্খাযন, যসানার 
এনযক্লাজাযরর যেতর অদ্বিসারযের দ্বে়ি কযম যর্ল। দ্বস্পকার অন করা হযতই যিানা 
যর্ল আওয়াজটা। অস্পি, তযর্ েুযর্গাধ্ নয়। কারা যেন যকারাস র্াইযি। 
  
অোন্ড এেদ্বর নাইট যহাযয়ন েে স্টারদ্বিি যকইম আউট, 
আই উে হার্ অোন্ড দ্বকস হার যসা। 
 ওহ, যহায়াট আ টাইম আই হোে উইথ দ্বমদ্বন েে মারযমইে 
োউন ইন হার সীমী র্ািংযলা। 
  
 দ্বনিয় সািংহাই যিদ্বল যথযক আসযি। র্লযলন দ্বর্উ মরটন। 
  
না, সোর। যকান জাহাজ র্া যকান সারযিস যেযসল যথযক আসযি না। 
  
আযরকটা সার্যমদ্বরন যথযক? রাদ্বিয়ান নাদ্বক? 
  
 মাথা না়িযলন িাৎদ্বসও। না। এদ্বেযক রাদ্বিয়ানযের যকান সার্যমদ্বরন যনই। 
  
 যরি? দ্বর্য়াদ্বরিং? জানযত চাইযলন দ্বর্উ মরটন। 
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 ইতিত করযি যসানারমোন কাইজার। যেন র্াচ্চা একটা যিযল দ্বর্পযে পয়িযি, েয় 
পাযে সদ্বতে কথা র্লযত। হরাইযজন্টাল কমপাস দ্বর্য়াদ্বরিং যনই, সোর। যকারাসটা যেযস 
আসযি সার্যরর তলা যথযক, যসাজা পাুঁচ হাজার দ্বমটার দ্বনচ যথযক। 
  
. 
  
১২. 
  
 দ্বর্দ্বরখাযের তলায়, যেখাযন একসময় নুমার মাইদ্বনিং যস্টিন দ্বিল, পদ্বল ও পাথর ধ্যস 
ঢাকা পয়ি যর্যি। এর্য়িাযখ়ি়িা, উুঁচু-দ্বনচু একটা প্রান্তযর পদ্বরণত হযয়যি। জায়র্াটা, 
যর্াল্ডার িূপগুযলাযক দ্বর্যর যেযস যর়্িাযে দ্বমদ্বহ পদ্বলর যমর্। েূদ্বমকযম্পর কাুঁপন ও 
র্জগন যথযক োর্ার পর মৃতুেপুরীর দ্বনিব্ধতা যনযম আসার কথা, দ্বকন্তু তা নাযমদ্বন, 
সার্যরর অতল র্হর্যর যেযস যর়্িাযে একটা র্াযনর আওয়াজ। 
  
িযব্দর উৎস সন্ধাযন যকউ েদ্বে জিাল েদ্বতগ প্রান্তযরর ওপর দ্বেযয় এই মুহূযতগ হাুঁযট, 
দ্বনিঃসঙ্গ একদ্বট অোযন্টনা শ্রািট যেখযত পাযর র্যস র্াুঁকা ও যমাচ়িাযনা, মাথাচা়িা দ্বেযয় 
আযি কাোর ওপর। একটা লালযচ-খযয়দ্বর র োটদ্বিি েুএক মুহূযতগর জযনে পরীক্ষ্া করল 
অোযন্টনাটা, তারপর উৎসাহ হাদ্বরযয় যচাখা যলজ যনয়ি েূযর সযর যর্ল। 
  
একটু পর অোযন্টনা যথযক কযয়ক দ্বমটার েূযর নয়ি উঠল পদ্বলমাদ্বটর িূপ, শুরু হযলা 
একটা রূ্দ্বণগ, ক্রমি আকাযর র়্ি হযে, যেতর যথযক িদ্ব়িযয় প়িযি একা আযলা। 
আযলার যেতর যথযক র্াইযর যর্দ্বরযয় এল একটা োদ্বিক হাত, চোপ্টা যকাোল আকৃদ্বতর, 
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হাতযলর কািটা দ্বর্টসর্গস্ব। োদ্বিক হাতটা দ্বিকারী কুকুযরর মত দ্বসযধ্ হযলা, তারপর 
যেন দ্বিকাযরর সন্ধাযন র্াতাস শুুঁকযত শুুঁকযত চারদ্বেযক তাকাল। 
  
 তারপর যকাোলটা র্াুঁকা হযয় দ্বনযচর দ্বেযক ঝুুঁকল, র্েীর একটা যিঞ্চ কুুঁ়িযি। যিযঞ্চর 
র্া ঢালু হযয় যনযম যর্যি দ্বনযচর দ্বেযক। যখাুঁ়িার কাজ তখনও যিষ হয়দ্বন, র়্ি একটা 
যর্াল্ডার র্াধ্া হযয় োুঁ়িাল যকাোযলর তুলনায় যর্াল্ডারটা র়্ি। যকাোযলর পাযি চযল এল 
দ্বর্িাল একটা ধ্াতর্ থার্া। থার্ার আঙ্কটাগুযলা যমান পাদ্বখর র্াুঁকা নযখর মত, চারদ্বেক 
যথযক আুঁকয়ি ধ্রল যর্াল্ডারটাযক, কাো যথযক তুযল যিলল টান দ্বেযয়, যিযল দ্বেল 
যিযঞ্চর র্াইযর অযনকটা েূযর। আর্ার দ্বনযজর জায়র্ায় সযর যর্ল থার্া, দ্বনযজর কাজ 
শুরু করল যকাোল। 
  
নাইস ওঅকগ, োকগ, চীি এদ্বিদ্বনয়ার োযঙ্কট র্লযলন, পরম িদ্বিযত দ্বনিঃিযব্দ হাসযিন। 
লক্ষ্ণ যেযখ মযন হযে দ্বর্যকযলর চা খাওয়ার আযর্ই র্াদ্ব়িযত যপৌঁযি োর্। 
  
যচয়াযর যহলান দ্বেযয় র্যস রযেযি দ্বপট, র্েীর মযনাযোযর্র সাযথ তাদ্বকযয় আযি দ্বটদ্বে 
মদ্বনটযরর দ্বেযক।এখনও আমরা রািায় পদ্ব়িদ্বন। 
  
আমাযক েদ্বে দ্বজযজ্ঞস করা হয়, কার কদ্বতত্ব? োযর্ের, নাদ্বক প্রদ্বতোর? আদ্বম র্লর্, 
প্রদ্বতোর। েূদ্বমকযম্পর মূল ধ্াক্কাটা লার্ার আযর্ই আমরা আপনার একটা েীপ সী 
মাইদ্বনিং যেযসযল ঢুযক পদ্ব়ি, তারপর টুদ্বক এয়ার যপ্রিার লযক। মাত্র কযয়ক যসযকন্ড 
যেদ্বর করযল এ োত্রা আর র্াুঁচযত হত না। 
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োযর্ের কৃদ্বতত্ব হযে, এয়ার-লযকর যেয়াল দ্বটযক যর্যি, যেযঙ পয়িদ্বন, দ্বর়্িদ্বর়্ি কযর 
র্লল দ্বপট, যেদ্বহযকযলর কমদ্বপউটারযক দ্বনযেগি দ্বেযে যকাোলটাযক আরও একটু র্াুঁকা 
করযত। 
  
দ্বেএসএমদ্বে-র চারদ্বেযক তাকাযলন োযঙ্কট। সদ্বতে, অদু্ভত একটা যমদ্বিন। এর িদ্বক্তর 
উৎসটা দ্বক? 
  
যিাট একটা দ্বনউদ্বক্লয়ার দ্বরয়োের। 
  
 দ্বনউদ্বক্লয়ার? মাই র্ে! আমার ধ্ারণা, সার্যরর তলা দ্বেযয় ইযে করযল আমরা এটা 
দ্বনযয় ওয়াইদ্বকদ্বক তসকযত যপৌঁযি যেযত পাদ্বর, দ্বক র্যলন? 
  
 দ্বর্র্ জযনর দ্বরয়োের ও লাইি-সাযপাটগ দ্বসযস্টম সাহােে করযর্ আমাযের, তযর্ এটার 
র্দ্বত খুর্ কম, র্ণ্টায় মাত্র পাুঁচ মাইল। যপৌঁির্ার আযর্ না যখযত যপযয় মারা োর্ 
আমরা। 
  
এখাযন যকান খার্ার যনই, র্লযত চাইযিন? 
  
 একটা আযপলও না। 
  
না যখযয় মদ্বর, তাযত আিযসাস যনই, র্লযলন োযঙ্কট। মরার সময় র্ান শুনযত পারর্, 
এটাই র্া কম দ্বকযস! 
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 যটদ্বলযিান হাউদ্বজিং চুরমার হযয় যর্যি, কাযজই সারযিযসর সাযথ যোর্াযোর্ করার 
একমাত্র মাধ্েম জযলা অোকুসদ্বটক যরদ্বেও িান্সদ্বমটার। আলাপ করার জযনে যরি অর্িে 
েযথি নয়, তযর্ এটা িা়িা আর দ্বকিু যনই আমাযের। যকারাসটা যকউ েদ্বে শুনযত পায়, 
রু্ঝযত পারযর্ এখাযন যকউ যর্ুঁযচ আযি। 
  
 তাযত যে কতটুকু উপকার হযর্, র্লা মুিদ্বকল, ম্লান কযণ্ঠ র্লযলন োযঙ্কট। ধ্রুন, 
একটা যরসদ্বকউ দ্বমিন পাঠাযনা হযলা, দ্বকন্তু যপ্রিার-লক না থাকায় এই যেদ্বহযকল যথযক 
একটা সার্মারদ্বসর্যল আমরা ঢুকর্ দ্বকোযর্? পযকট যথযক একটা িাস্ক যর্র কযর 
দ্বপযটর দ্বেযক র্াদ্ব়িযয় ধ্রযলন দ্বতদ্বন। দ্বনন, আর চার পাুঁচ যঢাক অর্দ্বিি আযি। 
  
দ্বেদ্বর্িং অপাযরিন শুরু করার পর পাুঁচ র্ণ্টা যপদ্বরযয় যর্ল। এতক্ষ্যণ দ্বটদ্বের পেগার সরু 
তযর্ প্রায় পদ্বরেন্ন একটা কদ্বরের যেখযত যপল দ্বপট, ক্রমি উুঁচু হযয় উযঠ যর্যি 
যমযঝটা। কমদ্বপউটারযক োদ্বয়ত্ব যথযক আপাতত অর্োহদ্বত দ্বেযয় মোনুয়াল কযিাল চালু 
করল ও। 
  
 থ্রটল কযিাল ধ্ীযর ধ্ীযর সামযনর দ্বেযক যঠলল দ্বপট। দ্বর্র্ জযনর েুধ্াযরর চও়িা িোক 
রু্রযত শুরু করল। র্দ্বত ধ্ীযর ধ্ীযর র্া়িাল দ্বপট। এ ইদ্বঞ্চ এক ইদ্বঞ্চ কযর এর্াল দ্বর্র্ 
জন। তারপর কাোয় আটযক যর্ল একটা চাকা। 
  
কাো সরাযত হযর্, র্লল দ্বপট। 
  
তারপর আর্ার ওই কাোযতই আটকা প়িযর্, মন্তর্ে করযলন োযঙ্কট, হতািা যচযপ 
রাখযত পারযি না। 
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 আমাযের যর্াটা প্রযজে যেযি যর্যি, র্ম্ভীর সুযর র্লল দ্বপট। আপনারা আপনাযের 
সার্মারদ্বসর্ল, সাযপাটগ দ্বিপ ও কু্রযের হাদ্বরযয়যিন। এ-সযর্র জযনে যকউ না যকউ োয়ী। 
  
যর্ি, োয়ী! যতা দ্বক হযলা? 
  
 দ্বক হল মাযন? েদ্বে র্াুঁদ্বচ যতা যেখযত পাযর্ন! র্োটাযের দ্বঠকই আদ্বম খুুঁযজ যর্র করর্! 
অদু্ভতেিগন োদ্বিক হাতটার সাহাযেে কাো সরার্ার কাযজ র্েি হযয় প়িল দ্বপট। ওর 
দ্বেযক একেৃযি তাদ্বকযয় থাকযলন দ্বব্রদ্বটি সাযেগ দ্বটযমর চীি এদ্বিদ্বনয়ার োযঙ্কট। 
  
. 
  
০৮. 
  
হাজার দ্বকযলাদ্বমটার েূযর, মোদ্বনলা যর্-র মুযখর কাযি একটা পাথুযর িীপ। পাহায়ির 
ঢাযল পাথর যকযট ততদ্বর করা হযয়যি খা়িা একটা সু়িঙ্গ, র্াুঁকা হযয় যনযম যর্যি দ্বনযচ। 
দ্বর্িজন শ্রদ্বমক দ্বনযচ োুঁদ্ব়িযয় পাথর ও মাদ্বট যকযট একটা র্তগ ততদ্বর করযি, েুজন 
েরযলাকযক এদ্বর্যয় আসযত যেযখ সযর োুঁ়িাল তারা। ফ্লােলাইযটর আযলায় উজ্জ্বল হযয় 
আযি সু়িযঙ্গর যেতরটা। খাদ্বনক সামযন একটা টাযনল যেখা যর্ল, যেতযর একটা 
পুরাযনা ও মরযচ ধ্রা িাক োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি। পাহায়ির র্েীর র্হযর নামার জযনে এক 
সময় আুঁকার্াুঁকা টাযনল র্ের্হার করা হত, দ্বিতীয় মহােুযদ্ধর যিষ দ্বেযক দ্বেনামাইট 
িাদ্বটযয় টাযনলগুযলা র্ন্ধ কযর যেয়া হযয়যি। 
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 ইয়ামাদ্বিটার গুপ্তধ্ন-এর সন্ধাযন যখাুঁ়িাখুুঁদ্ব়ির কাজ চলযি এখাযন। ১৯৪৪ সাযলর 
অযোর্যরর পর জাপাদ্বন যসনার্াদ্বহনীর প্রধ্ান দ্বিযলন যজনাযরল ইয়ামাদ্বিটা। েুযদ্ধর সময় 
চীন, েদ্বক্ষ্ণ-পূর্গ এদ্বিয়ার কযয়কটা যেি, োচ ইস্ট ইদ্বন্ডজ ও যেইলপইন যথযক দ্বর্পুল 
যসানা, মূলের্ান পাথর, অলঙ্কার, রূযপা, প্রাচীন মূদ্বতগ ইতোদ্বে লুট করা হয়। শুধু্ যসানাই 
লুট করা হয় কযয়ক হাজার যমদ্বিক টন। মোদ্বনলা দ্বিল কাযলকিন পযয়ন্ট, ওখাযন 
সিংগ্রহ কযর রাখার পর জাপাযন সদ্বরযয় দ্বনযয় োর্ার কথা দ্বিল। দ্বকন্তু েুযদ্ধর পরর্তগী 
পেগাযয় আযমদ্বরকান সার্যমদ্বরনগুযলা আক্রমণ শুরু করায় িতকরা দ্বর্ি োযর্র যর্দ্বি 
যটাদ্বকযয়াযত দ্বনযয় োওয়া সম্ভর্ হয়দ্বন। কাযজই জাপাদ্বন তস্কররা লুজান িীযপর চারদ্বেযক 
অন্তত একযিা জায়র্ায় ওগুযলা লুদ্বকযয় রাখার েোন কযর, আিা দ্বিল পযর এক সময় 
দ্বিযর এযস উদ্ধার কযর দ্বনযয় োযর্। 
  
কযয়ক র্ির র্যর্ষণা কযর যসই গুপ্তধ্ন যকাথায় আযি জানযত যপযরযিন ওুঁরা। চলদ্বত 
র্াজাযর ওগুযলার োম আন্দাজ করা হযয়যি, সায়ি চারযিা যথযক পাুঁচযিা দ্বর্দ্বলয়ন 
মাদ্বকগন েলার। 
  
 আজ চার মাস ধ্যর চলযি যখাুঁ়িাখুুঁদ্ব়ির কাজ। দ্বসআইন এ যহেযকায়াটগার লোিংদ্বলযত 
পুরাযনা যে ও এস এস মোপগুযলা পাওয়া যর্যি, যসগুযলার সাহােে দ্বনযয় গুপ্তধ্যনর 
সন্ধান করযি মাদ্বকগন ও যেইলাইন ইযন্টদ্বলযজন্স-এর এযজন্টরা। মোযপ জাপাযনর একটা 
আঞ্চদ্বলক োষা র্ের্হার করা হযয়যি, প্রচুর সময় ও তধ্েগ যলযর্যি অনুর্াে করযত। 
পাহায়ির দ্বনযচ সরাসদ্বর যপৌঁিাযনা সম্ভর্ হয়দ্বন। দ্বেনামাইট িাদ্বটযয় ধ্দ্বসযয় যেয়া হযয়যি 
টাযনলগুযলা। প্রথযম পাথর যকযট একটা খা়িা িোিট ততদ্বর করযত হযয়যি, দ্বনযচ টাযনল 
পার্ার পর কাটযত হযয়যি মাদ্বট, পাথর ও কিংদ্বক্রযটর পাুঁদ্বচল। অর্যিযষ র্েীর একটা 
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র্যতগর যেতর চও়িা একটু টাযনযলর মুখ যেখা যর্ল। টাযনযলর মুখ যথযক যেতর দ্বেযক 
িদ্ব়িযয় রযয়যি দ্বনচু যঝাুঁপ। যসদ্বেযক আযলা যিলার পর েুই েরযলাযকর একজন, দ্বেদ্বন 
একটু যর্দ্বি লম্বা, ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা, হঠাৎ আুঁতযক উঠযলন। দ্বনচু যঝাুঁপগুযলা আসযল 
দ্বক, রু্ঝযত যপযরযিন দ্বতদ্বন। 
  
তাুঁর পাযি এযস োুঁ়িাযলন দ্বরযকা এযকাস্টা, যেইলাইন দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট যিাসগ-যর একজন 
মাইদ্বনিং এদ্বিদ্বনয়ার। মাইদ্বনিং যেখি, ফ্রাঙ্ক? জানযত চাইযলন দ্বতদ্বন। 
  
হা়ি, ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা র্লযলন দ্বিসদ্বিস কযর। কঙ্কাল। র্ে, কম কযরও কযয়কযিা 
হযর্! দ্বপদ্বিযয় এযস জায়র্া কযর দ্বেযলন দ্বরযকা এযকাস্টাযক। 
  
যিাটখাট েরযলাক শ্রদ্বমকযের দ্বনযেগি দ্বেযলন, র্তগটা আরও চ়িা কযরা। 
  
র্তগ র়্ি করার পর দ্বনযচ মানুষ নামার সুযোর্ হযলা। টাযনযলর র্া সিা দ্বসযমন্ট দ্বেযয় 
ততদ্বর করা হযয়যি, যেযখ মযন হযলা যে-যকান মুহূযতগ যেযঙ প়িযর্। টাযনযলর মুযখর 
কাযি থামযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা, পযকট যথযক পাইপ যর্র কযর তামাক েরযলন। 
  
 কযলারাযো সু্কল অে মাইনস যথযক গ্রাজুযয়ট দ্বেদ্বগ্র অজগন করার পর কমগজীর্যনর 
শুরুযত েীর্গ কযয়ক র্ির মূলের্ান পাথযরর যখাুঁযজ েুদ্বনয়ার প্রায় সমি এলাকার খদ্বনযত 
কাজ কযরযিন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। অযস্ট্রদ্বলয়ায় ওপাল, কলদ্বম্বয়ায় এমাযরল্ড, তািাদ্বনয়ায় 
রুদ্বর্ আদ্বর্ষ্কার কযরযিন। দ্বসআইএ তাুঁযক দ্বর্যিষ একটা এযজন্ট দ্বহযসযর্ দ্বনযয়ার্ কযর 
দ্বিদ্বলপাইযন পাঠায় ইয়ামাদ্বিটা গুপ্তধ্যনর সন্ধান! অতেন্ত ক়িা যর্াপনীয়তার মযধ্ে দ্বেযয় 
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শুরু হয় যখাুঁ়িাখুুঁদ্ব়ির কাজ। আযর্ই দ্বসদ্ধান্ত যনয়া হযয়যি, গুপ্তধ্ন পাওয়া যর্যল 
দ্বিদ্বলপাইযনর দ্বর্ধ্বি অথগনীদ্বত পুনরুদ্ধাযর তা র্ের্হার করা হযর্। 
  
 র্ল্পটা তাহযল সদ্বতে! তার পাি যথযক দ্বর়্িদ্বর়্ি কযর র্লযলন দ্বরযকা এযকাস্টা। 
  
মুখ তুযল তাকাযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। র্ল্প? 
  
 দ্বমত্র র্াদ্বহনীর র্ন্দী সেসেযেরযক দ্বেযয় ততদ্বর করাযনা হয় এই টাযনলগুযলা, টাযল ততদ্বর 
হর্ার পর তাযের সর্াইযক যমযর যিযল জাপাদ্বনরা, যকউ োযত এগুযলার অদ্বিত্ব সম্পযকগ 
জানযত না পাযর। 
  
 যসরকমই মযন হযে। যেতযর যঢাকার পর দ্বনদ্বিত হযত পারর্। 
  
আমার কাযি আিেগ লার্যি, জাপাদ্বনরা আর্ার দ্বিযর আযসদ্বন যকন? গুপ্তধ্ন উদ্ধার 
করার জযনে? 
  
 যচিা কযরদ্বন, একথা র্লা োযর্ না, জর্ার্ দ্বেযলন মোনদ্বকউযসা। েুযদ্ধর পর দ্বনমগাণ 
কাযজ সহায়তার নাম কযর অযনক জাপাদ্বন দ্বঠকাোদ্বর যকাম্পাদ্বন দ্বিদ্বলপাইযন ঢুকযত 
যচযয়দ্বিল। তাযের ধ্ারণা দ্বিল, একর্ার ঢুকযত পারযল যর্াপযন সর্ সদ্বরযয় দ্বনযয় যেযত 
পারযর্। দ্বকন্তু মাযকগাস গুপ্তধ্যনর কথা জানার পর জাপাদ্বনযের মুযখর ওপর েরজা র্ন্ধ 
কযর যেন, দ্বনযজই খুুঁজযত শুরু কযরন। 
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মাযকগাস সর্ না হযলও অিংিদ্বর্যিষ উদ্ধার কযরন। উৎখাত হর্ার আযর্ কযয়ক েিায় যে 
দ্বত্রি দ্বর্দ্বলয়ন েলার যেযির র্াইযর পাচার কযরন দ্বতদ্বন, র্লা হয় তার যর্দ্বিরোর্টাই 
গুপ্তধ্ন যর্চা টাকা। রৃ্ণায় মুখ কুুঁচযক থুথু যিলযলন দ্বরযকা এযকাস্টা। মাযকগাস আর তাুঁর 
স্ত্রীর যলাে আমাযের যে ক্ষ্দ্বত কযরযি, তা পূরণ করযত একযিা র্ির লার্যর্ আমাযের। 
  
 নাযক-মুযখ কাপ়ি র্দ্ব়িযয় দ্বনযয় সামযন র্া়িযলন ওুঁরা, তা না হযল েুর্গযন্ধ জ্ঞান 
হারাযর্ন। টাযনযলর যেতর যকাথাও যকাথা পাদ্বন জযম রযয়যি। একর্ার োুঁ়িাযলন ফ্রাঙ্ক 
মোনদ্বকউযসা, লক্ষ্ করযলন দ্বসদ্বলিং যথযক পাদ্বনর ধ্ারা র্দ্ব়িযয় দ্বনযচ নামযি। হাযতর টচগটা 
জ্বালযলন, আযলা যিলযলন দ্বনযচর দ্বেযক। 
  
 একটা কঙ্কাল পয়ি রযয়যি সামযন, কঙ্কাযলর একটা হাযতর ওপর োুঁদ্ব়িযয় রযয়যিন 
দ্বতদ্বন। কঙ্কাল, তযর্ পরযনর ইউদ্বনিমগটা যচনা যর্ল। র্লায় একটা যচইন, চকচক করযি 
টযচগর আযলায়। লযকযটর ওপর আযলা যিলযলন মোনদ্বকউযসা, তারপর ঝুুঁযক োল কযর 
তাকাযলন। লুযকযট নাম যলখা রযয়যি, উইদ্বলয়াম দ্বমলার। নাযমর দ্বনযচ যলখা রযয়যি 
আদ্বমগ দ্বসদ্বরয়াল নম্বর। দ্বসযধ্ হযলন মোনদ্বকউযসা, আযলাটা চারদ্বেযক যর্ারাযলন। টাযনযলর 
চারদ্বেযক শুধু্ কঙ্কাল আর কঙ্কাল। যকাথাও যকাথাও অযনকগুযলা কঙ্কাল িূপ হযয় 
আযি। 
  
দ্বমত্র র্াদ্বহনীর সেে দ্বিল এরা সর্াই, দ্বর়্িদ্বর়্ি করযলন দ্বরযকা এযকাস্টা। আযমদ্বরকান, 
দ্বিদ্বলদ্বপযনা, দ্বব্রদ্বটি, অযস্ট্রদ্বলয়ান। যেযখ মযন হযে অনোনে েুদ্ধ যক্ষ্ত্র যথযকও র্ন্দীযের 
ধ্যর এযনদ্বিল জাপাদ্বনরা কাজ করাযনার জযনে। দ্বকন্তু একসাযথ এতগুযলা মানুষযক খুন 
করা হযলা দ্বকোযর্? 
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 রু্যলযটর যকান দ্বচহ্ন যনই। টাযনল দ্বর্ধ্বি হওয়ায় ওরা যর্াধ্হয় েম র্ন্ধ হযয় মারা োয়। 
প্রথম িাকটাযক পাি কাদ্বটযয় সামযন র্া়িযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। এক সাদ্বরযত 
অযনকগুযলা িাক োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি। প্রদ্বতদ্বট িাযকর চাকা র্যস যর্যি, পযচ যর্যি প্রদ্বতদ্বট 
কোনোস টপ। একটা িাযকর যেতর টযচগর আযলা যিলযলন দ্বতদ্বন। োঙা কাযঠর র্াক্স 
িা়িা আর দ্বকিু যনই। এোযর্ কযয়কটা িাক পরীক্ষ্া করা হযলা। সর্গুযলাই খাদ্বল। 
  
েুযিা দ্বমটার এদ্বর্যয় র্াধ্া যপযলন ওুঁরা। যেযখই যর্াঝা োয়, দ্বর্যফারণ র্দ্বটযয় ধ্দ্বসযয় 
যেয়া হযয়ি টাযনল। র্াধ্ার সামযন যিাট একটা অযটা হাউজ যটইলার যেখা যর্ল, 
অোলুদ্বমদ্বনয়াযমর র্া এখনও চকচক করযি। ১৯৪০ সাযল এধ্রযনর অযটা যিইলার দ্বিল 
না। র্াদ্ব়িটার পাযি যকান মাকগা যনই, তযর্ টায়াযরর র্াযয় যলখাগুযলা প়িা যর্ল। 
  
ধ্াতর্ ধ্াপ যর্যয় ওপযর উঠযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা, যোরযর্া়িায় োুঁদ্ব়িযয় যেতযর টযচগর 
আযলা যিলযলন। যেতরটা যেযখ অদ্বিস র্যল মযন হযলা। দ্বঠকাোররা এধ্রযনর সচল 
অদ্বিস র্ের্হার কযর। 
  
চারজন যলাকযক দ্বনযয় র্াদ্ব়িটার কাযি এযস োুঁ়িাযলন দ্বরযকা এযকাস্টা। ফ্লােলাইযটর 
তার র্হন করযি যলাকগুযলা উজ্জ্বল আযলায় যেযস যর্ল চারদ্বেক। এটা আর্ার এল 
যকাযেযক! দ্বর্স্মযয় হাুঁ কযর তাদ্বকযয় থাকযলন দ্বতদ্বন। 
  
আযলাটা যেতযর আনযত র্যলা, দ্বনযেগি দ্বেযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। 
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আযলা যিলার পর যেখা যর্ল যিইলাযরর যেতযর দ্বকিুই যনই। যেস্ক যথযক সমি 
কার্জপত্র সদ্বরযয় যিলা হযয়যি। যেরাজগুযলা খাদ্বল, খাদ্বল ওযয়স্টযপপার র্াযস্কট। 
যকাথাও যকান িাইোনী যনই। যেয়াযল হুযকর সযঙ্গ ঝুলযি শুধু্ একটা হোুঁ। আযরক 
দ্বেযকর যেয়াযল একটা র্োকযর্ােগ যেখা যর্ল। আরদ্বর্যত যলখা কযয়কটা সিংখো যেখযলন 
ওুঁরা, দ্বিপটম যলখার কাযজ র্ের্হার করা হযয়যি কাতাকানা সযঙ্কত। 
  
দ্বক ওগুযলা? 
  
 গুপ্তধ্যনর তাদ্বলকা র্যল মযন হযে। 
  
যেযস্কর দ্বপিযন, একটা যচয়াযরর ওপর ধ্প কযর র্যস প়িযলন দ্বরযকা এযকাস্টা। দ্বকিুই 
যনই, সর্ দ্বনযয় চযল যর্যি। 
  
প্রায় পুঁদ্বচি র্ির আযর্, যর্াযেগ যলখা তাদ্বরখ যেযখ অন্তত তাই মযন হযে। 
  
 মাযকগাস? জানযত চাইযলন এযকাস্টা। 
  
না, মাযকগাস নন, র্লযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। জাপাদ্বনরা। ওরা দ্বিযর এযসদ্বিল। 
আমাযের জযনে শুধু্ হা়িগুযলা যরযখ যর্যি। 
  
. 
  
১৪. 
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 ওয়াদ্বিিংটযনর যিােগস দ্বথযয়টাযর র্যস অনুষ্ঠান যেখযিন যরইমন্ড জেগান, পাযি স্ত্রী। হঠাৎ 
তার হাতর্দ্ব়ির অোলামগ দ্বপপ দ্বপপ কযর উঠল। স্ত্রীযক র্লযলন, আসদ্বি। দ্বথযয়টার যথযক 
িান্তোযর্ যর্দ্বরযয় এযলন দ্বতদ্বন। লদ্বর্যত যপৌঁযি যেখযলন কাদ্বটগস দ্বমকার একা তার জযনে 
অযপক্ষ্া করযিন। 
  
কাদ্বটগস দ্বমকার হযলন অোেোন্সে যটকদ্বনকোল অপাযরিনস-এর যেপুদ্বট দ্বেযরের। 
দ্বনযজর অদ্বিস যিয়ি র়্ি একটা যর্যরান না দ্বতদ্বন, ওখাযন র্যসই সারাদ্বেন সোযটলাইট 
ইযন্টদ্বলযজন্স িযটা পরীক্ষ্া কযরন। 
  
দ্বক খরর্? যকান েূদ্বমকা না কযরই জানযত চাইযলন যরইমন্ড জেগান। 
  
 যকান জাহাযজ যর্ামাটা দ্বিল, আমরা জাদ্বন, কাদ্বটগস দ্বমকার জর্ার্ দ্বেযলন। 
  
 দ্বকন্তু এখাযন যতা কথা র্লা সম্ভর্ নয়। 
  
মোযনজাযরর সাযথ আলাপ কযরদ্বি, তার অদ্বিসটা র্ের্হার করযত পাদ্বর আমরা। 
  
 কামরাটা যচযনন যরইমন্ড জেগান। যেতযর ঢুযক মোযনজাযরর যচয়াযর র্সযলন দ্বতদ্বন। 
তুদ্বম দ্বনদ্বিত? যকান েুল হযে না? 
  
 িান্তোযর্ মাথা না়িযলন কাদ্বটগস দ্বমকার। একটা আর্হাওয়া পাদ্বখ যথযক যতালা িযটাযত 
যেখা োযে এলাকায় দ্বতনযট জাহাজ দ্বিল। দ্বর্যফারযণর পর ওই এলাকার উপর দ্বেযয় 
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োর্ার সময় আমরা আমাযের পুরাযনা স্কাই দ্বকিং ইযন্টদ্বলযজন্স সোযটলাইট অোকদ্বটযেট 
কদ্বর। ওটা যথযক পাওয়া িযটাযত আমরা েুযটা জাহাজ যেখত পাদ্বে। 
  
 দ্বকোযর্? 
  
রাোর-যসানার দ্বসযস্টযমর কােগকাদ্বরতা কমদ্বপউটাযরর সাহাযেে অযনক র্াদ্ব়িযয় যনওয়ার 
িযল পাদ্বনর দ্বনযচটা আমরা পদ্বরষ্কার যেখযত পাই, যেযখ মযন হয় স্বে কাুঁচ। 
  
তুদ্বম যতামার যলাকযের দ্বব্রি কযরদ্বিযল? 
  
হোুঁ। 
  
কাদ্বটগযসর যচাযখ যচাযখ রাখযলন যরই জেগান। তুদ্বম সন্তুি? যকাথাও যকান খুুঁত যনই? 
  
যকান খুুঁত যনই, েৃঢ়কযণ্ঠ র্লযলন কাদ্বটগস দ্বমকার। 
  
 হোুঁ। 
  
 জাযনা যতা যে েুল করযল যতামাযকও োয়ী হযত হযর্? 
  
যতামাযক দ্বরযপাটগ করার পর র্াদ্ব়িযত দ্বিযর নাক যেযক রু্মার্ আদ্বম। 
  
যর্ি, এর্ার র্যলা। 
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পযকট যথযক একটা যিাল্ডার যর্র কযর যটদ্বর্যলর ওপর রাখযলন কাদ্বটগস দ্বমকার। 
  
যরইমন্ড জেগান হাসযলন। তুদ্বম যেখদ্বি দ্বব্রিযকযসর েক্ত নও। 
  
 হাত েুযটা মুক্ত রাখযত চাই, র্যল যিাল্ডারটা খুলযলন কাদ্বটগস দ্বমকার। যেতর যথযক 
পাুঁচটা িযটাগ্রাি যর্রুযলা। প্রথম দ্বতনযটযত জাহাজগুযলাযক পাদ্বনর ওপর অতেন্ত 
পদ্বরষ্কারোযর্ যেখা োযে। এখাযন তুদ্বম যেখযত পাে জাপাদ্বন অযটা কোদ্বরয়ারটাযক দ্বর্যর 
চক্কর মারযি নরওয়দ্বজয়ান পোযসিার কাযর্গা লাইনার-যোযত যেযস োযে অযটা 
কোদ্বরয়ার র্াযরা দ্বকযলাদ্বমটার েূযর, পাদ্বনযত একটা সার্মারদ্বসর্ল নামাযে দ্বব্রদ্বটি সাযেগ 
দ্বিপ। 
  
দ্বর্যফারণ র্টার আযর্র পদ্বরদ্বস্থদ্বত, মন্তর্ে করযলন যরইমন্ড জেগান। 
  
মাথা ঝাুঁকাযলন কাদ্বটগস দ্বমকার। পযরর িদ্বর্ েুযটা দ্বর্যফাদ্বরযণর পর স্কাই দ্বকিং যথযক 
যতালা, সার্যরর তলায় োঙাযচারা েুযটা যখাল যেখা োযে। তৃতীয় জাহাজটা র্াযয়র্ হযয় 
যর্যি। সার্যরর যমযঝযত ওটার এদ্বিযনর দ্বকিু টুকযরা-টাকরা িা়িা আর দ্বকিু অর্দ্বিি 
দ্বিল না। 
  
দ্বতনযটর মযধ্ে যকানদ্বট যসটা? ধ্ীযর ধ্ীযর জানযত চাইযলন যরইমন্ড জেগান। 
  
যে েুযটা েুযর্ যর্যি ওগুযলার পদ্বরচয় যপযয়দ্বি আমরা। যর্ামাটা দ্বিল জাপাদ্বন অযটা 
কোদ্বরয়াযর। 
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একটা েীর্গশ্বাস যিযল যচয়াযর যহলান দ্বেযলন যরইমন্ড জেগান। জাপাযনর কাযি অোটম 
যর্ামা আযি, খর্রটা আমার জযনে র়্ি যকান দ্বর্স্ময় নয়। কারণ র্হু র্ির ধ্যরই যর্ামা 
র্ানার্ার যটকনলদ্বজ ওযের হাযত রযয়যি। 
  
প্রথম আোস পাওয়া োয় ওরা েখন একটা দ্বনকুইে যমটাল িাস্ট-ব্রীোর দ্বরয়োের 
র্ানায়। দ্বিিদ্বনিং উইথ িাস্ট দ্বনউিনস, েে ব্রীোর দ্বক্রযয়টস যমার পুযটাদ্বনয়াম িুযয়ল 
েোট ইট র্ানগস। পারমাণদ্বর্ক অস্ত্র র্ানার্ার প্রথম পেযক্ষ্প। 
  
এর্ার মরীদ্বচৎকার দ্বপিযন যিাযটা-কুুঁযজ র্ার কযরা যকাথায় আযি পারমাণদ্বর্ক অস্ত্র 
ততদ্বরর কারখানা! দ্বতক্তকযণ্ঠ র্লযলন যরইমন্ড জেগান। 
  
জাপাদ্বনরা আমাযেরযক যর্াকা র্াদ্বনযয়যি, মন্তর্ে করযলন কাদ্বটগস দ্বমকার। 
  
আমার যকন যেন মযন হয় জাপাযনর সরকাদ্বর যনতারাও এ র্োপাযর দ্বকিু জাযনন না। 
  
ওযের যপ্রাোকিন িোদ্বসদ্বলদ্বট মাদ্বটর ওপর হযল আমাযের নতুন সোযটলাইট দ্বেযটকিন 
ইকুইপযমন্ট ওগুযলার খর্র দ্বঠকই যপযয় যেত। 
  
অদু্ভত র্োপার, ওযের যকান এলাকাযতই অস্বাোদ্বর্ক যরদ্বেও অোকদ্বটদ্বেদ্বট ধ্রা পয়িদ্বন। 
  
আমরা শুধু্ ওযের ইযলকদ্বিকোল পাওয়ার দ্বরয়োেরগুযলার কথা জাদ্বন, আর জাদ্বন একটা 
দ্বনউদ্বক্লয়ার ওযয়স্ট োম্প সম্পযকগ উপকূল িহর যরাযকাটার কাযি। 
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 দ্বরযপাটগগুযলা আদ্বম যেযখদ্বি, র্লযলন যরইমন্ড জেগান। পারমাণদ্বর্ক র্জগে যিলার জযনে 
চার হাজার দ্বমটার র্েীর একটা িোিট র্াদ্বনযয়যি ওরা। এমন হযত পাযর, দ্বকিু একটা 
যেখার কথা দ্বিল, দ্বকন্তু যেখযত পাইন আমরা? 
  
চুপ কর থাকযলন কাদ্বটগস দ্বমকার। 
  
দ্বক সর্গনাি! হঠাৎ দ্বর্যফাদ্বরত হযলন যরইমন্ড জেগান। জাপান দ্বর্না র্াধ্ায় জাহাযজ কযর 
আযমদ্বরকায় অোটম যর্ামা পাঠাযে অথচ আমরা দ্বকিুই জাদ্বন না। যর্ামা যকাথায় যপল 
ওরা, দ্বকোযর্ র্ানাল, যকন পাঠাযে, দ্বঠক যকাথায় পাঠাযে…ওহ র্ে, আমরা যতা দ্বকিুই 
জাদ্বন না। 
  
তুদ্বম র্লি যর্ামাগুযলা? র্হুর্চন? দ্বজযজ্ঞস করযলন কাদ্বটগস দ্বমকার। 
  
কযলারাযোর দ্বসসযমাগ্রাদ্বিক যসন্টার-এর দ্বরদ্বেিং অনুোয়ী প্রথম দ্বর্যফারযণর এক 
দ্বমদ্বলযসযকন্ড পর দ্বিতীয় একটা দ্বর্যফারণ র্যটযি। 
  
এক যসযকন্ড চুপ কযর থাকযলন কাদ্বটগস দ্বমকার, তারপর র্লযলন, খুর্ই খারাপ। কথা, 
েি র্ির আযর্ই সতকগ হওদ্বন যতামরা। 
  
দ্বকযসর দ্বেদ্বেযত েি র্ির আযর্ সতকগ হর্? রাজনীদ্বতকরা যতা শুধু্ রাদ্বিয়া আর 
মধ্েপ্রাচেযক দ্বনযয় র্েি দ্বিল। প্রদ্বত র্ির ইযিদ্বলযজন্স র্াযজটও কদ্বমযয় যেয়া হযে। 
তািা়িা জাপান হযলা আমাযের সর্যচযয় র্দ্বনষ্ঠ র্নু্ধযের একজন। ওখাযন আমরা শুধু্ 
অর্সরপ্রাপ্ত েুজন এযজন্টযক ো়িায় যরযখদ্বি। একই কথা ইসরাযয়ল সম্পযকগ। আমরা 
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জাদ্বন যে-যকান দ্বেন অোটম যর্ামা র্াদ্বনযয় যিলযর্ ওরা, দ্বকন্তু যেযহতু ওরা আমাযের র্নু্ধ, 
যতমন গুরুত্ব দ্বেই না। 
  
 র্ািলদ্বতর যখসারত দ্বেযত হযর্ এখন, মন্তর্ে করযলন কাদ্বটগস দ্বমকার। যেযখা, যপ্রদ্বসযেন্ট 
দ্বক র্যলন। যিাল্ডার যথযক আযরকটা িদ্বর্ যর্র করযলন দ্বতদ্বন। যেযখা যতা, দ্বক এটা? 
  
 িযটার দ্বেযত ঝুুঁযক তাকাযলন যরইমন্ড জেগান। যেযি মযন হযে র়্ি একটা িামগ 
িোের। 
  
 ওটা অযচনা একটা েীপ সী মাইদ্বনয়িং যেযসল। পাদ্বনর পাুঁচ হাজার দ্বমটার দ্বনযচ রযয়যি। 
দ্বর্যফারণ এলাকা যথযক খুর্ যর্দ্বি হযল দ্বর্ি দ্বকযলাদ্বমটার েূযর। তুদ্বম জাযনা, কাযের 
এটা? র্া ওই সময় ওখাযন দ্বক করদ্বিল ওরা? 
  
 হো… ধ্ীযর ধ্ীযর র্লযলন যরইমন্ড জেগান। আযর্ জানতাম না, এখন জাদ্বন। ধ্নের্াে, 
কাদ্বটগস। 
  
িযটাগুযলা পযকযট েযর কামরা যথযক যর্দ্বরযয় এযলন দ্বতদ্বন, দ্বপিন যথযক তার দ্বেযক 
অর্াক হযয় তাদ্বকযয় থাকযলন কাদ্বটগস দ্বমকার। 
  
. 
  
১৫. 
  
 কাো সদ্বরযয়, ঢাল যর্যয় যিযঞ্চর ওপর উযঠ এল দ্বর্র্ জন্। 
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চীি এদ্বিদ্বনয়ার োযঙ্কট জানযত চাইযলন, লোন্ডস্লাইে যথযক যতা রক্ষ্া যপলাম, এর্ার 
আপনার েোনটা দ্বক, োকগ? চাযয়র কাযপ চুমুক দ্বেযলন দ্বতদ্বন। 
  
েোন হযলা ওপযর ওঠা। হাত তুযল দ্বর্র্ জযনর িােটা যেদ্বখযয় দ্বেল দ্বপট। 
  
আপনার দ্বর্র্ জন োসযত পাযর না, আর আমাযের মাথার ওপর রযয়যি পাুঁচ 
দ্বকযলাদ্বমটার সার্র, ওপযর ওঠার মত অসম্ভর্ একটা কাজ দ্বকোযর্ আপদ্বন করযত চান? 
  
দ্বনিঃিযব্দ হাসল দ্বপট। তারপর র্লল, যেি র্যস থাকুন, উপযোর্ করুন চারদ্বেযকর 
েৃিে। আপনাযক আদ্বম পাহায়ির মাথায় তুযল দ্বনযয় োর্। 
  
. 
  
ওযয়লকাম আযর্ােগ, অোেদ্বমরাল! অোটাক সার্যমদ্বরন সাইন্ডাযরর কমান্ডার দ্বর্উ মরটন 
র্লযলন, তাদ্বকযয় আযিন অোেদ্বমরাল যজমস সোনযেকাযরর দ্বেযক। মুযখ হাদ্বস ধ্যর 
রাখযলও, মযন মযন খুদ্বি নন দ্বতদ্বন। এধ্রযনর র্টনা আযর্ কখনও র্যটদ্বন। আমরা 
একটা অদ্বেোযন রযয়দ্বি, হঠাৎ দ্বনযেগি এল সারযিযস উযঠ একজন দ্বেদ্বজটরযক তুযল 
দ্বনযত হযর্। আপনাযক জানাযত আপদ্বে যনই, র্োপারটা আমার পিন্দ হয়দ্বন। 
  
সািংহাই যিদ্বলর লঞ্চ যথযক সাউন্ডাযরর আিংদ্বিক োসমান যসইল টাওয়াযর পা দ্বেযলন 
অোেদ্বমরাল সোনযেকার, দ্বর্উ মরটযনর র্াদ্ব়িযয় যেয়া হাতটা ধ্যর এমনোযর্ ঝাুঁকাযলন 
যেন কতদ্বেন ধ্যর যচযনন আুঁযক, যচহারায় হাদ্বসখুদ্বি োর্। আপনার সার্যমদ্বরযন চা যখযত 
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আসার জযনে আদ্বম যকান কলকাদ্বঠ নাদ্ব়িদ্বন, কমান্ডার। আমাযক আসযত হযয়যি সরাসদ্বর 
যপ্রদ্বসযেনদ্বিয়াল দ্বনযেগযি। আপনার েদ্বে অসুদ্বর্যধ্ হয় র্লুন, এখুদ্বন আদ্বম চাইদ্বনজ জাযঙ্ক 
দ্বিযর োই। 
  
যচহারায় আহত একটা োর্ িুদ্বটযয় দ্বর্উ মরটন র্লযলন, যনা অযিন্স, অোেদ্বমরাল। দ্বকন্তু 
রুি সোযটলাইট…। 
  
 আমাযের িদ্বর্ তুলযর্, এই যতা? তুলযর্, যস র্োপাযর আমার যকান মাথার্েথা যনই। 
টাওয়াযর উযঠ এল অোল, তার দ্বেযক তাকাযলন সোনযেকার। অোল দ্বজওদ্বেগযনা, আমার 
অোদ্বসস্টোন্ট প্রযজে দ্বেযরের। 
  
 কুিলাদ্বে দ্বর্দ্বনমযয়র পর পথ যেদ্বখযয় ওযেরযক সার্যমদ্বরযনর কযিাল যসন্টাযর দ্বনযয় 
এযলন দ্বর্উ মরটন। কমান্ডাযরর দ্বপিু দ্বপিু িান্সপাযরন্ট েদ্বটিং যটদ্বর্যলর সামযন এযস 
োুঁ়িাযলন অোেদ্বমরাল। দ্বেসযেযত সার্যরর দ্বনযচটা যেখা োযে। থ্রী োইযমনিনোল 
যসানার দ্বেউ। 
  
যলিযটনোন্ট যেদ্বেে দ্বেলুসা, সাউন্ডাযরর যনদ্বেযর্িন অদ্বিসার, যটদ্বর্যলর ওপর ঝযক 
রযয়যিন। পদ্বরচয় কদ্বরযয় যেয়ার সময় উষ্ণ হাদ্বস িদ্ব়িযয় প়িল মুযখ। 
  
অোেদ্বমরাল সোনযেকার, দ্বেস ইজ অোন অনার। অোকাযেদ্বমযত আপনার একটা 
যলকচারও আদ্বম দ্বমস করতাম না! 
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যঠাুঁট দ্বটযপ হাসযলন অোেদ্বমরাল। েদ্বে র্যলন আমার যলকচার শুযন আপনার রু্ম যপত, 
োদ্বর লজ্জা পার্। 
  
 দ্বক যে র্যলন, সোর! নুমা প্রযজে সম্পযকগ আপনার যলকচার শুযন মুগ্ধ হযয় যর্দ্বি আদ্বম। 
  
 দ্বেলুসার দ্বেযক চট কযর একর্ার তাদ্বকযয় যটদ্বর্যলর দ্বেযক ইদ্বঙ্গত করযলন দ্বর্উ মরটন। 
যতামার আদ্বর্ষ্কার সম্পযকগ অোেদ্বমরাল জানযত চান, যেদ্বেে দ্বেলুসা। 
  
 দ্বেলুসার কাুঁযধ্ একটা হাত রাখযলন সোনযেকার। দ্বক আদ্বর্ষ্কার কযরযিন, মাই দ্বেয়ার 
যফ্রন্ড? 
  
োর্াযর্যর্ সামানে যকুঁযপ যর্ল দ্বে লুসার র্লা, সার্যরর তলা যথযক অদু্ভত একটা 
দ্বমউদ্বজযকর আওয়াজ পাদ্বে আমরা…। 
  
দ্বমদ্বন েে মারযমইে? জানযত চাইল অোল। 
  
 হোুঁ…। 
  
আপনারা জানযলন দ্বকোযর্? তীক্ষ্ণকযণ্ঠ দ্বজযজ্ঞস করযলন দ্বর্উ মরটন। 
  
দ্বপট, যজার র্লায় র্লল দ্বর্। এখনও যর্ুঁযচ আযি ও। 
  
অোেদ্বমরাল সোনযেকার, তাকাযলন দ্বেলুসার দ্বেযক। এখনও দ্বক শুনযত পাযেন 
যকারাসটা? 
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ইযয়স, সোর। একটা দ্বিক্স পার্ার পর উৎসটারও সন্ধান যপযয়দ্বি। 
  
সচল? 
  
সার্যরর তলায়, র্ণ্টায় পাুঁচ দ্বকযলাদ্বমটার। 
  
দ্বপট আর দ্বম. োযঙ্কট েূদ্বমকযম্পর ধ্াক্কা সামযল দ্বনযয়যি, আশ্রয় দ্বনযয়যি দ্বর্র্ জন্-এ, 
র্লল অোল। 
  
যোর্াযোযর্র যচিা কযরযিন? দ্বর্উ মরটনযক দ্বজযজ্ঞস করল অোেদ্বমরাল। 
  
যচিা কযরদ্বিলাম, দ্বকন্তু এক হাজার দ্বমটাযরর যচযয় যর্দ্বি র্েীযর িান্সদ্বমট করা আমাযের 
দ্বসযস্টযমর পযক্ষ্ সম্ভর্ নয়। 
  
শুনযত পাযর্ন দ্বক, ওরা েদ্বে যকান সারযিস যেযসযলর সাযথ যোর্াযোর্ করার যচিা 
কযর? 
  
ওযের যকারাস েদ্বে শুনযত পাই, েযয়স িান্সদ্বমিনও শুনযত পারর্। 
  
যস ধ্রযনর যকান িব্দ দ্বরদ্বসে কযরযিন? 
  
তার মাযন ওযের যিান দ্বসযস্টম নি হযয় যর্যি, মন্তর্ে করযলন সোনযেকার। 
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দ্বকন্তু তাহযল দ্বমউদ্বজক িান্সদ্বমট করযিন দ্বকোযর্ ওুঁরা? 
  
দ্বর্র্ জন-এ একটা ইমাযজগদ্বন্স অোমদ্বেিাইিং দ্বসযস্টম আযি, জর্ার্ দ্বেল দ্বজওদ্বেগযনা। 
যসটার িব্দ যপযয় যরসদ্বকউ যেদ্বহযকল োযত যপৌঁিাযত পাযর। তযর্ ওটা েযয়স িান্সদ্বমট 
র্া দ্বরদ্বসে করযত পাযর না। 
  
দ্বর্উ মরটন তীক্ষ্ণ কযণ্ঠ জানযত চাইযলন, আপনাযের দ্বর্র্ জন্-এ ওুঁরা কারা, জানযত 
পাদ্বর? প্রিান্ত মহাসার্যর তলায় দ্বক করযিন ওরা? 
  
সদ্বর্নযয় হাসযলন অোেদ্বমরাল। েুিঃদ্বখত, কমান্ডার! এটা আমাযের একটা টপ দ্বসযক্রট 
প্রযজে। দ্বেলুসার দ্বেযক দ্বিরযলন দ্বতদ্বন। আপদ্বন র্লদ্বিযলন, ওটা সচল। 
  
 ইযয়স, সোর! কযয়কটা যর্াতাযম চাপ দ্বেযলন দ্বেলুসা। যটদ্বর্যলর দ্বেসযেযত থ্রী-
োইযমনিনোল হযলাগ্রাি িুযঠ উঠল। 
  
 যলযটস্ট আন্ডারওয়াটার দ্বেজুয়াল যটকনলদ্বজ, র্লযলন দ্বর্উ মরটন, র্লায় র্যর্গর সুর। 
আমাযের সার্যমদ্বরযনই প্রথম দ্বিট করা হযয়যি। 
  
 লাল হযয় উঠল দ্বর্উ মরটযনর যচহারা। চাপাস্বযর দ্বতদ্বন র্লযলন, অোেদ্বমরালযক যেখাও 
তার যখলনা দ্বক রকম কাজ কযর। 
  
লাদ্বঠ আকৃদ্বতর একটা যপ্রার্ হাযত দ্বনযয় দ্বেসযের যমযঝযত একটা লাইট যিাট দ্বর্দ্বরখাে 
যথযক এখানটায় উযঠ আযস, যমইন ফ্রোকচার যজান যথযক খাদ্বনকটা েূযর। এই মুহূযতগ 
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আুঁকার্াুঁকা একটা পথ ধ্যর ঢাল যর্যয় উঠযি ওটা। দ্বকিু র্লযত হল না, দ্বেসযেটা 
আকাযর র়্ি কযর তুলল যস। খা়িা ঢাযলর র্াযয় দ্বর্র্ জনযক যেখা যর্ল। 
  
এর যচযয় যর্দ্বি পদ্বরষ্কারোযর্ যেখাযনা সম্ভর্ নয়। 
  
যেি একটা দ্বর্নু্দ, তার যর্দ্বি দ্বকিু না। দ্বর্শ্বাস করা কদ্বঠন যে ওই দ্বর্নু্দটার যেতর েুজন 
মানুষ র্াুঁচার জযনে প্রাণপণ সিংগ্রাম করযি। 
  
 মরটন জানযত চাইযলন, আপনাযের সার্মারদ্বসর্যলর সাহাযেে েরযলাকযের র্াুঁচাযত 
পাযরন না? 
  
দ্বেসযে যটদ্বর্যলর যরইল িক্ত কযর যচযপ ধ্যর আযি অোল, আঙুযলর দ্বর্টগুযলা সাো হযয় 
যর্যি। কাযি যেযত পাদ্বর, দ্বকন্তু েুযটা যেদ্বহযকযলর যকানটাযতই এয়ার লক যনই, িযল 
ওযেরযক িান্সিার করা সম্ভর্ নয়। 
  
যকর্ল দ্বেযয় আটযক তুযল আনা োয় না? 
  
িয় দ্বকযলাদ্বমটার যকর্ল যকান জাহাযজ থাযক র্যল যতা শুদ্বনদ্বন। েুযল যর্যল চলযর্ না যে 
েযথি যমাটা হযত হযর্ যকর্লটাযক। 
  
কাুঁধ্ ঝাুঁকাযলন দ্বর্উ মরটন। আমরা দ্বকিু করযত পারদ্বি না র্যল সদ্বতে েুিঃদ্বখত। 
  
ধ্নের্াে, কমান্ডার। 
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প্রায় এক দ্বমদ্বনট চুপচাপ োুঁদ্ব়িযয় থাকযলন ওুঁরা, তাদ্বকযয় আযিন দ্বেসযের দ্বেযক। 
  
আো, ওুঁরা োযেন যকাথায়? অর্যিযষ দ্বনিব্ধতা োঙযলন দ্বেলুসা। 
  
দ্বক র্লযলন? হঠাৎ যেন রু্ম যথযক জার্যলন অোেদ্বমরাল। 
  
ওটার ওপর েখন যথযক নজর রাখদ্বি আদ্বম, র্লযলন যেদ্বেে দ্বেলুসা, মযন হযে দ্বনদ্বেগি 
একটা লযক্ষ্ের দ্বেযক এযর্াযে। র্াধ্া যপযল এদ্বেক ওদ্বেক যর্াযর, তারপর আর্ার আযর্র 
যকাযসগ দ্বিযর আযস। 
  
দ্বপট উুঁচু জায়র্ায় উযঠ আসযি, মাই র্ে! 
  
যকাসগ যেযখ সম্ভার্ে একটা র্ন্তর্ে দ্বেলুসা, র্লযলন দ্বর্উ মরটন। দ্বহযসযর্ কযর যর্র 
কযরা। 
  
 যনদ্বেযর্িনোল কমদ্বপউটাযরর যর্াতাযম চাপ দ্বেযলন যেদ্বেে দ্বেলুসা। তারপর মদ্বনটযরর 
দ্বেযক তাকাযলন, অযপক্ষ্া করযিন কমপাস প্রযজকিযনর জযনে। প্রায় সাযথ সাযথ 
সিংখোগুযলা িুযট উঠল মদ্বনটযরর স্ক্রীযন। আপনার যলাক, অোেদ্বমরাল, থ্রী থ্রী, যিার ধ্যর 
এযর্াযে। 
  
থ্রী-থ্রী-যিার, দ্বর়্িদ্বর়্ি করযলন দ্বর্উ মরটন। তার মাযন সামযন দ্বকিুই যনই! 
  
ওটার সামযনর জায়র্া এনলাজগ করুন, েীজ, যেদ্বেে দ্বেলুসাযক অনুযরাধ্ করল অোল। 
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করা হযলা এনলাজগ। যেখা োযে কযয়কটা পাহায়ির মাথা িা়িা আর দ্বকিু যনই। 
  
দ্বপট কনযরা র্াইঅট-এর দ্বেযক োযে, র্লল অোল। 
  
 র্াইঅট? যেদ্বেে দ্বেলুসা জানযত চাইযলন। 
  
সমতল চূ়িাসহ একটা সী মাউন্ট, র্োখো করযলন সোনযেকার। 
  
চূ়িার যেপথ কত? দ্বেলুসাযক প্রশ্ন করল অোল। 
  
যটদ্বর্যলর দ্বনযচর যকদ্বর্যনট যথযক একটা চাটগ যর্র কযর োুঁজ খুলযলন যেদ্বেে দ্বেলুসা। 
যেপথ দ্বতনযিা েি দ্বমটার। 
  
দ্বর্র্ জন্ যথযক কত েূযর? প্রশ্নটা এল মরটযনর তরি যথযক। 
  
মাপযজাক কযর যেদ্বেে দ্বেলুসা র্লযলন, প্রায় দ্বিয়ানিই দ্বকযলাদ্বমটার। 
  
প্রদ্বত র্ণ্টা আট দ্বকযলাদ্বমটার, দ্বহযসর্ করল অোল, পযথ র্াধ্া পাওয়ায় েূরত্বটাযক দ্বিগুণ 
ধ্রযত হযর্ োর্ে োল হযল কাল এই সময় চূ়িান্ত যপৌঁিাযর্ ওুঁরা। 
  
 চূ়িায় উঠযত পারযল সারযিযসর খাদ্বনকটা কাযি আসযর্ন ওুঁরা, তা দ্বঠক। দ্বকন্তু 
তারপরও দ্বতনযিা দ্বমটার র্া প্রায় এক হাজার িুট দ্বনযচ থাকযর্ন সারযিস যথযক। 
আপনাযের এই যলাক দ্বকোযর্…? 
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ওর নাম োকগ দ্বপট, র্লল অোল। 
  
যর্ি, োকগ দ্বপট। যতা উদ্বন দ্বকোযর্ পাদ্বনর ওপর আসযত চান, সাুঁতার দ্বেযয়? 
  
অন্তত ওই র্েীরতা যথযক সম্ভর্ নয় যসটা। 
  
 তাহযল এই দ্বপট দ্বক করযত চাইযি? 
  
যকউ যকান কথা র্লল না। দ্বর্উ মরটযনর প্রযশ্নর উের ওযের কারও জানা যনই। 
  
. 
  
১৬. 
  
 আমরা েুহাজার দ্বমটার যপদ্বরযয় এযসদ্বি, দ্বরযপাটগ করল দ্বপট। 
  
 যেদ্বর গুে, মন্তর্ে করযলন যক্লাোর োযঙ্কট। চূ়িা আর যর্দ্বি েূযর নয়। 
  
এখুদ্বন হর্ার যকান কারণ যনই, র্লল দ্বপট। ঢালটা ক্রমি আরও খা়িা হযে। আর েদ্বে 
পাুঁচ দ্বেদ্বগ্র যর্দ্বি খা়িা হয়, আমাযের িোক মাদ্বট কাম়িাযত পারযর্ না। 
  
র্েথগতার কথা এখন আর দ্বচন্তা করযিন না োযঙ্কট। দ্বপযটর ওপর তার আস্থা প্রায় 
সীমাহীন হযয় উযঠযি। তযর্ ঢাযলর যমযঝ যতা যেখদ্বি সমতল উযঠ যেযত অসুদ্বর্যধ্ হযর্ 
র্যল মযন হয় না। 
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যেখা োক, র্যল যচাখ রু্জল দ্বপট, যেযখ মযন হযলা রু্দ্বমযয় পয়িযি। 
  
. 
  
েুর্ণ্টা পর গুদ্বলর মত একটা আওয়াযজ রু্ম যেযঙ যর্ল ওর। যচাখ যমযল কনযসাযলর 
দ্বেযক তাকাল ও। লাল একটা আযলা জ্বলযি আর দ্বনেযি। 
  
 োদ্বিক যকান ত্রুদ্বট? দ্বজযজ্ঞস করল ও। 
  
একটা দ্বলক যেখা দ্বেযয়যি, র্লযলন োযঙ্কট। আওয়াটার সাযথ সাযথ ওয়াদ্বনগিং লাইট জ্বযল 
উঠল। 
  
েোযমজ ও যলাকিান সম্পযকগ কমদ্বপউটার দ্বক র্লযি? 
  
 েুিঃদ্বখত, আপদ্বন আমাযক যপ্রাগ্রাম কোকদ্বটযেট করার জযনে যকা়ি যিাযননদ্বন। 
  
কীযর্াযেগর দ্বনদ্বেগি একটা যর্াতাযম চাপ দ্বেল দ্বপট। দ্বেসযে মদ্বনটযর িুযট উঠল 
দ্বরেআউট। আমরা োর্ের্ান, র্লল ও। লাইি সাযপাটগ ও ইযলকিদ্বনক ইকুইপযমন্ট 
যচম্বার অক্ষ্তই আযি। দ্বলকটা দ্বনযচ যকাথাও, এদ্বিযনর পািপাযি র্া যজনাযরটর 
কমপাটগযমযন্ট। 
  
 তারপরও র্লযিন আমরা োর্ের্ান? 
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ওদ্বেযক ন়িাচ়িা করার জায়র্া আযি। যচয়ার যথযক যনযম ক্রল কযর কযিাল যকদ্বর্যনর 
দ্বেযক এযর্াল দ্বপট, একটা িোপ যোর খুযল যেতযর ঢুকল। আযলা যজ্বযল এদ্বন 
কম্পাটগযমযন্টর চারদ্বেযক তাকাল ও। দ্বহসদ্বহস আওয়াজ হযে, দ্বকন্তু উ+সটা যেখা যর্ল 
না। এরইমযধ্ে খাদ্বনকটা পাদ্বন জযমযি যেতযর। 
  
দ্বলকটা যপযলন? দ্বচৎকার কযর জানযত চাইযলন োযঙ্কট। 
  
না। 
  
দ্বর্র্ জনযক থামার্! 
  
না, চূ়িার দ্বেযক উঠযত থাকুন। দ্রুত দ্বচন্তা করযি দ্বপট। র্ন র্ন র্াদ্ব়ি যখযয় দ্বর্র্ জযনর 
র্াইযরর যেয়াল তুর্য়ি যর্যি। দ্বহসদ্বহস আওয়াজ শুযন ও পাদ্বন যেযখ যর্াঝা োযে, 
সূযচর মত সরু একটা িুযটা ততদ্বর হযয়যি যকাথাও। সরু একটা িুযটা দ্বেযয় ধ্ীযর ধ্ীযর 
পাদ্বন ঢুকযল এদ্বিন কমপাটগযমন্ট েরযত েুর্ন্টা লার্যর্। দ্বকন্তু েদ্বে িুযটাটা র়্ি হয়, 
কামাযনর মত দ্বর্যফাদ্বরত হযর্ পাদ্বন, যেতযরর যেয়াল এক পলযক চুরমার হযয় োযর্। 
প্রশ্ন হযলা, সরু িুযটাটা দ্বক এরই মযধ্ে গুরুেপূণগ যকান ইকুইপযমযন্টর ক্ষ্দ্বত কযরযি? 
িুযটাটা দ্বক এত র়্ি যে র্ন্ধ করা সম্ভর্ নয়? ক্রল কযর আরও একটু এযর্াল দ্বপট। 
আওয়াজটা কািাকাদ্বি যকাথাও যথযক আসযি। যেতযর দ্বমদ্বহ পাদ্বনর কণা োসযি, 
কুয়ািার মযতা, ঝাপসা লার্যি সর্ দ্বকিু। কুয়ািার যেতর দ্বেযয় আরও একটু এর্াল 
দ্বপট। তারপর মাথায় একটা রু্দ্বদ্ধ এল। পাযয়র এক পাদ্বট জুযতা খুযল মুযখর সামযন 
না়িল ও, একজন অন্ধ যেোযর্ তার িদ্ব়ি নায়ি। এক মুহূতগ পর প্রায় যিা দ্বেযয় জুযতাটা 

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

140 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

যকয়ি যনয়ার যচিা হল। এতক্ষ্যণ িুযটাটা যেখযত যপল ও। ওর সামযন, োন দ্বেযক, 
উজ্জ্বল একটা চকচযক োর্। 
  
সুযচর মত সরু একটা িুযটা, কমপোে স্টীম টারর্াইযনর র্াযয়। দ্বপদ্বিযয় এযস যস্পয়ার 
পাটগস যকদ্বর্যনটটা খুলল দ্বপট। যেতর যথযক যর্র করল এক প্রস্থ হাই যপ্রিার 
দ্বরযেসযমন্ট পাইপ ও একটা োরী যজ-টাইপ হোুঁমার। 
  
ইযতামযধ্ে যমযঝযত আধ্ দ্বমটার পাদ্বন জযম যর্যি। যটপ র্া অনে দ্বকিু দ্বেযয় িুযটাটা র্ন্ধ 
করা সম্ভর্ নয়। একটাই উপায় আযি, যসটা েদ্বে র্েথগ হয়, দ্বনর্গাৎ েুযর্ মরযত হযর্ 
ওযের। পাইযপর একটা প্রান্ত িুযটার ওপর যঠকাল ও, অপর প্রান্তটা যমাটা র্াল্কযহে 
িীযল্ডর ঢালু র্াযয় যচযপ ধ্রল। হাতুদ্ব়ি দ্বেযয় পাইযপর দ্বনযচর দ্বেকটায় র্া মারল ও, 
িুযটা আর র্াল্কযহ িীযল্ডর র্াযয় িক্তোযর্ আটযক যর্ল যসটা। 
  
 পাদ্বন যঢাকা র্ন্ধ হযলা, তযর্ পুযরাপুদ্বর নয়। যকানমযতই এটাযক স্থায়ী সমাধ্ান র্লা 
োযর্ না। ধ্ীযর ধ্ীযর র়্ি হযর্ িুযটাটা, দ্বিটযক প়িযর্ পাইপ। পাদ্বনযত র্যস থাকল 
দ্বপট। এক দ্বমদ্বনট পর োর্ল, র্োপারটা অদু্ভত নয়? র্রযির মযতা ঠাণ্ডা পাদ্বনযত র্যস 
র্ামদ্বি? 
  
কনযরা র্াইওযট উযঠ এল দ্বর্র্ জন্। দ্বেদ্বজটাল যেপথ দ্বরদ্বেিং-এর দ্বেযক তাকাল দ্বপট। 
দ্বতনযিা র্াইি দ্বমটার ওপযর সাযরিস। 
  
 আপনার যলাকযের কাউযক যেখযত পাযেন? জানযত চাইযলন োযঙ্কট। 
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যসানার-রাোর যপ্রাযর্ হাত যিাুঁয়াল দ্বপট। দ্বেসযেযত েি র্র্গ দ্বকযলাদ্বমটার চু়িা সমূ্পণগ 
খাদ্বল যেখা যর্ল। দ্বপট আিা কযরদ্বিল, একটা যরসদ্বকউ যেদ্বহযকল আসযর্। দ্বকন্তু 
আযসদ্বন। না। 
  
 উপর যথযক ওরা আমাযের দ্বমউদ্বজক শুনযত পায়দ্বন, এ যেি দ্বর্শ্বাস করা োয় না। 
  
 যরসদ্বকউ অপাযরিন শুরু করযত প্রস্তুদ্বতর জযনে সময় লাযর্, দ্বর়্িদ্বর়্ি করল দ্বপট। ও 
জাযন, অোেদ্বমরাল সোনযেকার ও অোল ওযের যখাুঁযজ স্বর্গ-মতগে যতালপা়ি কযর 
যিলযর্ন। ওর েোনটা ওরা রু্ঝযত পাযরদ্বন, এটা যমযন দ্বনযত মন চাইযি না। দ্বনিঃিযব্দ 
যচয়ার িা়িল ও, এদ্বিন কমপাটগযমযন্টর েরজা তুযল যেতযর তাকাল। িুযটাটা র়্ি 
হযয়যি, যমযঝযত পাদ্বন এখন এক দ্বমটাযরর মযতা। আর চদ্বিি দ্বমদ্বনযটর মযধ্ে টারর্াইন 
েুযর্ োযর্। টারর্াইন েুর্যল যজনাযরটরও েুর্যর্। লাইি-সাযপাটগ দ্বসযস্টম কাজ না 
করযল ওরাও র্াুঁচযর্ না। 
  
ওরা আসযর্, দ্বর়্িদ্বর়্ি করল দ্বপট। আদ্বম জাদ্বন, আসযর্ ওুঁরা। 
  
. 
  
১৭. 
  
 েি দ্বমদ্বনট যপদ্বরযয় যর্ল। তারপর দ্বর্ি দ্বমদ্বনট। েীদ্বতকর একটা দ্বনিঃসঙ্গতা দ্বর্যর। ধ্রল 
ওযেরযক। 
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এখন দ্বক হযর্? জানযত চাইযলন োযঙ্কট। ওরা যতা আসযি না। 
  
আমরা উদ্ধার পার্ দ্বক পার্ না, দ্বনেগর কযর অোযলর ওপর, র্লল দ্বপট। যস েদ্বে ধ্রযত 
পাযর আদ্বম দ্বক োর্দ্বি, তাহযল একটা সার্মারদ্বসর্ল দ্বনযয় দ্বনযচ নামযর্ যস, ইকুইপযমন্ট 
থাকযর্… 
  
দ্বকন্তু আপনার র্নু্ধ ইযতামযধ্ে আপনাযক একর্ার হতাি কযরযিন। 
  
দ্বনিয়ই যকান দ্বর্পযে পয়ি আসযত পাযরদ্বন যস। দ্বনযজর যচয়াযর দ্বিযর এযস র্সল দ্বপট। 
দ্বর্র্ জযনর আযলা পয়িযি র্াইযর, আযলায় আকৃি হযয় এক ঝাক মাি কািাকাদ্বি চযল 
এযসযি। যসদ্বেযক তাদ্বকযয় েুরু যকাুঁচকাল ও। 
  
দ্বক র্োপার? 
  
 যেন মযন হযলা একটা িব্দ শুনলাম! 
  
মযনর েুল, র্লযলন োযঙ্কট। ধ্ীযর ধ্ীযর মরার যচযয় হঠাৎ প্রাণ হারাযনাই োল র্যল 
মযন কদ্বর, োকগ। যকদ্বর্নটা পাদ্বনযত েুদ্বর্যয় দ্বেযয়, আসুন, ঝাযমলা যসযর যিদ্বল। 
  
হঠাৎ দ্বনিঃিযব্দ হাসল দ্বপট। যচয়াযর নয়ি র্সল, তাকাল আপার দ্বেউইিং উইযন্ডায়। দ্বর্র্ 
জযনর দ্বপিযন, সামানে ওপযর, োসযি নুমার একটা সার্মারদ্বসর্ল? যেতযর র্যস রযয়যি 
অোল, র্দ্বত্রি পাদ্বট োুঁত যর্র কযর হাসযি যস। র়্ি, যর্াল যপাযটগ অোেদ্বমরাল 
সোনযেকারযকও যেখা যর্ল। 
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দ্বপটযক প্রচণ্ড িদ্বক্তযত আদ্বলঙ্গন করযলন োযঙ্কট, েম আটযক মারা োর্ার অর্স্থা হযলা 
দ্বপযটর। দ্বনযজযক িা়িার্ার র্েথগ যচিা করযি ও, োযঙ্কট ওযক চুযমা যখযলন। 
  
আপদ্বন আমার আপন োই! 
  
িা়িা যপযয় েম দ্বনযে দ্বপট, স্পীকাযরর যেতর যথযক যর্দ্বরযয় অোযলর র্লা যেযস এল, 
আমার কথা শুনযত পাে? 
  
কাযন মধু্ র্ষগণ করযি যহ! 
  
যেদ্বর করার জযনে েুিঃদ্বখত, দ্বপট। প্রথম সার্টা সারযিযস ওঠার পর েুযর্ যর্যি। এটার 
র্োটাদ্বর যিষ হযয় দ্বর্যয়দ্বিল, যমরামত করযত যেদ্বর হযয় যর্ল। 
  
যতামার সমি অপরাধ্ ক্ষ্মা কযর যেয়া হযয়যি। গুে টু সী ইউ, অোেদ্বমরাল। 
  
ড্রার্ন যতামার স্টোটাস জানাও, দ্বনযেগি দ্বেযলন অোেদ্বমরাল। 
  
একটা িুযটা ততদ্বর হযয়যি, আর কযয়ক দ্বমদ্বনযটর মযধ্ে পাওয়ার যসাসগ র্ন্ধ। কযর যেযর্। 
কাদ্বর্ সর্ দ্বঠক আযি। 
  
তাহযল আর যকান কথা নয়, আমরা কাজ শুরু করদ্বি। 
  
অোটাক সার্যমদ্বরন টাকসন যথযক অদ্বক্সযজন কোদ্বটিং ইকুইপযমন্ট দ্বনযয় এযসযি অোল, 
সার্মারদ্বসর্যলর োদ্বিক র্াহুযত যজা়িা লার্াযনা হযয়যি যসটা। যসই কাদ্বটিং 
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ইকুইপযমযন্টর সাহাযেে দ্বর্র্ জযনর সমি মাউন্ট, ড্রাইে শ্রািট ইতোদ্বে যকযট আলাো 
করা হযর্, উযেিে যমইন যফ্রমও িোক যমকাদ্বনজম যথযক কযিাল হাউদ্বজিং দ্বর্দ্বেন্ন করা। 
  
পুঁয়দ্বত্রি দ্বমদ্বনট পর দ্বর্র্ জযনর শুধু্ কযিাল হাউদ্বজিংটা হুক দ্বেযয় আটযক পাদ্বনর ওপর 
যতালা হল। পাদ্বনযত যেযস অর্াক হযয় দ্বর্িাল সার্যমদ্বরযনর যলযজর দ্বেযক যচযয় থাযক 
দ্বপট। োযঙ্কটযক ওদ্বেযক যটযন যতালা হযলা সার্যমদ্বরযনর উপযর। ইউএস যনেীর 
যলাযকরা দ্বর্যর যরযখযি দ্বব্রদ্বটি েরযলাকযক। 
  
নুমা সার্মারদ্বসর্ল যথযক িুযট যর্দ্বরযয় এযলা অোল। েুই কান দ্বর্িৃত হাদ্বস হাসযি। 
  
যেখযল যতা, যতামার জযনে এযো ঝাযমলা! চারপাযির র্েিতার দ্বেযক ইদ্বঙ্গত করযলা যস। 
এর জযনে র্হু টাকা র্চ্চা োযে যহ! 
  
দ্বকন্তু যর্ুঁযচ থাকার আনন্দ নয়, দ্বপযটর যচহারায় দ্বনেগয় দ্বহিংেতা। টানটান, অস্বাোদ্বর্ক 
স্বযর যস র্যল উঠযলা, যেই োয়ী থাকুক এর জযনে, চরম মূলেই দ্বেযত হযর্ তাযক। 
  
. 
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চিতীয় পর্গ 
  
েে যকইযটন দ্বমযনস 
  
৬ অযোর্র, ১৯৯৩, যটাদ্বকও, জাপান। 
  
১৮. 
  
দ্বিতীয় মহােুযদ্ধর সময় সুইসাইে যস্কায়াযের- জাপাদ্বন পাইলটরা যেযন ওঠার আযর্র 
মুহূযতগ পরস্পরযক দ্বর্োয় জানার্ার সময় র্লযত, আর্ার যেখা হযর্ ইয়াসুকুদ্বনযত। 
  
ইয়াসুকুদ্বন হযলা পদ্বর্ত্র তীথগ মদ্বন্দর। যসই ১৮৬৮ সাল যথযক সম্রাযটর পযক্ষ্ েুদ্ধ করযত 
দ্বর্যয় োরা মারা যর্যি তাযের পদ্বর্ত্র সৃ্মদ্বতযত উযেযিে ততদ্বর করা হয় মদ্বন্দরটা। একটা 
ঢাযলর মাথায় দ্বর্িাল এলাকা দ্বনযয় র্য়ি উযঠযি তীথগেূদ্বম, যটাদ্বকওর মাঝখাযন। ঢালটার 
নাম কু়িান দ্বহল। ধ্মগীয় ও সািংসৃ্কদ্বতক আচার অনুষ্ঠাযনর জযনে মূল হলটা ততদ্বর করা 
হযয়যি দ্বিযন্টা স্থাপতে রীদ্বত অনুসাযর। ওখাযন যকান রকম িাদ্বনগচার রাখা হয়দ্বন। 
  
প্রাচীন ঐদ্বতযহের ওপর দ্বেদ্বে কযর র্য়ি উঠা দ্বিযন্টা আসযল জাপাদ্বনযের একটা 
সািংসৃ্কদ্বতক ধ্মগ দ্বহযসযর্ স্বীকৃদ্বত, খোদ্বত ও জনদ্বপ্রয়তা অজগন কযরযি। দ্বিযন্টা আজ র্হু 
িাখা-প্রিাখায় দ্বর্েক্ত, েল-উপেযলর সিংখো-সীমা যনই। অর্যিযষ দ্বিযন্টা র্লযত মানুষ 
যর্াযঝ, দ্বর্দ্বেন্ন যের্তা র্া ঈশ্বযরর মাধ্েযম ঐশ্বদ্বরক ক্ষ্মতা অজগযনর উপায় দ্বর্যিষ। 
দ্বিতীয় দ্বর্শ্বেুযদ্ধর সময় যেখা যর্ল, দ্বিযন্টা হযয় উযঠযি রােীয় পূজা পদ্ধদ্বত র্া রােীয় 
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ধ্মগদ্বর্শ্বাস ও তনদ্বতক েিগন; প্রচদ্বলত অনোনে ধ্যমগর সাযথ যকান দ্বমলই যনই। 
আযমদ্বরকানযের েখযল থাকার সময় দ্বিযন্টা তীথগেূদ্বম ও মদ্বন্দরগুযলা সরকাদ্বর সমথগন 
হারায়, তযর্ পযর ওগুযলাযক জাতীয় জােুর্র, ধ্নোণ্ডার ও পদ্বর্ত্র সািংসৃ্কদ্বতক সৃ্মদ্বতদ্বচহ্ন 
দ্বহযসযর্ দ্বর্যিষ মেগাো যেয়া হয়। 
  
সমি দ্বিযন্টা মদ্বন্দযরর যেতযর, মূল উপসানালযয়, প্রধ্ান পুযরাদ্বহত িা়িা আর কারও 
প্রযর্ি দ্বনযষধ্। প্রদ্বতদ্বট উপাসনালযয়র যেতযর একটা র্স্তু থাযক, ঐশ্বদ্বরক আত্মা র্া 
ক্ষ্মতার প্রতীক র্যল মযন করা হয় যসটাযক ো দ্বকনা মহা-পদ্বর্ত্র দ্বহযসযর্ মেগাো পায়-
ইয়াসুকুদ্বনযত মহা-পদ্বর্ত্র ঐশ্বদ্বরক ক্ষ্মতার প্রতীক দ্বচহ্ন হযলা একটা আয়না। 
  
যব্রাযির ততদ্বর দ্বর্িাল যতারণ যপদ্বরযয় েুযদ্ধ দ্বনহত র্ীরযের সমাদ্বধ্-মদ্বন্দযর যকান দ্বর্যেিী 
ঢুকযত পাযর না। র্ীর যোদ্ধারা যেখাযনই মারা দ্বর্যয় থাকুক, মযন করা হয় তাযের সর্ার 
আত্মা এই মদ্বন্দযর অর্স্থান করযি। সিংখোয় তারা আ়িাই লাযখর কম নয়। 
  
দ্বিতীয় দ্বর্শ্বেুযদ্ধর পর ইয়াসুকুদ্বন যেি সামদ্বরক সৃ্মদ্বতমদ্বন্দর থাকল না। রক্ষ্ণিীল 
োনপন্থী রাজনীদ্বতক ও সামদ্বরক কমগকতগাযের যর্াপন দ্বমদ্বটিং র্সযত শুরু করল এখাযন। 
এখনও তারা স্বপ্ন যেযখন, গুযণ মাযন যশ্রষ্ঠ জাপাদ্বন কালচার পৃদ্বথর্ীর রু্যক দ্বর্িিংিাল 
এক সাম্রাযজের জন্ম দ্বেযত পাযর, যস সাম্রাযজে শুধু্ জাপাদ্বনরাই কতগত্ব করযর্। প্রদ্বত র্ির 
একর্ার অন্তত জাপাযনর প্রধ্ানমদ্বি তাুঁর মিীসোর সেসে ও পাদ্বটগ যনতাযের দ্বনযয় 
ইয়াসুকুদ্বনযত আযসন, ১৯৪৫ সাযল জাপাযনর পরাজয় র্াদ্বষগকী উেোপন উপলযক্ষ্। তাুঁর 
এই আর্মন দ্বটদ্বে ও যরদ্বেওযত িলাও কযর প্রচার করা হয়। দ্বর্যরাধ্ী রাজননদ্বতক 
েলগুযলা সাধ্ারণত তীব্র প্রদ্বতর্াে জানায়, তাযের সাযথ যোর্ যেয় র্ামপন্থী ও মধ্েপন্থী 
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রাজনীদ্বতর সমথগকরা, দ্বিযন্টা-দ্বর্যরাধ্ী ধ্মগীয় েল-উপেল এর্িং প্রদ্বতযর্িী যেিগুযলা, 
েুযদ্ধর সময় জাপাদ্বনযের িারা োরা দ্বনেগাদ্বতত হযয়যি। 
  
সমাযলাচনা এ়িাযত উগ্র যমৌলর্ােী ও োনপন্থী রাজনীদ্বতক ও সামদ্বরক কমগকতগারা 
ইয়াসুকুদ্বনযত আযসন রাযতর অন্ধকাযর, সর্ার যচাখযক িাুঁদ্বক দ্বেযয়। েূত র্া যচাযরর মত 
আসা-োওয়া কযরন তারা, েদ্বেও যকউই তারা সমাযজর সাধ্ারণ মানুষ নন। এুঁযের মযধ্ে 
রযয়যিন জাপাযনর দ্বিল্পপদ্বত, র্োিংকার, ক্ষ্মতাধ্র রাজননদ্বতক যনতা ও সরকাদ্বর 
কমগকতগা। 
  
এযের মযধ্ে সর্যচযয় প্রোর্িালী র্েদ্বক্ত হযলা দ্বহযেদ্বক সুমা। 
  
. 
  
দ্বঝরদ্বঝর কযর রৃ্দ্বি প়িযি, যব্রাি যতারণ যপদ্বরযয় ইয়াসুকুদ্বন উপাসনালযয়র দ্বেযক ধ্ীযর 
পাযয় হাুঁটযি দ্বহযেদ্বক সুমা। মাঝরাত যপদ্বরযয় যর্যি অযনক আযর্ই, চারদ্বেযক অন্ধকার, 
শুধু্ যটাদ্বকওর উজ্জ্বল আযলা যমযর্ প্রদ্বতিদ্বলত হযয় স্নানআো িদ্ব়িযয় যরযখযি কু়িান 
দ্বহযলর ওপর। অর্িে অন্ধকাযরও ইয়াসুকুদ্বনর পথ দ্বচনযত দ্বহযেদ্বক সুমার যকান অসুদ্বর্যধ্ 
হয় না, পদ্বর্ত্র মদ্বন্দযরর প্রদ্বতদ্বট ইদ্বঞ্চ তার যচনা। র়্ি একটা র্াযির দ্বনযচ োুঁ়িাল যস, 
উুঁচু পাুঁদ্বচল দ্বেযয় যর্রা দ্বর্িাল উঠাযনর চারদ্বেযক যচাখ রু্লাল। যকাথাও দ্বকিু ন়িযি না। 
  
যকউ লক্ষ্ করযি না, রু্ঝযত যপযর স্বদ্বিযর্াধ্ করল সুমা। আরও খাদ্বনক এযর্াল যস, 
একটা পাথুযর যর্দ্বসযনর সামযন োুঁদ্ব়িযয় রীদ্বত অনুসাযর হাত ধু্যলা, তারপর কাযঠর হাতা 
দ্বেযয় পাদ্বন তুযল মুযখ পুরল, কুলকুল িব্দ কযর মুযখর যেতরটাও ধু্যলা। মদ্বন্দযরর 
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যেতর ঢুযক থামল না যস, কদ্বরের ধ্যর হনহন কযর এযর্াল। প্রধ্ান পুযরাদ্বহত অযপক্ষ্া 
করযিন তার জযনে। উপাসনালযয় যপৌঁযি পুযরাদ্বহযতর সাযথ েৃদ্বি দ্বর্দ্বনময় করল যস। 
েুজযনর মযধ্ে যকান র্াকেদ্বর্দ্বনময় হযলা না, মাথা নত কযর োুঁদ্ব়িযয় দ্বর়্িদ্বর়্ি কযর মি 
উচ্চারণ করল দ্বহযেদ্বক সুমা, যরনযকাযটর পযকট যথযক দ্বটসুে যপপাযর যমা়িা এক যতা়িা 
যনাট যর্র কযর পুযরাদ্বহযতর হাযত ধ্দ্বরযয় দ্বেল। পোযকটটা যর্দ্বের ওপর রাখযলন 
পুযরাদ্বহত। 
  
মদ্বন্দযরর যেতর ঢিং ঢিং কযর র্ণ্টা যর্যজ উঠল, দ্বহযেদ্বক সুমার দ্বনদ্বেগি ঈশ্বরযক আহ্বান 
করা হযে। এরপর েুইযজা়িা হাত এক হযলা। সুমার দ্বনযজর আত্মশুদ্বদ্ধর জযনে 
পুযরাদ্বহত সুমার সািযলের জযনে প্রাথগনা করযলন। 
  
প্রাথগনা যিযষ পুযরাদ্বহযতর সাযথ এক দ্বমদ্বনট আলাপ করল সুমা, দ্বনচুস্বযর। দ্বটসুে যপপাটা 
পুযরাদ্বহযতর হাত যথযক দ্বনযয় পযকযট েরল, তারপর যর্দ্বরযয় এল মদ্বন্দর যথযক। 
  
র্ত দ্বতনদ্বেযনর মানদ্বসক চাপ যথযক মুদ্বক্ত যপল দ্বহযেদ্বক সুমা। প্রাথগনা যিষ হযতই নতুন 
িদ্বক্ত ও অনুযপ্ররণা লাে কযরযি যস। তার ঈশ্বর তাযক ঐশ্বদ্বরক ক্ষ্মতা োন কযরযিন, 
অন্তযর যজ্বযল দ্বেযয়যিন আিার আযলা। দ্বহযেদ্বক সুমার যর্াটা জীর্নটাই একটা ধ্মগেুযদ্ধ 
দ্বনযর্দ্বেত। েুযটা েুদ্ধযক্ষ্যত্র ল়িযি যস। পদ্বিমা দ্বর্ষাক্ত প্রোর্ যথযক জাপাদ্বন সিংসৃ্কদ্বতযক 
মুক্ত করযত হযর্। এর্িং জাপান যে অথগননদ্বতক সাম্রাজে র্য়ি তুযলযি, যসটাযক যর্াটা 
েুদ্বনয়ার রু্যক িক্ত দ্বেযতর ওপর োুঁ়ি করাযত হযর্। দ্বহযেদ্বক সুমা দ্বর্শ্বাস কযর, এই 
েুযদ্ধ তাযক সাহােে করযি ঐশ্বদ্বরক একটা ক্ষ্মতা। 
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দ্বঝরদ্বঝযর রৃ্দ্বির মযধ্ে এখন েদ্বে যকউ যেযখ যিযল দ্বহযেদ্বক সুমাযক, যকান গুরুত্ব যেযর্ 
র্যল মযন হয় না। পরযন শ্রদ্বমকযের ওোরাল, রঙচটা সিােযরর যনরযকাট, মাথায় যকাট 
হোট যনই, যেযখ মযন হযর্ দ্বনতান্তই সাধ্ারণ একজন যলাক। খুর্ই লম্বা তার চুল, খুদ্বলর 
দ্বপিযন ইযে করযল একটা যখাুঁপা র্াধ্া োয়। ঊনপঞ্চি র্ির র্যয়স, তযর্ কাযলা চুযলর 
জযনে আরও অযনক কম র্যয়সী র্যল মযন হয় তাযক। জাপাদ্বনযের তুলনায় একটু যর্দ্বি 
লম্বা যস, একযিা সের যসদ্বন্টদ্বমটার। 
  
শুধু্ তার যচাযখর দ্বেযক তাকাযল যর্াঝা োয়, এই যলাক সাধ্ারণ যকউ নয়। নীল যচাখ 
যজা়িায় অদু্ভত এক সযম্মাহনী িদ্বক্ত, যেন একর্ার তাকাযলই র্িেতা স্বীকার না কযর 
উপায় যনই। দ্বচরকালই যরার্া-পাতলা যস, তযর্ পযনযরা র্ির র্যয়স যথযক ওযয়ট 
দ্বলিদ্বটিং চচগা করযি। অমানুদ্বষক পদ্বরশ্রম ও েৃঢ় প্রতেযয় যস তার িরীরটাযক পদ্বরণত 
কযরযি যপিীসর্গি একটা কদ্বঠন পাথুযর মূদ্বতগযত। 
  
মাথা নত কযর শ্রদ্ধা জানার্ার পর দ্বহযেদ্বকর যেহরক্ষ্ী তথা যিািার যতারযণর যর্টটা র্ন্ধ 
কযর দ্বেল। মুযরা কামাযতাদ্বর, সুমার পুরাযনা র্নু্ধ ও প্রধ্ান সহকারী, যতাদ্বি কুযো, সুমার 
যসযক্রটাদ্বর, যতারযণর দ্বেযক দ্বপিন যিরা একটা কাযলা মুরমযটা দ্বলমুদ্বজযন র্যস আযি। 
র্াদ্ব়িটাযক চালায় র্াযরা দ্বসদ্বলন্ডাযরর, িয়যিা যর্া়িার একটা এদ্বিন। ধ্ীর পাযয় যহুঁযট 
এযস দ্বপিযনর সীযট র্সল দ্বহযেদ্বক সুমা। 
  
সাধ্ারণ জাপাদ্বন যমযয়যের যচযয় অন্তত েুইদ্বঞ্চ যর্দ্বি লম্বা যতাদ্বি কুযো। েীর্গ, সুর্দ্বঠত 
পা; র্ন কাযলা লম্বা চুল, যকামর পেগন্ত দ্বর্িৃত, ত্রুদ্বটহীন হালকা হলুে রঙা ত্বক, যচাখ 
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যেন েুযিাুঁটা কদ্বি, যেযখ মযন হযর্ যজমস র্ন্ড দ্বসযনমার একজন নাদ্বয়কা। শুধু্ যেখযতই 
সুন্দরী র্া যসদ্বক্স নয়, যতাদ্বির রু্দ্বদ্ধও খুর্ ধ্ারাল। তার আইদ্বকউ একযিা পুঁয়ষদ্বি। 
  
দ্বহযেদ্বক সুমা র্াদ্ব়িযত উঠল, দ্বকন্তু তার দ্বেযক তাকাল না যতাদ্বি কুযো। তার মন ও যচাখ 
আটযক আযি যকাযলর ওপর রাখা একটা কমপোে কমদ্বপউটাযরর স্ক্রীযন। 
  
 মুযরা কামাযতাদ্বর একটা যটদ্বলযিাযন কথা র্লযি। তার রু্দ্বদ্ধ যতাদ্বি কুযোর সমতুলে না 
হযত পাযর, তযর্ সুমার যর্াপন পদ্বরকল্পনাগুযলা র্াির্াদ্বয়ত করার জযনে যে দ্বনষু্ঠরতা, 
িয়তাদ্বন ও যনািংরা চাতুেগ েরকার তা তার মযধ্ে প্রচুর পদ্বরমাযণই আযি। সমি েুনম্বর 
কাজ তাযক দ্বেযয়ই করায় সুমা। 
  
লালমুযখা, রার্ী র্াুঁেযরর মত যচহারা মুযরা কামাযতাদ্বরর। তার েুরু অতেন্ত র্ন ও 
কাযলা, দ্বনযচ প্রাণহীন একযজা়িা যচাখ, যচাযখ যমাটা যলযন্সর দ্বর্মযলস চিমা। যঠাুঁট েুযটা 
পরস্পযরর সাযথ িক্তোযর্ যসুঁযট থাযক, মুযরা কামাযতাদ্বরযক যকউ কখনও হাসযত 
যেযখদ্বন। েয়া র্া োর্াযর্র্ র্যল দ্বকিু যনই তার যেতর। একটা দ্বর্যিষ যখলার েক্ত যস, 
যখযলও খুর্ োল, এ র্োপাযর তাযক একটা প্রদ্বতোই র্লা োয়। যখলাটার নাম, মানুষ 
দ্বিকার। 
  
েুদ্বনয়ায় এক শুধু্ দ্বহযেদ্বক সুমার প্রদ্বত অনুর্ত মুযরা কামাযতাদ্বর। যকউ েদ্বে দ্বহযেদ্বক 
সুমার কাযি র্াধ্া হযয় োুঁ়িায়, তা যস েতই ধ্নী র্ের্সায়ী র্া প্রোর্িালী সরকাদ্বর 
কমগকতগা যহাক, যে যকান েুর্গটনায় প্রাণ হারাযত হযর্ তাযক, যোষ চাপযর্ র্েদ্বক্তর্ত যকান 
িত্রু অথর্া দ্বর্রুদ্ধ রাজননদ্বতক েযলর ওপর। 
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খুনী মুযরা কামাযতাদ্বরর একটা তর্দ্বিিে হযলা, প্রদ্বতদ্বট হতোকাযণ্ডর দ্বর্িে দ্বর্র্রণ একটা 
খাতায় দ্বলযখ রাযখ যস। র্ত পুঁদ্বচি র্িযর েুযিা সাুঁইদ্বত্রিটা খুযনর দ্বর্র্রণ দ্বলযখযি। 
  
 যটদ্বলযিাযন কথা যিষ কযর দ্বরদ্বসোরটা আমগযরস্ট যক্রেযল যরযখ দ্বেল যস, তাকাল সুমার 
দ্বেযক। অোেদ্বমরাল ইতাকুরা কথা র্লযলন। অোেদ্বমরাল ইতাকুরা ওয়াদ্বিিংটযন রযয়যিন, 
জাপাদ্বন েূতার্াযস। দ্বতদ্বন তার সূত্র যথযক জানযত যপযরযিন, যহায়াইট হাউস দ্বনদ্বিত যে 
দ্বর্যফারণটা দ্বনউদ্বক্লয়ার এর্িং োয়ী হযলা দ্বেোইন স্টার। 
  
মৃেু কাুঁধ্ ঝাুঁকাল দ্বহযেদ্বক সুমা। ওযের যপ্রদ্বসযেন্ট দ্বক আমাযের প্রধ্ানমিীর কাযি যকান 
আনুষ্ঠাদ্বনক প্রদ্বতর্াে জাদ্বনযয়যি। 
  
 মাদ্বকগন সরকার অদু্ভত আচরণ করযি, র্লল মুযরা কামাযতাদ্বর। প্রদ্বতর্াে যতা েূযরর 
কথা, টু-িব্দদ্বটও করযি না। তযর্ নরওযয় আর দ্বব্রযটন খুর্ যচুঁচাযমদ্বচ করযি, জাহাজ 
হাদ্বরযয়যি র্যল। 
  
মাদ্বকগন দ্বনউজ দ্বমদ্বেয়া? 
  
অস্পি দ্বরযপাটগ িাপযি কার্জগুযলা। দ্বটদ্বে যনটওঅকগও পদ্বরষ্কার দ্বকিু র্লযি না। 
  
সামযনর দ্বেযক ঝুুঁকল সুমা, যতাদ্বি কুযোর নাইলন ঢাকা হাুঁটুযত যটাকা দ্বেল। এক্সযোসন 
সাইযটর িদ্বর্টা যেখাও যতা, েীজ। 
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 সমীযহর সাযথ মাথা ঝাুঁকাল যতাদ্বি, চাপ দ্বেল কমদ্বপউটাযরর যর্াম। দ্বত্রি যসযকযন্ডর 
মযধ্ে দ্বেোইোর ওয়াল-এর দ্বিট করা িোক্স যমদ্বিন যথযক রদ্বঙন একটা িযটা যর্দ্বরযয় 
এল। দ্বেোইোর ওয়ালটা ড্রাইোর ও পোযসিার কমপাটগযমযন্টর মাঝখাযন। িযটাটা 
সুমার হাযত ধ্দ্বরযয় দ্বেল যতাদ্বি, সুমা যেতযরর একটা আযলা জ্বালাল, তারপর মুযরা 
কামাযতাদ্বরর র্াদ্ব়িযয় যেয়া হাত যথযক মোর্দ্বরিাইিং লাসটা দ্বনল। 
  
 ইনফ্রাযরে িযটাটা যে়ি র্ণ্টা আযর্ আমাযের আর্াদ্বর্ স্পাই সোযটলাইট যথযক, যচাযখ 
প্রশ্ন। একটা দ্বনউদ্বক্লয়ার হান্টার দ্বকলার অোটাক সার্যমদ্বরন, আর একটা চাইদ্বনজ জািংক? 
আদ্বম যেমন আিা কযরদ্বিলাম, আযমদ্বরকা যতা যসরকম আচরণ করযি না। অদু্ভত, ওরা 
ওযের পোদ্বসদ্বিক দ্বফ্লযটর অন্তত অযধ্গকটা যতা পাঠাযর্। 
  
 এক্সযোসন এদ্বরয়ার দ্বেযক কযয়কটা নোোল দ্বিপ োযে, র্লল মুযরা কামাযতাদ্বর। 
ওদ্বেযক একটা ওযিন সাযেগ যর্যসলও আযি, নুমার। 
  
যহায়াই অোর্াউট যস্পস সাযেগইলোন্স? 
  
মাদ্বকনীরা তাযের দ্বপরাদ্বম়িার স্পাই সোযটলাইট ও এস আর-নাইনদ্বট এয়ার ক্রািযটর 
সাহাযেে এই মযধ্ে েযথি োটা সিংগ্রহ কযরযি। 
  
িযটায় র্াযয় যিাট একটা দ্বর্নু্দর ওপর আঙুযলর যটাকা দ্বেল সুমা। েুযটা যেযসযলর 
মাঝখাযন একটা সার্মারদ্বসর্ল োসযি। যকাযেযক এল ওটা? 
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িযটার দ্বেযক ঝুুঁযক প়িল মুযরা কামাযতাদ্বর। জািংক যথযক অর্িেই আযসদ্বন। দ্বনিয়ই 
সার্যমদ্বরনটা যথযক এযসযি। 
  
 েত যচিাই করুক, দ্বেোইন স্টাযরর দ্বকিুই ওরা খুুঁযজ পাযর্ না, দ্বর়্ি দ্বর়্ি কযর র্লল 
দ্বহযেদ্বক সুমা। দ্বর্যফারযণ দ্বনিয়ই ওটা অণুযত পদ্বরণত হযয়যি। িযটাটা যতাদ্বির দ্বেযক 
িুুঁয়ি দ্বেল যস। আযরকটা দ্বরে আউট, েীজ যেসর্ কোদ্বরয়ার আমাযের ততদ্বর র্াদ্ব়ি র্হন 
করযি, ওগুযলার র্তগমান স্টোটাস ও র্ন্তর্ে। 
  
মুখ তুযল তার দ্বেযক তাকাল যতাদ্বি, সমি তথে আমার কাযি আযি, দ্বম. সুমা। 
  
ইযয়স? 
  
কাল রাযত যর্াস্টযন অযটা কাযর্গা খালাস কযরযি দ্বেোইন মুন, দ্বরযপাটগ করল যতাদ্বি, 
দ্বেসযে স্ক্রীযনর জাপাদ্বন যলখাগুযলার ওপর যচাখ। দ্বেোইন ওয়াটার…আট র্ন্টা আযর্ 
লস অোযিযলস যপাযটগ দ্বেয়িযি ওটা, এই মুহূযতগ কাযর্গা খালাস করযি। 
  
র্াদ্বকগুযলা? 
  
আর েুযটা। দ্বেোইন স্কাই দ্বনউ অরদ্বলয়নস-এর দ্বে়িযর্ আঠাযরা র্ণ্টার মযধ্ে। লস 
অোযিযলযস দ্বেোইন যলক যপৌঁিাযর্ পাুঁচ দ্বেন পর। 
  
 আমাযের যর্াধ্হয় জাহাজগুযলাযক জরুদ্বর দ্বনযেগি পাঠাযনা উদ্বচত, র্লল মুযরা 
কামাযতাদ্বর। আযমদ্বরকার দ্বেযক না দ্বর্যয় অনে যকান দ্বেযক চযল োক। মাদ্বকগন 
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কাস্টমসযক হয়যতা সতকগ কযর যেয়া হযয়যি, যরদ্বেযয়িন আযি দ্বকনা পরীক্ষ্া কযর 
যেখযর্ ওরা। 
  
লস অোযিযলযস আমাযের আন্ডারকোর এযজন্ট যক? জানযত চাইল দ্বহযেদ্বক সুমা। 
  
 েদ্বক্ষ্ণ-পদ্বিম রাজেগুযলার আমাযের যর্াপন র্োপারগুযলা যেখাযিানা কযরন জজগ 
িুযরাকাওয়া। 
  
সীযট যহলান, দ্বেল সুমা। িুযরাকাওয়া অতেন্ত যোর্ে মানুষ। মাদ্বকগন কাস্টমস ক়িাকদ্ব়ি 
করযল আর্াম খর্র পাযর্ যস। কামাযতাদ্বরর দ্বেযক তাকাল, যেখল যটদ্বলযিাযন কথা 
র্লযি তার সহকারী। আরও তথে না পাওয়ার আযর্ দ্বেোইন স্কাইযক জোমাইকার দ্বেযক 
রু্যর যেযত র্লযলা। তযর্ দ্বেোইন যলক লস অোযিযলযস যেমন োযে োক। 
  
যিাযন কথা যিষ কযর মাথা আুঁকাল কামাযতাদ্বর, তারপর আর্ার োয়াল করল। 
  
আমরা দ্বক ধ্রা প়িার ঝুুঁদ্বক দ্বনদ্বে না, দ্বম. সুমা? নরম সুযর দ্বজযজ্ঞস করল যতাদ্বি। 
  
যঠাুঁযট যঠাুঁট যচযপ মাথা না়িল সুমা। মাদ্বকগন ইযন্টদ্বলযজন্স সাদ্বেগস জাহাজগুযলা সাচগ 
করযর্, করুক। যর্ামাগুযলা যকানদ্বেন খুুঁযজ পাযর্ না ওরা। আমাযের যটকনলদ্বজর কাযি 
হার মানযত হযর্ ওযের। 
  
দ্বেোইন স্টাযর দ্বর্যফারণটা হযলা খারাপ একটা সমযয়, র্লল যতাদ্বি। োর্দ্বি কারণটা 
যকানদ্বেন আমরা জানযত পারর্ দ্বকনা। 
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ও-সর্ দ্বনযয় আদ্বম মাথা র্ামাই না, ঠাণ্ডা সুযর র্লল সুমা। অোকদ্বসযেন্টটা েুেগার্েজনক, 
তযর্ যসটা আমাযের যকইযটন প্রযজে যিষ করযত যকান র্াধ্া হযয় োুঁ়িাযর্ না। তার 
যচহারায় দ্বহিংে একটা োর্ িুযট উঠল। আমাযের নতুন। সাম্রাযজের জযনে হুমদ্বক হযয় 
োুঁ়িাযল যেযকান রােযক ধ্বিংস কযর যেয়ার মত খুুঁদ্বট ইযতামযধ্েই সাদ্বজযয় যিযলদ্বি 
আমরা। 
  
. 
  
১৯. 
  
 নামকরা প্রদ্বতষ্ঠান সোমুযয়ল যজ, দ্বেনযসন্ট লোর্যরটদ্বরজ-এর অদ্বিযস র্যস োইস 
যপ্রদ্বসযেন্ট জজগ িুযরাকাওয়া যটদ্বলযিাযন তার স্ত্রীর সাযথ কথা র্লযি। োুঁযতর োক্তাযরর 
সাযথ অোপযয়ন্টযমন্ট আযি, একথা মযন কদ্বরযয় যেয়ায় স্ত্রীযক ধ্নের্াে জানাল যস, 
েুএকটা োলর্াসার কথা র্লল, তারপর যরযখ দ্বেল দ্বরদ্বসোর। 
  
অপরপ্রাযন্তর মদ্বহলাদ্বট তার স্ত্রী নয়, দ্বহযেদ্বক সুমার একজন এযজন্ট, দ্বমযসস 
িুযরাকাওয়ার র্লা হুর্হু নকল করযত পাযর। যেন্টাল অোপযয়ন্টযমন্ট আসযল একটা 
সযঙ্কত, এর আযর্ পাুঁচর্ার যপযয়যি যস। এর অথগ হযলা, মুরমযটা র্াদ্ব়ি দ্বেযয় একটা 
জাহাজ দ্বেয়িযি র্ন্দযর, কাযর্গা খালাযসর প্রস্তুদ্বত চলযি। 
  
দ্বর্যকযলর র্াদ্বক সময়টা োুঁযতর োক্তাযরর কাযি থাকযত হযর্, একথা যসযক্রটাদ্বরযক র্যল 
এদ্বলযেটযর চ়িল জজগ িুযরাকাওয়া, যনযম এল আন্ডারগ্রাউন্ড র্োযরযজ। কযয়ক পা যহুঁযট 
একটা মুরমযটা যস্পাটগস কাযর উযঠ র্সল যস। 
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 সীযটর তলাটা হাত়িাল জজগ িুযরাকাওয়া। হোুঁ, একটা এনযেলাপ রযয়যি। প্রদ্বতর্াযরর 
মত এর্ারও এটা যরযখ যর্যি সুমার যকান যলাক। েক এদ্বরয়া যথযক দ্বতনযট র্াদ্ব়ি 
িা়িার্ার জযনে প্রযয়াজনীয় েকুযমন্ট ো লার্যর্, সর্ই রযয়যি এনযেলাযপর যেতর। 
পরীক্ষ্া কযর সন্তুি হযলা যস, কার্জগুযলায় যকান খুুঁত যনই। 
  
 র্াদ্ব়িযত স্টাটগ দ্বেল িুযরাকাওয়া। ইস্পাযতর উুঁচু যর্যটর কাযি এযস োুঁ়িাল র্াদ্ব়ি। 
যর্টহাউস যথযক হাদ্বসমুযখ যর্দ্বরযয় এল র্ােগ। 
  
আজ আপদ্বন এত তা়িাতাদ্ব়ি যর্দ্বরযয় োযেন, দ্বম. িুযরাকাওয়া? 
  
আমার একটা যেন্টাল অোপযয়ন্টযমন্ট আযি। 
  
 আপনার োুঁযতর দ্বচদ্বকৎসা কযর োক্তার দ্বনিয়ই একটা ইয়ট দ্বকযন যিযলযি। 
  
শুধু্ ইয়ট, ফ্রাযন্স একটা দ্বেলাও নয় যকন? পাটা যকৌতুক করল জজগ িুযরাকাওয়া। 
  
 যহযস উঠল র্ােগ, তারপর রুদ্বটন প্রশ্ন করল, আজ রাযতর জযনে যকান ক্লাদ্বসিাযয়ে 
কাজ র্াদ্ব়িযত দ্বনযয় োযেন? 
  
 না। অোটাচী যকসটা অদ্বিযস যিযল এযসদ্বি। 
  
 যেয়াযলর দ্বেযক দ্বপিু হটল র্ােগ, একটা যর্াতাযম চাপ দ্বেযতই ইস্পাযতর যর্ট ধ্ীযর ধ্ীযর 
খুযল যর্ল, র্াদ্ব়ি দ্বনযয় যর্দ্বরযয় এল জজগ িুযরাকাওয়া। 
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লম্বা একটা কাুঁচ যমা়িা দ্বর্দ্বল্ডযঙর েুযটা যফ্লার দ্বনযয় দ্বেনযসন্ট লোর্, পাুঁদ্বচযলর যেতর সার 
সার ইউকোদ্বলপটাস থাকায় রািা যথযক োল যেখা োয় না। দ্বেনযসন্ট লোর্ একটা 
দ্বমদ্বলটাদ্বর দ্বরসাচগ ও দ্বেজাইন যসন্টার, মাদ্বলক হযলা একাদ্বধ্ক যস্পস ও অোদ্বেযয়িন 
যকাম্পাদ্বনর একটা কনযসাদ্বটিংয়াম। এখাযনর কাজগুযলা অতেন্ত যর্াপনীয়, িলািল ক়িা 
পাহারায় রাখা হয়। কাজগুযলা যর্দ্বিরোর্ই আযস প্রদ্বতরক্ষ্া মিণালয় যথযক, এখাযনর 
আদ্বর্ষ্কারগুযলা একা শুধু্ সামদ্বরক র্াদ্বহনী র্ের্হার করযত পাযর। 
  
 এসদ্বপওনাজ জর্যত োযেরযক স্লীপার র্লা হয়, জজগ িুযরাকাওয়া তাযেরই একজন। 
তার মা-র্ার্া েুযদ্ধর পরপরই মাদ্বকগন েুক্তরাযে চযল আযস, হাজার হাজার জাপাদ্বনযের 
সাযথ। িুযরাকাওয়া েম্পদ্বত আযমদ্বরকায় আযস দ্বঠকই, দ্বকন্তু আযমদ্বরকাযক োলযর্যস 
নয়। দ্বচরকালই তারা শুধু্ জাপাযনর প্রদ্বত অনুর্ত দ্বিল, আযমদ্বরকাযক জাপাযনর প্রধ্ান 
িত্রু র্যল মযন কযরযি। 
  
িুযরাকাওয়া েম্পদ্বত তাযের একমাত্র সন্তানযক মাদ্বকগন র্ের্সা জর্যত প্রদ্বতদ্বষ্ঠত করার 
জযনে সম্ভার্ে সর্দ্বকিু কযরযি। আযমদ্বরকার সর্যচযয় নামী-োমী সু্কযল পদ্ব়িযয়যি 
যিযলযক। টাকা তাযের জযনে যকান সমসো হয়দ্বন, জাপাদ্বন র্োঙ্ক যথযক টাকা এযসযি 
পাদ্বরর্াদ্বরক অোকাউযন্ট। অর্যিযষ অোযরাোইনাদ্বমক দ্বিদ্বজযক্স দ্বপএইচদ্বে করল জজগ 
িুযরাকাওয়া, অজগন করল দ্বেনযসন্ট লোযর্ সম্মানজনক ও উুঁচু মাযনর পে। অোদ্বেযয়িন 
দ্বেজাইনারযের যচাযখ অতেন্ত শ্রদ্ধার পাত্র, জজগ িুযরাকাওয়া এখন আযমদ্বরকার সর্গযিষ 
অোযরাযস্পস যটকনলদ্বজ সিংক্রান্ত মহামূলে ও টপ দ্বসযক্রট তথোদ্বে যর্াপযন পাচার করযি 
জাপাযন, সরাসদ্বর সুমার কাযি। 
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জাপাযন কখনও োয়দ্বন িুযরাকাওয়া, তযর্ তার পাঠাযনা ইনিরযমিন পাওয়ায় কযয়ক 
দ্বর্দ্বলয়ন মাদ্বকগন েলার যর্ুঁযচ যর্যি জাপাযনর, র্যর্ষণা ও উন্নয়ন খাযত প্রায় দ্বকিুই র্েয় 
করযত হয়দ্বন। আযমদ্বরকার সাযথ তার দ্বর্শ্বাসর্াতকতার িযল পাুঁচ র্ির এদ্বর্যয় এযসযি 
জাপান, অোযরাযস্পস মাযকগযট েখল কযরযি িীষগ স্থান। 
  
হাওয়াই-এ দ্বহযেদ্বক সুমার সাযথ একর্ারই মাত্র যেখা হয় তার। তখনই তাযক যকইযটন 
প্রযজযে দ্বরট করা হয়। জাপাযনর সর্যচযয় প্রোর্িালী যনতা পদ্বর্ত্র একদ্বট োদ্বয়ত্ব দ্বেযয় 
সম্মাদ্বনত কযর তাযক। তার কাজ হযলা, দ্বর্যিষ একটা রযঙর র্াদ্ব়ি েক যথযক যর্াপযন 
সিংগ্রহ কযর অজানা র্ন্তযর্ে পাদ্বঠযয় যেয়া। িুযরাকাওয়া যকান প্রশ্ন কযর না। 
অপাযরিযনর সর্টুকু তাযক জানাযনা হযর্ না, একথা শুযন যস র্রিং খুদ্বিই হয়। এসর্ 
র্োপাযর েত কম জানা োয় ততই োল। র্েীরোযর্ জদ্ব়িযয় প়িযল মাদ্বকগন যটকনলদ্বজ 
চুদ্বরর কাজটায় র্রিং দ্বর্ঘ্ন সৃদ্বি হযর্। 
  
সান্তা যমাদ্বনকা রু্যলর্াযেগ চযল এল র্াদ্ব়ি। এদ্বেকটায় োনর্াহযনর সিংখো কমই। আরও 
কযয়ক দ্বকযলাদ্বমটার এদ্বর্যয় েদ্বক্ষ্ণ দ্বেযক র্াুঁক দ্বনল যস উযঠ এল সান। দ্বেয়াযর্া 
দ্বফ্রওযয়যত। আযরকর্ার োন দ্বেযক র্াুঁক রু্রল যস, চযল এল হারর্ার দ্বফ্রওযয়যত। েি 
দ্বমদ্বনট পর যপৌঁযি যর্ল দ্বিদ্বপিং টাদ্বমগনাল এদ্বরয়ায়। র্াদ্ব়ি দ্বনযয় একটা র্দ্বলর যেতর ঢুকল 
িুযরাকাওয়া। খাদ্বল একটা ওয়ারহাউযসর দ্বপিযন োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি দ্বর্রাট একটা িাক ও 
একটা যসদ্বমযস্ট্রইলার। িাক ও যিইলাযরর র্াযয় নামকরা একটা যস্টাযরজ যকাম্পাদ্বনর 
যলাযর্া আুঁকা রযয়যি। র্াদ্ব়ি েুযটাযক পাি কাদ্বটযয় এযস থামল যস, হনগ র্াজাল েুর্ার। 
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যিইলাযরর ড্রাইোর সা়িা দ্বেল দ্বতন র্ার হনগ র্াদ্বজযয়, এদ্বর্যয় এযস থামল যস্পাটগস 
কাযরর দ্বপিযন। 
  
 েি দ্বমদ্বনট পর যলাদ্বেগ েক-এর সামযন যেখা যর্ল িুযরাকাওয়াযক। অসিংখে িাক ঢুকযি 
ও যর্দ্বরযয় আসযি, যকানরকযম র্া র্াুঁদ্বচযয় একটা পাুঁদ্বচল যর্রা উঠাযনর যর্যট এযস 
থামল যস। দ্বর্যেি যথযক আমোদ্বন করা র্াদ্ব়িগুযলা রাখা হয় এখাযন। এনযেলাপ যথযক 
যর্র কযর েকুযমন্টগুযলা র্াযেগর হাযত ধ্দ্বরযয় দ্বেল িুযরাকাওয়া, তাদ্বকযয় যেখল দ্বেোইন 
ওয়াটার যথযক আনযলাে করা র্াদ্ব়িযত েযর যর্যি দ্বর্িাল উঠানটা। আিপাযির প্রদ্বতদ্বট 
উঠাযনর একই অর্স্থা যকানটায় আযি টযয়াটা, যকানটায় যহান্ডা র্া মাজো। িুযরাকাওয়ার 
সামযনর উঠাযন আযরকটা যর্ট দ্বেযয় এখনও যেতযর ঢুকযি র্াদ্ব়ি, প্রদ্বত দ্বমদ্বনযট 
আঠাযরাটা কযর। 
  
কার্জগুযলা দ্বিদ্বরযয় দ্বেল র্ােগ, র্লল, সর্ দ্বঠক আযি, সোর। দ্বতনযট এসদ্বপ িাইে 
হানযড্রে যস্পাটগ যসোন। েীজ, রািার ওপাযর চযল োন, কার্জগুযলা যেসপোচারযক 
যেখাযল যসই সর্ র্ের্স্থা করযর্। 
  
ধূ্মপানরত যেসপোর িুযরাকাওয়াযক দ্বচনযত পারল। আর্ার যসই পচা ব্রাউন রযঙর 
র্াদ্ব়িগুযলা দ্বেযত এযসযিন, সোর? সযকৌতুযক জানযত চাইল যস। 
  
কাুঁধ্ ঝাুঁকাল িুযরাকাওয়া। আমার এক মযক্কল এগুযলা তার যসলস দ্বফ্লট-এর জযনে 
যকযন। দ্বর্শ্বাস কযরা র্া না কযরা, ব্রাউন িা়িা আর যকান রঙ পিন্দ নয় তার। 
  
দ্বক যর্যচ যলাকটা, কুমীযরর যলজ? 
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না, দ্বর্যেিী কদ্বি। 
  
 নামটা জানযত চাই না, আমার যকান আগ্রহ যনই। 
  
যেসপাচাযরর হাযত একযিা েলাযরর একটা যনাট গুুঁযজ দ্বেল িুযরাকাওয়া। কত 
তা়িাতাদ্ব়ি আদ্বম যেদ্বলোদ্বর যপযত পাদ্বর? জানযত চাইল যস। 
  
দ্বনিঃিব্দ হাসল যেসপাচার। কাযর্গা যহাযল্ড আপনার র্াদ্ব়ি খুুঁযজ পাওয়া পাদ্বনর মত সহজ। 
দ্বর্ি দ্বমদ্বনযটর মযধ্ে হাদ্বজর করদ্বি আপনার সামযন। 
  
এক র্ণ্টার মযধ্ে যসদ্বমযিইলাযর যোলা হযলা র্াদ্ব়ি দ্বতনযট। উঠান যথযক রওনা হযয় 
যর্ল যিইলার। ড্রাইোযরর সাযথ একর্ারও কথা র্যলদ্বন িুযরাকাওয়া। এমনদ্বক েুজন 
েুযলও একর্ার পরস্পযরর দ্বেযক তাকায়দ্বন। 
  
যর্যটর র্াইযর যর্দ্বরযয় এযস রািার পাযি র্াদ্ব়ি থামাল িুযরাকাওয়া, ধ্ীযর সুযস্থ একটা 
দ্বসর্াযরট ধ্রাল। তাযক পাি কাদ্বটযয় এদ্বর্যয় যর্ল যসদ্বম যিইলার, র্াুঁক দ্বনযয় চযল োযে 
হারর্ার দ্বফ্রওযয়র দ্বেযক। যিইলাযরর নাম্বার যেযট কোদ্বলযিাদ্বনগয়া যলখা রযয়যি, তযর্ 
রািায় যকাথাও র্েযল যিলা হযর্ ওটা। 
  
 যকৌতূহলটা তীব্র নয়, তরু্ িুযরাকাওয়া একর্ার োর্ল, ব্রাউন র্াদ্ব়িগুযলার রহসেটা দ্বক? 
দ্বক আযি ওগুযলায়? এগুযলার র্ন্তর্ে এোযর্ যর্াপন রাখা হয় যকন? 
২০. 
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প্রথযম আমরা সািযর্াযেগ োুঁদ্ব়িযয় মোকাপু পযয়যন্ট সূযেগােয় যেখর্, র্লল দ্বপট, যস্টদ্বসর 
একটা হাত ধ্যর আযি। পযর, হানাউমা যর্-যত চ়ির্ েলদ্বিযনর দ্বপযঠ। তারপর তসকযত 
শুযয় র্াযয় যরাে মাখর্, েতক্ষ্ণ না আপনার চাম়িা যথযক সানটোন যতল শুকায়। েুপুযর 
আমরা িাতার দ্বনযচ র্যস লাঞ্চ খার্, দ্বর্যকলটা র্াযির দ্বনযচ শুযয়। আর রাযত… রাযত, 
যিাি একটা দ্বনজগন যরযিারাুঁয় দ্বনযয় োর্ আপনাযক, মোযনায়া েোদ্বলযত ওটা…। 
  
োদ্বর মজা পাযে যস্টদ্বস, কথার্লার সময় যকৌতুযক দ্বচকদ্বচক কযর উঠল যচাখ েুযটা। 
একটা এসকটগ সাদ্বেগস যখালার কথা যেযর্যিন কখনও? 
  
 যমযয়যের কাি যথযক দ্বকিু খসার্ার প্রর্ণতা আমার যেতর এযকর্াযরই যনই, র্লল 
দ্বপট। যসজযনেই পযকট সর্ সময় খাদ্বল থাযক। 
  
এয়ার যিাসগ যহদ্বলকপ্টাযরর জানালা দ্বেযয় র্াইযর তাকাল দ্বপট। র্াইযর অন্ধকার, েূযর 
অস্পি একটা আযলা যেখা যর্ল। 
  
দ্বপট ও োযঙ্কটযক উদ্ধার করা হয় সন্ধোর দ্বেযক, তার একটা পরই সর্াইযক তুযল যেয়া 
হয় এই যহদ্বলকপ্টাযর। সর্াই মাযন সদ্বর্ একর-এর মাইদ্বনিং দ্বটম, ওল্ড র্াটগ-এর ত্রু। 
সািংহাই যিদ্বল তোর্ করার আযর্ ওযয়ন মারদ্বি ও তাুঁর কু্রযের অসিংখে ধ্নের্াে 
জাদ্বনযয়যি ওরা। যহদ্বলকপ্টাযর সর্ার যিযষ যোলা হয় দ্বজদ্বম নযষ্প লাি, কোনোযস 
মুয়ি। চাইদ্বনজ জািংক ও মাদ্বকগন অোটাক সার্যমদ্বরনযক ওখাযন যরযখ যহদ্বলকপ্টার রওনা 
হযয় যর্ল হাওয়াই-এর উযেযি। 
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অোেদ্বমরাল সোনযেকার সীযট র্যস রু্মাযেন। তার পাযির সীযট অোলও। সম্ভর্ত র্াদ্বক 
সর্াইও যজযর্ যনই। যস্টদ্বসও রু্দ্বমযয় প়িত, শুধু্ দ্বপযটর সঙ্গ োরুন। োল লার্যি র্যল 
যজযর্ আযি যস। 
  
 দ্বকিু যেখযত যপযলন? জানযত চাইল যস্টদ্বস। 
  
দ্বের্যন্তর কাযি একটা িীপ, নাম জাদ্বন না, র্লল দ্বপট। তযর্ যর্াধ্হয় পযনযরা দ্বমদ্বনযটর 
মযধ্ে হনলুলুযক পাি কাটার্। 
  
যচাযখ ক্ষ্ীণ দ্বর্দ্রূপ, যস্টদ্বস র্লল, আপদ্বন র্রিং আর্ামীকাল সম্পযকগ আরও দ্বকিু র্লুন। 
ইযতামযধ্ে রু্যঝ যিযলদ্বি, আপদ্বন মানুষযক োল োল স্বপ্ন যেখাযত পাযরন। 
  
আর্ামীকাল সম্পযকগ আপদ্বন দ্বঠক দ্বক জনযত চান র্লুন যতা? 
  
 দ্বর্যিষ কযর দ্বেনার পরর্তগী যপ্রাগ্রাম সম্পযকগ র্লুন। 
  
দ্বকন্তু আদ্বম যতা দ্বেনার সম্পযকগ এখনও দ্বকিু র্দ্বলদ্বন আপনাযক। 
  
র্যলনদ্বন, এখন র্লুন। 
  
দ্বঠক আযি। ওখাযন, মাযন সাো র্াদ্বলর ওপর, সদ্বর সদ্বর অযনকগুযলা নারযকল ও সুপাদ্বর 
র্াি আযি…। 
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আনযন্দ দ্বচকদ্বচক কযর উঠল যস্টদ্বসর যচাখ েুযটা। নারযকল ও সুপাদ্বর র্াি? র্াহ্ োরুণ! 
তারপর? 
  
 র্ািগুযলার মাঝখাযন যিাি একটা কুুঁয়ির্র আযি, র্াযির পাতা দ্বেযয় ততদ্বর। র্রটা এত 
যিাট যে যকানরকযম েুজযনর জায়র্া হযত পাযর। 
  
. 
  
দ্বহকাম দ্বিযল্ডর একধ্াযর লোন্ড করল যহদ্বলকপ্টার। অন্ধকাযর যেখা োয় না, তযর্ 
চারদ্বেযক পাহারা দ্বেযে আদ্বমগর একটা দ্বর্যিষ কমর্োট েোটুন। একটা র্াস িুযট এল, 
দ্বপিযন একটা কাযলা যিােগ দ্বসোন ও আদ্বমগ অোমু্বযলন্স। কার যথযক নামল সাো যপািাক 
পরা চারজন যলাক, যহদ্বলকপ্টাযরর েরজার েুপাযি োুঁ়িাল তারা। যপাস্টমযটগম করার 
জযনে দ্বজদ্বম নযক্সর লাি সামদ্বরক হাসপাতাযল দ্বনযয় োওয়া হযর্। 
  
নুমার যলাকজনযক র্াযস উঠযত র্লা হযলা। যহদ্বলকপ্টার যথযক সর্ার যিযষ নামল দ্বপট 
ও যস্টদ্বস র্াযসর দ্বেযক এযর্াযে, ওযের পথযরাধ্ কযর োুঁ়িাল একজন র্ােগ, ইদ্বঙ্গযত 
আযরক দ্বেযক যেযত র্লযি যস, যেখাযন অোেদ্বমরাল সোনযেকার োুঁদ্ব়িযয় আযিন, পাযি 
অোল। র্াযেগর লম্বা করা হাতটা ধ্াক্কা দ্বেযয় সদ্বরযয় দ্বেল দ্বপট, এদ্বর্যয় এযস োুঁ়িাল 
র্াযসর পাযি। গুের্াই, োযঙ্কটযক র্লল ও। পা েুযটা শুকযনা রাখার যচিা করযর্ন। 
  
দ্বপযটর হাতটা মুচয়ি দ্বেযলন োযঙ্কট। আপনার জযনে লাইি যপযয়দ্বি, যসজযনে ধ্নের্াে, 
োকগ। আর্ার যেখা হযল যর্াতযলর খরচ আদ্বম যের্। 
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মযন থাকযর্ আমার। আপনার জযনে িোযম্পন, আমার জযনে দ্বর্য়ার। 
  
র্ে যব্লস। 
  
কাযলা র্াদ্ব়িটার দ্বেযক যহুঁযট আসযি দ্বপট, যেখল েুজন যলাক তাযের যসানাদ্বল আইদ্বে 
কােগ অোেদ্বমরাযলর মুযখর সামযন ধ্যর আযি, দ্বনযজযের পদ্বরচয় দ্বেযে যিোযরল 
র্েযমগযন্টর এযজন্ট র্যল। তাযের একজন র্লল, আদ্বম যপ্রদ্বসযেনদ্বিয়াল দ্বনযেগযি কাজ 
করদ্বি, অোেদ্বমরাল। আমার ওপর দ্বনযেগি আযি আপনাযের চারজনযক সরাসদ্বর 
ওয়াদ্বিিংটযন দ্বনযয় যেযত হযর্। আপদ্বন, দ্বম. োকগ দ্বপট, দ্বম. অোল দ্বজওদ্বেগযনা ও দ্বমস 
যস্টদ্বস িক্স। 
  
রু্ঝলাম না, র্লযলন অোেদ্বমরাল সোনযেকার, যচহারায় অস্বদ্বি। এত তা়িা দ্বকযসর? 
  
 তা আমার জানা যনই, সোর। 
  
দ্বকন্তু আমার নুমার অদ্বিসাররা েুমাযসর ওপর পাদ্বনর দ্বনযচ কাজ কযর ক্লান্ত হযয় 
পয়িযি, ওযের দ্বর্শ্রাম েরকার, প্রদ্বতর্াযের সুযর র্লযলন অোেদ্বমরাল। 
  
দ্বনউজ ব্লোকআউট, যপ্রদ্বসযেযন্টর দ্বনযেগি, সোর। আপনার নুমার যলাকজন, োযঙ্কট ও ে. 
সোলাজার সহ, িীযপর দ্বনরাপে একা কম্পাউযন্ড থাকযর্ন, েতদ্বেন না দ্বনউজ ব্লোকআউট 
তুযল যনয়া হয়। তারপর সরকাদ্বর খরযচ ওরা যে যেখাযন যেযত চান যপৌঁযি যেয়া হযর্। 
  
েতদ্বেন মাযন? 
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 দ্বতন দ্বক চার দ্বেন, সোর। 
  
অনোনেযের সাযথ দ্বমস যস্টদ্বসও যেযত পারযর্ন না? 
  
না, সোর। আমার ওপর দ্বনযেগি আযি, তাযকও আপনার সাযথ থাকযত হযর্। 
  
যস্টদ্বসর দ্বেযক তাকাল দ্বপট, যঠাুঁট র্াুঁকা কযর র্লল, দ্বক যেন যর্াপন কযর যর্যিন 
আপদ্বন, যলদ্বে! 
  
অদু্ভত রহসেময় এক টুকযরা হাদ্বস িুটল যস্টদ্বসর যঠাুঁযট। হাওয়াই-এর আমাযের 
আর্ামীকালটা যেযি যর্ল! 
  
যকন র্লযত পারর্ না, আমার তা মযন হযে না। 
  
যস্টদ্বসর যচাখ েুযটা সামানে একটু র়্ি হযলা। অনে এক সময় পুদ্বষযয় যনয়া োযর্, সম্ভর্ত 
ওয়াদ্বিিংটযন। 
  
 আপদ্বন আমাযক যর্াকা র্াদ্বনযয়যিন। এখন সযন্দহ হযে ওল্ড র্াযটগ যে সাহােে 
যচযয়দ্বিযলন, যসটাও আপনার দ্বিল দ্বকনা। 
  
মুখ তুযল তাকাল যস্টদ্বস, যচহারায় রার্ ও অদ্বেমাযনর অদু্ভত সিংদ্বমশ্রণ। সময়মত 
আপনারা না যপৌঁিাযল সর্াই আমরা মারা যেতাম। 
  
তািা়িা, রহসেময় দ্বর্যফারণটা? ওটা দ্বক আপনাযেরই কীদ্বতগ? 
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যক োয়ী যস সম্পযকগ আমার যকান ধ্ারণা যনই, আন্তদ্বরক সুযর র্লল যস্টদ্বস। আমাযক 
দ্বব্রি করা হয়দ্বন। 
  
দ্বব্রি, মৃেুকযণ্ঠ পুনরারৃ্দ্বে করল দ্বপট। একজন দ্বফ্রলোন্স িযটাগ্রািার এ ধ্রযনর একটা 
িব্দ র্ের্হার করযর্ যকন? আসযল কাযের হযয় কাজ করযিন আপদ্বন? 
  
হঠাৎ যেন কদ্বঠন হযয় উঠল যস্টদ্বসর সুর। দ্বির্দ্বর্রই জানযত পারযর্ন। দ্বপযটর দ্বেযক 
দ্বপিন দ্বিরল যস, র্াদ্ব়িযত উযঠ প়িল। 
  
. 
  
ওয়াদ্বিিংটযন োর্ার পযথ, যেযন মাত্র দ্বতন র্ণ্টা রু্মাল দ্বপট। র্ালিস্ট্রীম সরকাদ্বর যজযটর 
দ্বপিন দ্বেযক, সর্ার কাি যথযক েূযর একা র্যস আযি ও, যকাযলর ওপর পয়ি রযয়যি 
ইউএসএ টুযে। কার্জটার দ্বেযক তাদ্বকযয় আযি, তযর্ প়িযি না। 
  
 যরযর্ আযি দ্বপট। রার্ হযে একাদ্বধ্ক কারযণ। দ্বর্যফারযণর কারযণ যে েূদ্বমকম্প হযলা, 
যস-র্োপাযর এযকর পর এক অযনক প্রশ্ন কযরযি ও, দ্বকন্তু ওর প্রদ্বতদ্বট প্রশ্ন এদ্ব়িযয় 
যর্যিন অোেদ্বমরাল সোনযেকার। রু্ঝযত অসুদ্বর্যধ্ হয়দ্বন, মুখ খুলযত রাদ্বজ নন দ্বতদ্বন। 
রার্ যস্টদ্বসর ওপরও, কারণ এখন র্োপারটা পদ্বরষ্কার হযয় যর্যি যে দ্বব্রদ্বটিযের েীপ-
ওয়াটার অপাযরিযনর উযেিে দ্বিল নুমার সদ্বর্ একর প্রযজযের ওপর নজর রাখা। একই 
যলাযকিযন ওল্ড র্াযটগর োইে যেয়াটা কাকতালীয় র্োপার হযত পাযর না। িযটাগ্রািার 
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না যর্া়িার দ্বেম, ওটা আসযল যস্টদ্বসর কাোর। যমযয়টা আসযল স্পাই, যকান সযন্দহ 
যনই। প্রশ্ন হযলা, যকান এযজদ্বন্সর প্রদ্বতদ্বনদ্বধ্ত্ব করযি যস? 
  
 দ্বচন্তার মগ্ন দ্বপট, যেযনর দ্বপিন দ্বেযক চযল এযস দ্বপযটর পাযি র্সল অোল। যতামাযক 
পরাি র্যল মযন হযে, যোি। 
  
আ়িযমা়িা োঙল দ্বপট। োর্দ্বি, র্াদ্ব়ি দ্বিরযত পারযল োযলা হযতা। 
  
অোদ্বন্টক ও ক্লাদ্বসক র্াদ্ব়ির একটা দ্বর্রাট সিংগ্রহ আযি দ্বপযটর, অোল তা জাযন। 
  
নতুন যকান র্াদ্ব়ির ওপর কাজ করযর্? জানযত চাইল যস। 
  
 যকানটা? 
  
 দ্বজওদ্বেগযনা মাথা ঝাুঁকায়। পোকােগ না মারমন? 
  
যকাযনাটাই না, দ্বপট র্যল। পোদ্বসদ্বিযক োওয়ার আযর্ স্টাযজ লার্াযনার জযনে একটা 
এদ্বিন ততদ্বর কযরদ্বি নতুন কযর। 
  
যসই যে, ১৯৩২ সাযলর সরু্জ র্াদ্ব়িটা? 
  
হোুঁ। 
  
. 
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ক্লাদ্বসক র্াদ্ব়ির যরস হযর্ দ্বরচমযন্ড, থাকযত চাও ওখাযন? 
  
যরস যতা আর মাত্র েুদ্বেন পর, দ্বচদ্বন্তত োযর্ র্লল দ্বপট। এত তা়িাতাদ্ব়ি র্াদ্ব়িটা খা়িা 
করাযত পারর্ না। 
  
েুজন দ্বমযল যচিা করযল পারর্, উৎসাহ দ্বেযয় র্লল অোল। অন্তত যচিা কযর যেখযত 
ক্ষ্দ্বত দ্বক? 
  
 যর্াধ্হয় সুযোর্ পার্ না, অোল, র্লল দ্বপট। শুধু্ দ্বনউজ ব্লোকআউট নয়। র্োপারটা 
আযরা দ্বসদ্বরয়াস যত পাযর। অোেদ্বমরাযলর হার্োর্ আমার োল যঠকযি না। 
  
আদ্বম তার মুখ যখালার্ার কম যচিা কদ্বরদ্বন, হতাি কযণ্ঠ র্লল অোল। 
  
দ্বকন্তু? 
  
তার যচযয় একটা লাইটযপাযস্টর সাযথ কথা র্লযলও হয়যতা দ্বকিু আোয় করা যেত। 
  
মাত্র একটা তথে আোয় করযত যপযরদ্বি আদ্বম, র্লল দ্বপট। লোন্ড করার পর সরাসদ্বর 
আমাযেরযক যিোযরল যহেযকায়াটগার দ্বর্দ্বল্ডযঙ দ্বনযয় োওয়া হযর্। 
  
হতেম্ব যেখায় অোলযক। ওয়াদ্বিিংটযন যকান যিোযরল যহেযকায়াটগার দ্বর্দ্বল্ডিং আযি র্যল 
যতা কখনও শুদ্বনদ্বন। 
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আদ্বমও, র্লল দ্বপট।যসজযনেই মযন হযে, আমাযের আটযক রাখা হযয়যি। 
  
. 
  
২১. 
  
 েোনটায় যকান দ্বচহ্ন যনই, পাযি যকান জানালাও যনই। এ এয়ারযিাসগ যর্স যথযক 
যর্দ্বরযয় কনদ্বস্টদ্বটউিন অোদ্বেদ্বনউ ধ্যর িুটল যসটা। যর্ি দ্বকিুক্ষ্ণ পর দ্বনজগন একটা 
র্দ্বলর যেতর ঢুকল। থামল পাদ্বকগিং লযটর দ্বপিযন, একটা পুরাযনা িতলা ের্যনর দ্বসুঁদ্ব়ির 
যর্া়িায়। ের্যনর র্াযয় োস্টার প্রায় যনই র্লযলই চযল, যেযখ মযন হযলা যেযকান মুহূযতগ 
ধ্যস প়িযত পাযর। র্াইযরর দ্বেযকর সর্গুযলা জানালা যেতর যথযক র্ন্ধ, সম্ভর্ত র্িযরর 
পর র্ির যখালা হয় না। কযয়কটা ঝুল-র্ারান্দার যরইল যেযঙ যর্যি, পযর আর যমরামত 
করা হয়দ্বন। যেন পদ্বরতেক্ত একটা ের্ন। 
  
ওযের সাযথ েুজন যিোযরল এযজন্ট রযয়যি, তারাই পথ যেখাল। কযয়কটা ধ্াপ টপযক 
লদ্বর্যত ঢুকল ওরা। লদ্বর্যত িাদ্বনগচার র্লযত যতমন দ্বকিু যনই, ো-ও র্া আযি, সর্ 
োঙাযচারা ও মান্ধাতা আমযলর। যমযঝযত র্যস আযি যিুঁ়িা কম্বল জ়িাযনা এক যপ্রৌঢ়, 
মুযখ যখাুঁচা যখাুঁচা োদ্ব়ি, যেযখ মযন হযলা আশ্রয়হীন। তার দ্বেযক যচাখ প়িযত দ্রুত মুখ 
দ্বিদ্বরযয় দ্বনযলন অোেদ্বমরাল। যলাকটার র্াযয় দ্বনর্গাত িারযপাকা আর উৎকট েুর্গন্ধ আযি, 
যেযকান যমযয়র মযন রৃ্ণার উযরক করযর্, দ্বকন্তু যলাকটার দ্বেযক যচাখ প়িযত সামানে 
হাসল যস্টদ্বস। 
  
যকৌতূহল যর্াধ্ করল দ্বপট, োুঁদ্ব়িযয় পয়ি র্লল, যরাে যপাহার্ার জযনে দ্বেনটা োল। 
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যপ্রৌঢ় যলাকটা দ্বনযগ্রা, জট কযর মুখ তুযল তাকাল। আপদ্বন অন্ধ নাদ্বক, দ্বমস্টার? যরাে 
আমার দ্বক উপকাযর আসযর্? 
  
 যলাকটার যচাযখ প্রযিিনোল অর্জারোর-এর েৃদ্বি, লক্ষ্ করল দ্বপট। ওর পা যথযক 
মাথা পেগন্ত খুুঁদ্বটযয় পরীক্ষ্া করল যস। এ যচাখ আশ্রয়হীন যকান েুেগার্ার হযত পাযর না। 
  
দ্বক জাদ্বন, প্রদ্বতযর্িীসুলে যসৌহােগে প্রকাি যপল ওর র্লার সুযর। তযর্ যপনিন পার্ার 
পর আপদ্বন েখন র্ারমুোয় সময় কাটাযত োযর্ন, যরাযে যতা আপনাযক যর্রুযতই হযর্, 
তাই না? 
  
সর্গহারা যলাকদ্বট হাসল, মুক্তার মত ঝকঝযক সাো োুঁত যর্র কযর। হোে আ যসি যস্ট, 
মাই মোন, র্লল যস। 
  
যচিা করর্, র্লল দ্বপট। অদু্ভত উের শুযন যকৌতুক যর্াধ্ করল। সামযন এই প্রথম এক 
সাদ্বরযত কযয়কজন সিস্ত্র যসদ্বিযক যেখযত যপল ও। তাযেরযক পাি কাদ্বটযয় ঢুযক প়িল 
যমইন হলরুযম। 
  
প্রথযমই দ্বেজাইনযিকটোন্ট-এর র্ন্ধ ঢুকল নাযক। হলরুযমর যমযঝযত চাল র্যল দ্বকিু 
যনই, যকাথাও র্তগও সৃি হযয়যি। যেয়াযল অযনক কাল আযর্ রদ্বঙন কার্জ সাুঁটা 
হযয়দ্বিল, যর্দ্বিরোর্ দ্বিুঁয়ি যর্যি। একপাযি একটা অোদ্বন্টক যপাস্টর্ক্স যেখল ও, র্াযয় 
যলখা রযয়যি ইউএস যমইল। 
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দ্বনিঃিযব্দ খুযল যর্ল একটা এদ্বলযেটযরর েরজা। যেতরটা চকচযক যক্রাম, যেযখ অর্াক 
হযয় যর্ল সর্াই। সেে োজ যখালা ইউদ্বনিমগ পযর োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি ইউএস যমদ্বরন-এর 
একজন সেসে, যসই অপাযরটর। যকান রকম জ়িতা যনই, সরাসদ্বর এদ্বলযেটযর উযঠ 
প়িল যস্টদ্বস। দ্বপযটর মযন হযল, এখাযন সম্ভর্ত আযর্ও এযসযি যস। 
  
 ওপযর নয়, এদ্বলযেটর নামযত শুরু করল দ্বনযচর দ্বেযক। এক সময় থামল যসটা। র্াইযর 
যর্দ্বরযয় এযস দ্বপট যেখল, কদ্বরেযরর যমাজাইক করা যমযঝ ঝকঝক করযি, যেয়ালগুযলা 
এত সাো যেন র্তকালই চুনকাম করা হযয়যি। যিোযরল এযজন্টরা ওযেরযক একটা 
েরজার সামযন এযস োুঁ়ি করাল। যেযখই যর্াঝা যর্ল, েরজাটা সাউন্ডপ্রুি। সর্ার 
সাযথ যেতযর ঢুকল দ্বপট। 
  
এটা একটা কনিাযরন্স রুম। দ্বনচু দ্বসদ্বলিং, দ্বসদ্বলযঙর আ়িাযল আযলা। কামরার মাঝখাযন 
দ্বর্রাট একটা লাইযব্রদ্বর যটদ্বর্ল, যটদ্বর্লটা যপ্রদ্বসযেন্ট রুজযেট যহায়াইট হাউযসর জযনে 
দ্বকযনদ্বিযলন। যটদ্বর্যলর ওপর একটা যর্যতর ঝুদ্ব়িযত এক র্াো আযপল রযয়যি, পাযিই 
একটা কনযসাল। দ্বনযচ রক্তলাল পারদ্বিয়ান কাযপগট। 
  
 যটদ্বর্যলর উযটাদ্বেযক দ্বর্যয় োুঁ়িাল যস্টদ্বস। যচয়ার যিয়ি োুঁদ্ব়িযয় তার মুযখর পাযি 
আলযতাোযর্ চুযমা যখযলন এক েরযলাক, অেেথগনা জানাযলন দ্বনচু স্বযর, উচ্চারণ 
েদ্বঙ্গযত যটক্সাযসর সুর স্পি। যেযখ মযন হযলা, যস্টদ্বসর সাযথ আযর্ যথযকই পদ্বরচয় 
আযি তার। েদ্বেও যস্টদ্বস ওযের কারও সাযথ তাুঁর পদ্বরচয় কদ্বরযয় দ্বেল না। হাওয়াই-এ 
যেযন চ়িার পর যথযক দ্বপট ও যস্টদ্বস পরস্পযরর সাযথ কথা র্যলদ্বন। আ়িি েদ্বঙ্গযত 
োন করার যচিা করযি যস্টদ্বস, দ্বেযক দ্বপিন দ্বিযর থাকযি যস। 
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যস্টদ্বসর পদ্বরদ্বচদ্বত েরযলাযকর েুপাযি আরও েুজন র্যস রযয়যিন, যচহারাই র্যল যেয় 
এদ্বিয়ান, তাযেরযকও দ্বপট যচযন না। দ্বনযজযের মযধ্ে চাপাস্বযর কথা র্লযিন সর্াই, দ্বপট 
ও অোল র্যর ঢুকযতও মুখ তুযল তাকাযলন না। যটদ্বর্যলর মাথার কাযি একটা যচয়ার 
রযয়যি, যসটার পাযির একটা যচয়াযর র্সযলন অোেদ্বমরাল সোনযেকার, িান্তোযর্ 
একটা হাোনা চুরুট ধ্রাযলন। যটদ্বর্যল আরও এক েরযলাক র্যস আযিন, একটা িাইল 
খুযল দ্বক যেন প়িযিন দ্বতদ্বন। 
  
যরার্া-পাতলা, সুেটপরা এক েরযলাক, যচয়ার যিয়ি এদ্বর্যয় এযলন, হাযত একটা পাইপ। 
দ্বজযজ্ঞস করযলন, আপনাযের মযধ্ে োকগ দ্বপট যক? 
  
আদ্বম, র্লল দ্বপট। 
  
 ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা, েরযলাক র্লযলন, দ্বপযটর দ্বেযক র্াদ্ব়িযয় দ্বেযলন োন হাতটা। 
আমাযক র্লা হযয়যি, আমরা একসাযথ কাজ করর্। 
  
কাজটা দ্বক না যজযন উৎসাহ যর্াধ্ করদ্বি না, করমেগন কযর র্লল দ্বপট। আমার র্নু্ধ, 
অোল দ্বজওদ্বেগযনা ও আদ্বম, েুজযনই আমরা অন্ধকাযর। 
  
আমরা সর্াই এক জায়র্ায় জয়িা হযয়দ্বি একটা এমএআইদ্বট ততদ্বর করর্ র্যল। 
  
এম এআইদ্বট মাযন? 
  
মাদ্বট এযজদ্বন্স ইনযেদ্বস্টযর্দ্বটে দ্বটম। 
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ও আো, র্ম্ভীর সুযর র্লল দ্বপট। যর্ি োল, খুদ্বির খর্র। দ্বটম র্ঠন করুন, আমার 
তাযত যকান আপদ্বে যনই। শুধু্ েদ্বে ক্ষ্মা কযরন, এই মুহূযতগ এখান যথযক যর্দ্বরযয় যেযত 
চাই আদ্বম। আমার রু্ম যপযয়যি। 
  
 দ্বপযটরও কথা যিষ হযলা, যরইমন্ড জেগানও েুই েরযলাকযক দ্বনযয় কনিাযরন্স রুযম 
ঢুকযলন। দ্বতনজযনর যচহারাই থমথম করযি। যরইমন্ড জেগান সরাসদ্বর যজমস 
সোনযেকাযরর দ্বেযক এদ্বর্যয় এযলন। যতামাযক যেযখ খুদ্বি লার্যি, যজমস, র্লযলন 
দ্বতদ্বন। এই দ্বর্পযে যতামার সহযোদ্বর্তা যপযয় সদ্বতে মুগ্ধ হযয়দ্বি আদ্বম। জাদ্বন প্রযজেটা 
নি হওয়ার যতামাযের কারও মনই োল যনই। 
  
নুমা আযরকটা প্রযজে ততদ্বর করযর্, র্মর্ম কযর উঠল অোেদ্বমরাযলর র্লা। 
  
যটদ্বর্যলর মাথায় র্সযলন যরইমন্ড জেগান। সহকারীরা পাযিই থাকযলন, কযয়কটা িাইল 
রাখযলন তার সামযন। র্সার পরও দ্বিদ্বথল হযলা না তার যপিী। েদ্বঙ্গটা আ়িি, দ্বিরোুঁ়িা 
যচয়াযরর দ্বপিনটাযক স্পিগ করযি না। এযক এযক সর্ার দ্বেযক তাকাযলন দ্বতদ্বন, েৃদ্বি 
যেযখ যর্াঝা োয় মযনর কথা প়িার যচিা করযিন। তারপর দ্বতদ্বন দ্বতনজনযক উযেিে 
কযর আলাপ শুধু্ করযিন। ওরা দ্বতনজন এখনও োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি দ্বপট, অোল ও 
মোনদ্বকউযসা। আপনারা র্সযর্ন, েীজ? 
  
র্সল ওরা। সামযনর িাইলগুযলার ওপর যচাখ রু্দ্বলযয় দ্বনযেন যরইমন্ড জেগান। পদ্বরযর্ি 
উযেজনা ও উযিযর্ োরী হযয় আযি। 
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চুপচাপ র্যস আযি দ্বপট, দ্বনদ্বলগপ্ত। যলকচার র্া োষণ যিানার মত মন যনই ওর। র্ত 
েুদ্বেন সাঙ্ঘাদ্বতক ধ্কল যর্যি ওর ওপর দ্বেযয়, ক্লাদ্বন্ত যর্াধ্ করযি। ইযে যর্াসল কযর 
আট র্ণ্টা রু্মাযর্। কারও র্াধ্া মানত না, শুধু্ অোেদ্বমরাযলর প্রদ্বত শ্রদ্ধার্িত এখনও 
এখাযন দ্বনযজযক ধ্যর যরযখযি। 
  
আপনাযের কারও েদ্বে যকান অসুদ্বর্যধ্ কযর থাদ্বক, যসজযনে আদ্বম ক্ষ্মাপ্রাথগী, শুরু 
করযলন যরইমন্ড জেগান। তযর্ এ-ও সদ্বতে যে আমরা একটা মহাসঙ্কযট পয়ি দ্বেযিহারা 
যর্াধ্ করদ্বি। সঙ্কট র্া দ্বর্পে যে শুধু্ আযমদ্বরকার, তা নয়। আমাযের ধ্ারণা, যর্াটা 
দ্বর্শ্বই মারাত্মক একটা সঙ্কযট প়িযত োযে। যসজযনেই এখাযন আজ র্যস আমরা যে 
ইনযেদ্বস্টযর্দ্বটে দ্বটম ততদ্বর করর্ তাযত আযমদ্বরকান িা়িাও জাদ্বতসিংর্ ও অনোনে যেযির 
প্রদ্বতদ্বনদ্বধ্ থাকযর্ন। থামযলন দ্বতদ্বন, একটা িাইযল যচাখ রু্লাযলন। আপনাযের সম্পযকগ 
জাদ্বন আদ্বম। 
  
এতটা দ্বনদ্বিত না হওয়াই োল, মন্তর্ে করল অোল, অোেদ্বমরাল কদ্বঠন েৃদ্বি এদ্ব়িযয় 
যর্ল। 
  
 েুিঃদ্বখত, র্লযলন জেগান। আমার নাম যরইমন্ড জেগান। জাতীয় ও আন্ত জগাদ্বতক 
দ্বনরাপোর স্বাযথগ যপ্রদ্বসযেন্ট আমাযক ইনযেদ্বস্টযর্দ্বটে দ্বটম র্ঠন করার অনুমদ্বত ও 
দ্বনযেগি দ্বেযয়যিন। পদ্বরদ্বস্থদ্বত এর্িং আপনাযের উপদ্বস্থদ্বত র্োখো করার োদ্বয়ত্ব আদ্বম যিয়ি 
দ্বেদ্বে আমার যেপুদ্বট দ্বেযরের অপাযরিনস, দ্বম. যোনাল্ড কানগযক। 
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 যোনাল্ড কানগ হা়িসর্গস্ব র্েদ্বক্ত, ঠাণ্ডা নীল যচাখ দ্বেযয় সর্ার অন্তর পেগন্ত যেযখ দ্বনযেন। 
সর্ার, শুধু্ দ্বপযটর র্াযে। েুজনযক যেযখ মযন হযলা, মাঝপযথ েুযটা রু্যলট এক হযয়যি, 
যকউ কাউযক পথ িা়িযর্ না। 
  
 প্রথযম, শুরু করযলন যোনাল্ড কানগ, এখনও দ্বপযটর মন যর্াঝার র্েথগ যচিা করযিন, 
দ্বটযমর তর্দ্বিিে র্োখো করর্ আদ্বম। প্রদ্বতদ্বট টীযম েুজন কযর সেসে থাকযর্ন। যনতৃত্ব 
যেযর্ন একজন। দ্বটম লীোর েদ্বে চান, সেসে সিংখো র্া়িাযত পারযর্ন। তযর্ তাযের 
তাদ্বলকা আযর্ই যপৌঁযি দ্বেযত হযর্ আমার কাযি। প্রদ্বতদ্বট দ্বটযমর কমান্ড যসন্টার 
ওয়াদ্বিিংটন, এই দ্বটযমর কমান্ড যসন্টার ওয়াদ্বিিংটন, এই যিোযরল যহেযকায়াটগার দ্বর্দ্বল্ডিং। 
িাখা অদ্বিস থাকযর্ প্রিান্ত মহাসার্যরর একটা িীযপ, পালাও দ্বরপার্দ্বলযকর কািাকাদ্বি। 
ওটা হযর্ আমাযের ইনিরযমিন র্োোদ্বরিং ও কাযলকিন পযয়ন্ট। আমাযের দ্বেযরের 
অে দ্বিল্ড অপাযরিনস দ্বনযয়ার্ করা হযয়যি দ্বম. যমল যপনারযক। যপনাযরর দ্বেযক 
তাকযলন দ্বতদ্বন, তাুঁর ও জেগাযনর সাযথই কনিাযরন্স রুযম ঢুযকযিন েরযলাক। 
  
অলসেদ্বঙ্গযত একটা হাত তুলযলন যপনার। কারও দ্বেযক তাকাযলন না, হাসযলনও না। 
  
 আমাযের দ্বটমগুযলার যকাযের যেতযর থাকযর্, র্লযলন যোনাল্ড কানগ। যসিাল কমান্ডযক 
র্লা হযর্ দ্বটম দ্বলঙ্কন। যমল যপনার হযলন দ্বটম ক্রাইসলার। দ্বম. মাদ্বেগন িওয়াটার, 
ইউএস যস্টট দ্বেপাটগযমযন্টর আদ্বসস্টোন্ট দ্বেযরের অে দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট, যটাদ্বকওর ইউএস 
েূতার্াযস োদ্বয়ত্ব পালন করযর্ন। তার দ্বটম যকাে হযলা কোদ্বেলাক। 
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মাদ্বেগন িওয়াটার োুঁ়িাযলন, মাথা নত কযর সদ্বর্নযয় জানাযলন, আপনাযের সাযথ কাজ 
করার সুযোর্ যপযয় দ্বনযজযক আদ্বম ধ্নে মযন করদ্বি। 
  
 যোনাল্ড কানগ এরপর দ্বিরযলন যস্টদ্বস ও তার পাযি র্সা োদ্ব়িঅলা েরযলাযকর দ্বেযক। 
দ্বমস যস্টদ্বস ও দ্বম. দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল, আপনারা েুজন যেযির যেতর তেন্ত চালাযর্ন। 
আপনাযের কাোর, যেনোর দ্বিউরু্ন-এর জানগাদ্বলস্ট ও িযটাগ্রািার। দ্বটযমর যকােযনম, 
দ্বটম রু্ইক। এরপর দ্বতদ্বন এদ্বিয়ান েরযলাযকর। দ্বেযক তাকাযলন। দ্বটম যহান্ডা হযলা দ্বম. 
রয় ওরদ্বিয়া ও যজমস হানামুরা। আপনারাই সর্যচযয় দ্বর্পজ্জনক অোসাইনযমন্ট 
যপযয়যিন জাপাযন। 
  
দ্বম. যোনাল্ড দ্বব্রি যিষ করার আযর্ কারও যকান প্রশ্ন আযি? জানযত চাইযলন যরইমন্ড 
জেগান। 
  
আমরা যোর্াযোর্ করর্ দ্বকোযর্? জানযত চাইযলন ওযয়োরদ্বহল। 
  
জর্ার্ দ্বেযলন যোনাল্ড কান, যিাযন। যটদ্বর্যলর ওপর একটা কনযসাল রযয়যি, 
অযনকগুযলা যর্াতাযমর একটায় চাপ দ্বেযলন দ্বতদ্বন, তাকাযলন যেয়াযলর দ্বেযক যেয়াযল 
সাুঁটা একটা কাযলা স্ক্রীন উজ্জ্বল হযয় উঠল। আরও কযয়কটা যর্াতাযম চাপ দ্বেযলন দ্বতদ্বন, 
কযয়কটা সিংখো িুযট উঠল স্ক্রীযন। যটদ্বলযিান নম্বরটা মুখস্থ কযর দ্বনন সর্াই। এই 
নম্বযর চদ্বিি র্ণ্টা একজন অপাযরটর থাকযর্, দ্বনরাপে লাইন, তার জানা থাকযর্ যক 
যকাথায় আদ্বি আমরা। 
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 খুক কযর যকযি যরইমন্ড জেগান র্লযলন, প্রদ্বত র্াহাের র্ণ্টায় একর্ার যোর্াযোর্ 
করযর্ন দ্বটম লীোর। েদ্বে না কযরন, আপনাযের যখাুঁযজ এখান যথযক কাউযক আমরা 
পাঠার্। 
  
দ্বনযজর যচয়াযরর দ্বপিযনর পায়া েুযটার ওপর ের চাদ্বপযয় যোল খাযে দ্বপট, েৃদ্বি 
আকষগযণর জযনে একটা হাত তুলল। আমার একটা প্রশ্ন আযি। 
  
ইযয়স, োকগ? 
  
কৃতজ্ঞযর্াধ্ করর্, েয়া কযর যকউ েদ্বে র্যল যেন এখাযন দ্বঠক দ্বক র্টযি। 
  
 অস্বদ্বিযত েরপুর দ্বনিব্ধতা নামল কনিাযরন্স রুযম। অোল িা়িা সর্াই েুরু কুুঁচযক 
তাকাল দ্বপযটর দ্বেযক, েৃদ্বিযত অসযন্তাষ। 
  
যজমস সোনযেকাযরর দ্বেযক তাকাযলন যরইমন্ড জেগান, অোেদ্বমরাল মাথা যনয়ি র্লযলন, 
তুদ্বম যেমন অনুযরাধ্ কযরদ্বিযল, দ্বপট র্া অোলযক আদ্বম পদ্বরদ্বস্থদ্বত সম্পযকগ দ্বকিুই 
জানাইদ্বন। 
  
 মাথা ঝাুঁকাযলন যরইমন্ড জেগান। রমযহােয়র্ণ, আপনাযেরযক দ্বব্রি করা হয়দ্বন, এটা 
সমূ্পণগ আমার র্েথগতা। আপনাযের ওপর দ্বেযয় যে ধ্রযনর ধ্কল যর্যি, তারপর েদ্বে 
অমেগাোকর আচরণ করা হযয় থাযক, যসজযনে আদ্বম ক্ষ্মাপ্রাথগী। 
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 জেগাযনর দ্বেযক ক়িা যচাযখ তাদ্বকযয় আযি দ্বপট। নুমার মাইদ্বনিং অপাযরিযন অনর্ধ্োযর্ 
নজর রাখার জযনে একটা ষ়িেি করা হয়। আদ্বম জানযত চাই, ষ়িেযির দ্বপিযনর 
র্েদ্বক্তদ্বট দ্বক আপদ্বন? 
  
এক মুহূতগ ইতিত করযলন যরইমন্ড জেগান, তারপর র্লযলন, আমরা কখনও 
অনর্ধ্োযর্ নজর রাদ্বখ না, োকগ। আমরা পেগযর্ক্ষ্ণ কদ্বর। হোুঁ, দ্বনযেগিটা আদ্বমই যেই। 
উের প্রিান্ত মহাসার্যর একটা দ্বব্রদ্বটি সাযেগ দ্বটম আযর্ যথযকই কাজ করদ্বিল, 
আপনাযের এলাকায় সযর দ্বর্যয় তারা আমার সাযথ সহযোদ্বর্তা কযর। 
  
আর পাদ্বনর ওপর যে দ্বর্যফারণটা হযলা, যে দ্বর্যফারযণ েুযর্ যর্ল কু্র সহ দ্বব্রদ্বটি 
জাহাজটা, েূদ্বমকযম্পর কারণ সৃদ্বি করল, আট র্িযর র্যর্ষণা ও পদ্বরশ্রম র্েথগ হযয় যর্ল 
নুমার, যসটাও দ্বক আপনার দ্বনযেগযি? 
  
না, ওটা দ্বিল একটা আকদ্বস্মক িাযজদ্বে। যকউ জানত না এধ্রযনর দ্বকিু একটা র্টযত 
োযে। 
  
 োর্যত আিেগ লার্যি আমার, নুমার দ্বপিযন আপদ্বন স্পাই লার্াযলন! 
  
 দ্বপযটর দ্বেযক নয়, তাকাযলন যজমস সোনযেকাযরর দ্বেযক, র্লযলন, যতামার িোদ্বসদ্বলদ্বট, 
যেটাযক যতামরা সদ্বর্ একর র্লি, এমন ক়িা যর্াপনীয়তার মযধ্ে ততদ্বর করা হয় যে 
আমাযের যকান ইযন্টদ্বলযজন্স এদ্বজদ্বন্স জাযনই না যতামরা কতৃগপযক্ষ্র অনুমদ্বত দ্বনযয় কাজ 
করি দ্বকনা। 
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কাযজই প্রযজযের কথা জানযত পারার সাযথ সাযথ র্লার্ার জযনে লম্বা হযয় যর্ল 
আপনার নাকটা? দ্বজযজ্ঞস করল দ্বপট। 
  
 যরইমন্ড জেগান এত র়্ি পযের অদ্বধ্কারী, এত যর্দ্বি তার েক্ষ্তা, যকইউ কখনও তাুঁযক 
র্েঙ্গ করার স্পধ্গা যেখায়দ্বন। তাুঁর আচরযণ কখযনাই আত্মরক্ষ্ার েদ্বঙ্গ থাযক না। অথচ 
দ্বপযটর যচাযখর দ্বেযক তাকাযলন না দ্বতদ্বন। ো হর্ার হযয় যর্যি, র্লযলন দ্বতদ্বন। এতগুযলা 
মানুষ মারা োওয়ায় সদ্বতে আদ্বম েুিঃদ্বখত। দ্বকন্তু েুল একটা সমযয় েুেগার্েজনক একটা 
পদ্বজিযন অপাযরটরযের পাঠাযনার জযনে পুযরাপুদ্বর আমাযেরযক োয়ী করা োয় না। 
যকউ আমাযেরযক জানায়দ্বন যে একটা জাপাদ্বন অযটা কোদ্বরয়ার সার্যরর ওপর দ্বেযয় 
অোটম যর্ামা র্যয় আনযি। ওগুযলা। যে েুর্গটনার্িত প্রায় আপনাযের মাথার ওপর 
যিযট যেযত পাযর, তা-ও আমরা জানতাম না। 
  
মুহূযতগর জযনে হতেম্ব হযয় তাদ্বকযয় তাকল দ্বপট। প্রচণ্ড একটা ধ্াক্কা যখযয়যি সদ্বতে, তযর্ 
ধ্াক্কাটা েুযসযকযন্ডই সামযল দ্বনল ও। ধ্াুঁধ্ার উেরগুযলা ধ্ীযর ধ্ীযর দ্বমযল োযে। কথা 
র্লার সময় তাদ্বকযয় থাকল যজমস সোনযেকাযরর দ্বেযক, অনুের্ করল আহত যর্াধ্ 
করযি। আপদ্বন জানযতন, অোেদ্বমরাল, অথচ দ্বকিুই আমাযক র্যলনদ্বন। আপদ্বন 
ওয়াদ্বিিংটন তোর্ করার আযর্ই জানযতন। অোটাক সার্যমদ্বরন টাকসন দ্বম. োযঙ্কট ও 
আমাযক উদ্ধার করযত আযসদ্বন, এযসদ্বিল যরদ্বেওঅোকদ্বটদ্বেদ্বট যরকেগ ও আর্জগনার 
সন্ধাযন। 
  
যকউ জ্বালাতন করায় এই প্রথম লাল হযয় উঠল অোেদ্বমরাযলর যচহারা। যপ্রদ্বসযেন্ট 
আমাযক দ্বেযয় কথা আোয় কদ্বরযয় যনন, আদ্বম যর্াপনীয়তা রক্ষ্া করর্, ধ্ীযর ধ্ীযর 
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র্লযলন দ্বতদ্বন। এর আযর্ কখনও যতামাযক আদ্বম দ্বমযথে কথা র্দ্বলদ্বন, দ্বপট। দ্বকন্তু 
এযক্ষ্যত্র যোর্া না যথযক আমার উপায় দ্বিল না। 
  
মযন মযন অোেদ্বমরালযক ক্ষ্মা কযর দ্বেল দ্বপট, তযর্ জেগাযনর ওপর রার্টা এখনও 
আযি। জানযত চাইল, র্লুন, দ্বম. জেগান, আমরা এখাযন যকন? 
  
 প্রদ্বতদ্বট দ্বটযমর সেসেযক যপ্রদ্বসযেন্ট স্বয়িং র্ািাই কযরযিন, র্লযলন জেগান। আপনাযের 
সর্ার র্োকগ্রাউন্ড, যরকেগ, র্েদ্বক্তর্ত তর্দ্বিিে ইতোদ্বে দ্বতদ্বন জাযনন। আপনারা সর্াই যে 
দ্বর্শ্বি, এ র্োপাযর দ্বনদ্বিত হর্ার পরই ততদ্বর করা হযয়যি তাদ্বলকাটা। 
  
আর্ার শুরু করযলন যরইমন্ড জেগান, অোেদ্বমরাল এর্িং দ্বম. দ্বজওদ্বেগযনা েুজন দ্বমযল একটা 
দ্বটম। যকােযনম মাদ্বসগদ্বেজ। ওুঁরা সার্যরর দ্বনযচ কাজ করযর্ন। 
  
আমার প্রযশ্নর মাত্র অযধ্গকটার উের দ্বেযেন আপদ্বন, দ্বম. জেগান, মযন কদ্বরযয় দ্বেল দ্বপট। 
  
 র্াদ্বক অযধ্গককটাও র্লযত োদ্বে, জানাযলন যরইমন্ড জেগান। আপদ্বন এর্িং দ্বম. ফ্রাঙ্ক 
মোনদ্বকউযসা, আপনারা েুজন একটা সাযপাটগ দ্বটম দ্বহযসযর্ কাজ করযর্ন। 
  
দ্বকযসর সাযপাটগ? 
  
প্রদ্বতদ্বট দ্বটমযক সহযোদ্বর্তা যেযর্ন আপনারা। এটা একটা দ্বর্িাল অপাযরিন, কাযজই 
সাযপাটগ দ্বটযমর োদ্বয়ত্বই সর্যচযয় যর্দ্বি। যকান দ্বটম দ্বর্পযে প়িযল, তাযেরযক দ্বর্পে 
যথযক উদ্ধার করার োদ্বয়ত্ব আপনাযের। 
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আমাযের যকােযনম? 
  
 যোনাযল্ডর দ্বেযক তাকাযলন যরইমন্ড জেগান, েরযলাক র্যলন, সাযপাটগ দ্বটযমর 
যকােযনম…দ্বটম স্টাজ। 
  
যর্ি, র্লল দ্বপট। নামকরণ েখন হযয় যর্ল, এখাযন আমার আর থাকার েরকার আযি 
র্যল মযন হয় না। হাতর্দ্ব়ির ওপর যচাখ রু্লাল ও। এখাযন আমাযক আমার ইযের 
দ্বর্রুযদ্ধ যটযন আনা হযয়যি। র্ত আটচদ্বিি র্ণ্টায় মাত্র দ্বতন র্ণ্টা রু্দ্বমযয়দ্বি আদ্বম, 
যখযয়দ্বি মাত্র একর্ার। আমাযক একর্ার র্াথরুযমও যেযত হযর্। অথচ এখনও আমাযক 
জানাযনা হয়দ্বন আসযল দ্বঠক দ্বক র্টযি। আপনাযের যসদ্বিরা র্া যমদ্বরনরা আমাযক র্াধ্া 
দ্বেযত পাযর, জাদ্বন। দ্বকন্তু যসযক্ষ্যত্র আদ্বম আহত হর্, আর আহত হযল সাযপাটগ দ্বটযম 
থাকযত পারর্ না। 
  
এক সাযথই যর্যরাই, র্যল দ্বপযটর আযর্ যচয়ার িা়িল অোল। দ্বপযটর মত আমাযকও 
দ্বজযজ্ঞস করা হয়দ্বন, টীযম থাকযত আদ্বম রাদ্বজ আদ্বি দ্বকনা। 
  
অসম্ভর্! র্ম্ভীর সুযর র্লযলন যোনাল্ড কানগ। এোযর্ আপনারা চযল যেযত পাযরন না। 
ইউ আর আন্ডার কিাে টু েে র্েনগযমন্ট। 
  
দ্বসযক্রট এযজযন্টর েূদ্বমকায় কাজ করার জযনে কারও সাযথ আমার যকান চুদ্বক্ত হয়দ্বন, 
িান্ত র্লায় র্লল দ্বপট। সার্যরর তলা যথযক আমরা দ্বিযর আসার পর েদ্বে আযমদ্বরকায় 
সামদ্বরক অেুেোন না র্যট থাযক, এযেযি কারও স্বাধ্ীন ইোয় হিযক্ষ্প করার অদ্বধ্কার 
যকউ আপনারা রাযখন না। 
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যরযর্যমযর্ দ্বকিু র্লযত োদ্বেযলন যোনাল্ড কানগ, তাুঁযক থাদ্বমযয় দ্বেযয় কথা র্লযলন 
যরইমন্ড জেগান। োকগ, আপনার অসন্তুি হর্ার কারণ আদ্বম রু্ঝযত পারি। আপদ্বন েদ্বে 
েয়া কযর আর একটু তধ্েগ ধ্যরন, তাহযল সর্ কথা আপনাযক জানার্ার একটা সুযোর্ 
পাই আমরা। প্রথযমই র্যল রাখদ্বি, দ্বকিু দ্বকিু র্োপার ক্লাদ্বসিাযয়ে থাকযর্। পদ্বরদ্বস্থদ্বত 
সম্পযকগ সমূ্পণগ ধ্ারণা আপনাযের কারও না থাকাই োল র্যল মযন কদ্বর আদ্বম। যসটা 
আপনাযের দ্বনরাপোর স্বাযথগই। রু্ঝযত পারযিন যতা? 
  
আদ্বম শুনদ্বি, র্লল দ্বপট। 
  
জাপাযনর কাযি অোটম যর্ামা আযি, তথেটা িাুঁস করযলন জাতীয় দ্বনরাপো কদ্বমিন 
চীি। কতদ্বেন যথযক আযি র্া কতগুযলা আযি তা এখনও আমরা জাদ্বন না। অোেোন্স 
দ্বনউদ্বক্লয়ার যটকনলদ্বজযত জাপাযনর যে উন্নদ্বত, ওঅরযহে ততদ্বর করার ক্ষ্মতা েি র্ির 
আযর্ই অজগন কযরযি ওরা। পরমাণু অস্ত্র-দ্বর্যরাধ্ী চুদ্বক্তযত সই করযলও, ওযের ক্ষ্মতা-
র্লযয়র মযধ্ে যকউ র্া যকান একদ্বট গ্রুপ দ্বসদ্ধান্ত দ্বনযয়যি প্রযয়াজযন অন্তত র্োকযমইল 
করার জযনে অযমার্ একটা অস্ত্র তাযের েরকার। 
  
খুর্ সামানেই জাদ্বন আমরা, তা-ও যজযনদ্বি দ্বর্যফারযণর পর। জাপাযনর একটা অযটা 
কোদ্বরয়ার মুরমযটা অযটাযমার্াইল র্হন করদ্বিল, প্রিান্ত মহাসার্যরর রু্যক এক দ্বক েুযটা 
যর্ামা দ্বর্যফাদ্বরত হয় ওটার সাযথ ধ্বিংস হযয় োয় নরওযয়র একটা পোযসিার-কাযর্া 
লাইনার ও একটা দ্বব্রদ্বটি সাযেগ দ্বিপ, কু্র সহ। জাপাযনর একটা জাহাযজ অোটম যর্ামা 
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যকন? ওরা ওগুযলা যর্াপযন েুক্তরাযের র্ন্দযর আনদ্বিল। শুধু্ই দ্বক েুক্তরাযের পাঠাযে 
ওরা? যর্াধ্হয় না। ওযের উযেিেটা দ্বক? সম্ভর্ত দ্বনউদ্বক্লয়ার হুমদ্বক সৃদ্বি। 
  
 জাপাযনর কাযি দ্বনউদ্বক্লয়ার যর্ামা থাকযত পাযর, দ্বকন্তু ওটা যিলার জযনে েূর পািার যে 
দ্বমসাইল র্া র্হুর্ার েরকার তা ওযের যনই। ওরা দ্বক োর্যি, আমরা আন্দাজ কযর 
দ্বনযত পাদ্বর। জাপান একটা অথগননদ্বতক সাম্রাজে র্য়ি তুযলযি, েুদ্বনয়ায় এমন যকান যলাক 
যনই যে জাপাদ্বন পণে র্ের্হার করযি না। এই সাম্রাজেটাযক রক্ষ্ার জযনে, আকাযর আরও 
র়্ি করার জযনে, পৃদ্বথর্ীর দ্বর্দ্বেন্ন রাযে যর্াপযন অোটম যর্ামা পাঠাযে ওরা, লুদ্বকযয় 
রাখযি দ্বর্দ্বেন্ন গুরুত্বপূণগ জায়র্ায়, প্রযয়াজন হযল োযত অল্প সমযয়র যনাদ্বটযি র্ের্হার 
করযত পাযর। কখন প্রযয়াজন হযর্? 
  
ধ্রুন, জাপাযনর র্ের্সাদ্বয়ক নীদ্বত আযমদ্বরকার পিন্দ হযলা না। দ্বকিংর্া ধ্রুন, যকান 
কারযণ জাপাযনর ওপর আযমদ্বরকা খুর্ যরযর্ যর্ল। আপনারা জাযনন, জাপাদ্বন 
র্োিংকগুযলা আযমদ্বরকারযক কযয়কযিা দ্বর্দ্বলয়ন মাদ্বকগন েলার ধ্ার দ্বেযয়যি। যরযর্ দ্বর্যয় 
আযমদ্বরকা জাদ্বনযয় দ্বেল, ধ্াযরর টাকা জাপানযক তারা যিরত যেযর্ না। আরও জানাল, 
জাপাদ্বন পণে র্য়কট করা হযর্। এই মুহূযতগ, আপনাযের সাযথ আদ্বম েখন কথা র্লদ্বি, 
যপ্রদ্বসযেযন্টর কাযি দ্বঠক এই প্রিার্ই তুলযিন দ্বসযনটর মাইক দ্বেয়াজ ও কিংযগ্রস সেসে 
লযরন দ্বস্মথ। শুধু্ তাই নয়, এমন হযত পাযর যপ্রদ্বসযেন্ট হয়যতা সুদ্বপদ্বরয়র দ্বমদ্বলটাদ্বর 
যিাসগযক দ্বনযেগি যেযর্ন, জাপানযক যেন অর্যরাধ্ করা হয়, আমাযের যতল ও যকান 
কাুঁচামাল তারা যেন না পায়। আপদ্বন শুনযিন যতা, োকগ? 
  
শুযনদ্বি। 
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আমরা জাপাযনর দ্বর্রুযদ্ধ পেযক্ষ্প দ্বনযত পাদ্বর, এ সম্ভার্না দ্বনযয় কথার্াতগা অযনক দ্বেন 
ধ্যরই চলযি। কাযজই ওরাও সতকগ হযয়যি। তার নমুনা, এই যর্ামা। কাযজই আমরা 
ধ্যর দ্বনযত পাদ্বর, আযমদ্বরকা র্া আর কারও েযয় জাপাদ্বনরা েীত নয় আমরা যর্দ্বি 
র্া়িার্াদ্ব়ি করযল যর্াতাম দ্বটযপ ওগুযলা িাদ্বটযয় যেযর্ তারা, র্া িাদ্বটযয় যেয়ার হুমদ্বক 
যেযর্। পরর্তগী প্রশ্ন, আমরা এখাযন যকন? যর্ামাগুযলা যকান যেযি যকাথায় আযি, 
জানযত হযর্ আমাযের। জাপাদ্বনযের যঠকাযনার এটাই একমাত্র উপায়। যর্ামাগুযলা খুুঁযজ 
যর্র করযত হযর্, আমরা কাজ শুরু কযরদ্বি এ কথা ওরা জানযত পারার আযর্ই। 
এখাযনই দ্বটম রু্ইযকর প্রসঙ্গ এযস পয়ি। যস্টদ্বস িক্স আসযল নোিনাল দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট 
এযজদ্বন্সর একজন অপাযরটর। দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল একজন দ্বনউদ্বক্লয়ার সাযয়দ্বন্টস্ট, 
যরদ্বেও অোকদ্বটদ্বেদ্বট দ্বেযটকিযন দ্বর্যিষজ্ঞ। দ্বটম যহান্ডা, দ্বজম হানামুরা ও রয় ওরদ্বিয়া, 
দ্বসআইএ এযজন্ট। ওযের কাজ, যর্ামার উৎস, কমান্ড যসন্টার, কযিাল ও দ্বেযটাযনিন 
সম্পযকগ অনুসন্ধান ও তথে সিংগ্রহ। আমরা দ্বক একটা েুিঃস্বযপ্নর যেতর রযয়দ্বি? 
দ্বনিঃসযন্দযহ। আমার ধ্ারণা, একটা দ্বহিংে ড্রার্ন যর্াটা পৃদ্বথর্ীযক গ্রাস করযত উেেত 
হযয়যি, আর্ামী েুএক হপ্তার যেতর ওটাযক র্াধ্া যেয়া না যর্যল যকউ আমরা র্াুঁচর্ না। 
দ্বর্শ্বাস করুন র্া না করুন, োকগ, এমএআইদ্বট অপাযরিন হযলা েুদ্বনয়াটাযক র্াুঁচাযনার 
যিষ উপায়। িদ্বর্টা পদ্বরষ্কার হযয়যি? 
  
হো…, ধ্ীযর ধ্ীযর র্লল দ্বপট। ধ্নের্াে, দ্বম. জেগান। িদ্বর্টা পদ্বরষ্কার। 
  
এর্ার অদ্বিদ্বিয়াদ্বল আমাযের সাযথ যোর্ দ্বেযত আপনার আপদ্বে যনই যতা? 
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যচয়ার যিয়ি োুঁ়িাল দ্বপট, অোল ও অোেদ্বমরালযক িা়িা র্াদ্বক সর্াইযক অর্াক কযর 
দ্বেযয় র্লল, প্রিার্টা দ্বর্যর্চনা কযর যেখর্ আদ্বম। 
  
কথা যিষ কযর কনিাযরন্স রুম যথযক যর্দ্বরযয় এল ও। 
  
. 
  
২২. 
  
 দ্বপযটর কার দ্বমউদ্বজয়াম ওয়াদ্বিিংটন ইন্টারনোিনাল এয়ারযপাযটগর এযকর্াযর র্া যর্যষ, 
একটা পুরাযনা এয়ারক্রািট হোঙ্গাযরর যেতর। তযর্ যিোযরল যহেযকায়াটগার দ্বর্দ্বল্ডিং 
যথযক যর্দ্বরযয় যসদ্বেযক যর্ল না ও। প্রথযম অোলযক কযয়কটা দ্বনযেগি দ্বেযয় একটা 
টোদ্বক্সযত তুযল দ্বেল, তারপর কনদ্বস্টদ্বটউিন অোদ্বেদ্বনউ ধ্যর হাুঁটযত লার্ল েতক্ষ্ণ না 
একটা জাপাদ্বন যরযিারাুঁ পায়। 
  
যহে ওযয়টারযক যেযক এক যকাণার একটা রু্ুঁে চাইল দ্বপট। র্সার পর অেগার দ্বেল, 
সর্ই জাপাদ্বন খার্ার। স্বে দ্বচিংদ্ব়ি সুপ আর চুযনা মাযির দ্বখচুদ্ব়ি যখযয় যটদ্বর্ল তোর্ 
করল, ঢুকল যরস্ট রুযমর পাযি একটা যিান রু্যে। 
  
মাদ্বন র্োর্ যথযক যিাি একটা অোযড্রস রু্ক যর্র কযর পাতা ওটাল দ্বপট। যিান নম্বরটা 
যপযয় োয়াল করল। েরযলাযকর নাম ে. পাদ্বসগোল নোি। যমদ্বরলোযন্ড থাযকন। োযকগর 
মাযয়র দ্বেযকর চাচা হন স্থানীয় পাদ্বসগোল নোি। দ্বপটযক অতেন্ত যহ কযরন। পরপর 

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

186 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িয়র্ার দ্বরিং হযলা তরু্ যকউ দ্বরদ্বসোর তুলযি না। যোর্াযোর্ যকযট দ্বেযত োযে দ্বপট, 
এই সময় অপরপ্রান্ত যথযক সা়িা পাওয়া যর্ল। 
  
 ে. নোি র্লদ্বি, তারুযণে েরপুর একটা কণ্ঠস্বর, েদ্বেও েরযলাক চলদ্বত র্ির দ্বর্রাদ্বিযত 
পয়িযিন। 
  
কাকা, আদ্বম দ্বপট। 
  
ও মাই গুেযনস, োকগ! রু্য়িা কাকাযক মযন প়িল? সানযন্দ হাসযলন পাদ্বসগোল নোি। 
পাুঁচ মাস হযয় যর্ল একর্ারও যিান কযরাদ্বন। 
  
চার মাস, শুধ্যর দ্বেল দ্বপট। সার্রমন্থন করদ্বিলাম দ্বকনা। 
  
আমার যর্াযনর খর্র কী? আর যে যনািংরা রু্য়িা পদ্বলযটদ্বিয়ানটাযক দ্বর্যয় কযরযি। তারই 
র্া কী খর্র?। 
  
এখযনা র্াদ্ব়ি োইদ্বন আদ্বম, র্লল দ্বপট। তযর্ মা আর দ্বসযনটর োল আযিন র্যলই জাদ্বন। 
  
তারপর র্যলা। তুদ্বম োল আি যতা? 
  
আদ্বি োলই, তযর্ একটা সমসো যেখা দ্বেযয়যি। আপনার সাহােে েরকার। 
  
র্াদ্বক দ্বেনগুযলা যতা যেি অর্সর, র্লল না দ্বক কাজ। 
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যিাযন র্লা োযর্ না, কাকা। েদ্বে সম্ভর্ হয় নুমা দ্বর্দ্বল্ডযঙ চযল আসুন। 
  
 দ্বক আিেগ, কাজটা সম্পযকগ একটা ধ্ারণা যতা যেযর্! শুনযল হয়যতা র্লযত পারর্, 
যতামার যকান উপকাযর আসর্ দ্বকনা। 
  
র্লদ্বি। ধ্রুন, যরস কাযর দ্বনউদ্বক্লয়ার দ্বরয়োের লার্াযত চাই আদ্বম। 
  
পাদ্বসগোল নোি সাযথ সাযথ রু্ঝযত পারযলন, যটদ্বলযিাযন আলাপ করযত রাদ্বজ নয় দ্বপট। 
জানযত চাইযলন, কখন? 
  
েত তা়িাতাদ্ব়ি আপনার পযক্ষ্ সম্ভর্, কাকা। 
  
 এক র্ণ্টা পর? 
  
 দ্বঠক আযি, র্লল দ্বপট। 
  
তুদ্বম এখন যকাথায় োকগ? 
  
জাপাদ্বন দ্বেনার খাদ্বে। 
  
সুস্বােু, তযর্ যেখযত োল না, র্যল যোর্াযোর্ যকযট দ্বেযলন েরযলাক। 
  
যটদ্বর্যল দ্বিযর এযস কদ্বি যখল দ্বপট, একটা দ্বসর্াযরট ধ্রাল। যরযিারাুঁয় যঢাকার পর 
যথযকই যকমন যেন অস্বদ্বি যর্াধ্ করদ্বিল, এতক্ষ্যণ কারণটা রু্ঝযত পারল। েয় হযে 
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যরযিারাুঁয় যেতর যকাথাও পাচার করা যকান যর্ামা আযি দ্বকনা। তা়িাতাদ্ব়ি ওখান যথযক 
যর্দ্বরযয় এল ও। 
  
একটা টোদ্বক্স দ্বনযয় েিতলা নুমা দ্বর্দ্বল্ডযঙ চযল এল দ্বপট। পান্না-সরু্জ যসালার লাযস 
যর্াটা দ্বর্দ্বল্ডিংটা যমা়িা, মাথার অিংিটা দ্বপরাদ্বমে আকৃদ্বতর র্মু্বজ। লদ্বর্যত রযয়যি অসিংখে 
জলপ্রপাত ও অোকুয়াদ্বরয়াম, সামুদ্বরক মাি ও উদ্বদ্ভযে সাজাযনা। সরু্জ মাযর্গল পাথযরর 
যমযঝযত, মাঝখাযন, প্রকাণ্ড একটা যলার্। পৃদ্বথর্ীর প্রদ্বতদ্বট পাহা়ি, সার্র, র়্ি যলক ও 
প্রধ্ান নেীগুযলা যেখাযনা হযয়যি তাযত। এদ্বলযেটযর চয়ি ১০ যলখা যর্াতাযম চাপ দ্বেল 
দ্বপট। পাুঁচতলার অদ্বিস এদ্বর্যয় ওপরতলার কদ্বমউদ্বনযকিন ও ইনিরযমিন যনটওয়াকগ-
এ উযঠ এল ও। এখাযনই রযয়যি নুমার মদ্বিষ্ক। সমুর সিংক্রান্ত সমি তথে এখাযন জমা 
আযি, তা যস তর্জ্ঞাদ্বনক যহাক র্া ঐদ্বতহাদ্বসক, দ্বিকিন যহাক র্া নন-দ্বিকিন। নুমার 
র্াযজযটর যর্দ্বিরোর্ টাকাই এখাযন র্েয় কযরন সোনযেকার। 
  
নুমার এই োটা সুপার মাযকগযটর অদ্বধ্পদ্বত হযলা দ্বহরাম ইযয়জার। যঝায়িা কাযকর মযতা 
যচহারা, কমদ্বপউটার জর্যত জােুকর দ্বহযসযর্ নাম দ্বকযনযি। কমদ্বপউটার দ্বেজাইযন যলযর্ 
থাকযল এতদ্বেযন দ্বনযজই একটা দ্বর্িাল যকাম্পাদ্বনর মাদ্বলক হযত পারত যস, দ্বকন্তু দ্বনযজ 
যথযক দ্বকিু করার উৎসাহ তার যকানকাযলই দ্বিল না, আজও যনই। একটু র্র-কুযনা 
টাইযপর যলাক, অদ্বিস আর র্াদ্ব়ি িা়িা দ্বকিু যচযন না। দ্বপযটর অতেন্ত র্দ্বনি র্নু্ধ যস। 
  
যেযস্কই পাওয়া যর্ল তাযক। যেস্কটা একটা উুঁচু মযঞ্চর ওপর, দ্বর্িাল কামরার 
মাঝখাযন। মঞ্চটা যর্াল, চারদ্বেক যর্াযর। দ্বর্দ্বলয়ন েলার মূযলের রাজযত্বর প্রদ্বতদ্বট 
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যকাণায় যচাখ রাখযত চায়, যসজযনে দ্বনযজই অেগার দ্বেযয় মঞ্চটা র্াদ্বনযয়যি দ্বহরাম 
ইযয়জার। দ্বপটযক যেযখ চও়িা হাদ্বস িুটল তার মুযখ। আযর, োকগ! তুদ্বম দ্বিযর এযসি? 
  
কযয়কটা ধ্াপ টপযক মযঞ্চ উঠল দ্বপট, র্নু্ধর সাযথ হোন্ডযিক করল। যকমন আি, 
দ্বহরাম? 
  
সদ্বর্ একর যেযি যর্যি শুযন মনটা খারাপ হযয় যর্ল, র্লল দ্বহরাম। তযর্ এখনও 
জীদ্বর্তযের মযধ্ে তুদ্বম আি যেযখ সদ্বতে োল লার্যি। যোি, যতামাযক খুর্ ক্লান্ত 
যেখাযে। র্যসা, আরাম কযরা। 
  
যতামার মত র্নু্ধ হারাযল র্াুঁচার আনন্দটাই মাদ্বট হযয় োযর্। দ্বকন্তু যোি, শুধু্ আমার 
দ্বপৎসা খার্ার জযনে আমার কাযি আযসা দ্বন তুদ্বম। দ্বক চাও, র্যল যিযলা। 
  
আমার আত্মীয় এক েরযলাকযক আিা করদ্বি আদ্বম, র্লল দ্বপট। ে. পাদ্বসগোল নোি, 
দ্বকিুক্ষ্যণর মযধ্ে যপৌঁযি োযর্ন। কাজ কযরযিন অোটদ্বমক এনাদ্বজগ কদ্বমিযন, এখন 
অর্সর জীর্নোপন করযিন। যতামার আযি সুপারকমদ্বপউটার ইযন্টদ্বলযজন্স, আর 
পাদ্বসগোল নোির আযি দ্বনউদ্বক্লয়ার অস্ত্র সম্পযকগ জ্ঞান। আদ্বম চাই যতামরা েুজন দ্বমযল 
একটা দ্বসনাদ্বরও ততদ্বর করযর্। 
  
দ্বকযসর েৃিেপট? 
  
 একটা স্মার্দ্বলিং অপাযরিন-এর। 
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 দ্বক স্মার্ল করর্ আমরা? 
  
পাদ্বসগোল নোি আসুন, তখন র্লর্। 
  
দ্বহরাম ইযয়জার হাসল। দ্বনযরট যকান র্স্তু? এই ধ্যরা, একটা দ্বনউদ্বক্লয়ার ও অরযহউ? 
  
র্নু্ধর দ্বেযক তাকাল দ্বপট। হযত পাযর। 
  
েরযলাযকর জযনে অযপক্ষ্া কযরা তুদ্বম, ইযতামযধ্ে আদ্বম আমার দ্বসএদ্বে/ দ্বসএএম র্রম 
কদ্বর, র্যল যচয়ার িা়িল দ্বহরাম ইযয়জার। দ্বপট দ্বকিু র্লার আযর্ই মঞ্চ যথযক যনযম 
যর্ল যস। 
  
. 
  
২৩. 
  
 ধ্র্ধ্যর্ সাো োদ্ব়ি, যনকটাই িাদ্ব়িযয় দ্বনযচ যনযম এযসযি। যমাটাযসাটা মানুষ, নাদ্বের 
দ্বনযচ পরা িাউজারটা যর্ট দ্বেযয় িক্ত কযর র্াুঁধ্া। দ্বর্রাদ্বি যপযরাযলও, পাদ্বসগোল নোির 
যচহারায় হাদ্বসখুদ্বি োর্ ও লার্ণে আজও অম্লান। নীল সুেট পযরযিন দ্বতদ্বন, লাল টাই। 
পাযয় র্দ্বলযয়যিন সারােগ-স্কীন কাউর্য় রু্ট। দ্বচরকুমার দ্বতদ্বন, তযর্ এই র্যয়যসও তার 
যমযয়-র্নু্ধর তাদ্বলকাটা যিাট নয়। তাুঁর চদ্বরযত্রর গুরুতর তর্দ্বিিে একটাই, যসটা হযলা 
পারমাণদ্বর্ক মারণাস্ত্র সম্পযকগ দ্বর্পুল জ্ঞান। তৃতীয় দ্বর্যশ্বর অযনক রােনায়ক তাুঁযের সারা 
জীর্যনর সঞ্চয় তার যমধ্ার দ্বর্দ্বনমযয় হাতর্েল করযত রাদ্বজ আযিন। পাদ্বসগোল নোি 
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সম্পযকগ র্লা হয়, উদ্বন ওুঁর র্োযরযজ র্যসও অোটম যর্ামা র্ানাযত পাযরন, োম প়িযর্ 
একটা দ্বরকদ্বন্ডিন র্াদ্ব়ির যচযয় যর্দ্বি নয়। 
  
োকগ, মাই র্য়, দ্বপটযক যেযখ উদ্ভাদ্বসত হযলা তার যচহারা। যতামাযক এত ক্লান্ত যেখাযে 
যকন! 
  
আপনাযক যেযখ এখন আর ক্লাদ্বন্ত যর্াধ্ করদ্বি না, পরস্পরযক আদ্বলঙ্গন করার সময় 
র্লল দ্বপট। 
  
 যমাটর যেদ্বহযকল দ্বেপাটগযমন্ট আমার মটরসাইযকযলর লাইযসন্সটা যকয়ি দ্বনযয়যি, জাযনা! 
তযর্ জাগুয়ার যজেযক ওয়ান-যটাযয়নদ্বটটা এখনও আদ্বম চালাযত পাদ্বর। টোদ্বক্স ো়িা নয়, 
যপিযলর খরচটা দ্বেযত হযর্ যতামাযক। 
  
আপদ্বন আমাযক সময় দ্বেযেন র্যল আদ্বম কৃতজ্ঞ, কাকা, র্লল দ্বপট। 
  
চোযলি গ্রহণ করা আমার যর্ুঁযচ থাকার প্রধ্ান উপকরণ, র্যল হাসযলন রৃ্দ্ধ। 
  
দ্বহরাম ইযয়জাযরর সাযথ তার পদ্বরচয় কদ্বরযয় দ্বেল দ্বপট। পদ্বরচয় পযর্গর পর একটা 
কমদ্বপউটার স্ক্রীযনর সামযন েুযটা অদ্বতদ্বরক্ত যচয়ার যটযন আনল দ্বহরাম ইযয়জার। যে-
যকান যেস্ক যমযেযলর যচযয় দ্বতনগুণ র়্ি স্ক্রীনটা। দ্বপট ও পাদ্বসগোল নোি র্সার পর 
হাত যনয়ি শুরু করল যস। 
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কমদ্বপউটার দ্বিযল্পর সর্গযিষ আদ্বর্ষ্কার হযলা দ্বসএদ্বে/দ্বসএএম-কমদ্বপউটর এইযেে 
দ্বেজাইন/কমদ্বপউটর-এইযেে মোনুিাুঁকচাদ্বরিং। আসযল এগুযলা কমদ্বপউটার গ্রাদ্বিক 
দ্বসযস্টম, তযর্ যসই সাযথ সুপার-সদ্বিসদ্বটযকযটে দ্বেজুয়াল যমদ্বিনও র্যট, োর সাহাযেে 
ড্রািটসমোন ও এদ্বিদ্বনয়াররা কল্পনাযোর্ে যে-যকান র্স্তুর অপূর্গ সুন্দর দ্বর্িে ড্রইিং ততদ্বর 
করযত পাযর। যকান দ্বেোইোর, কমপাস র্া দ্বট স্কয়ার লার্যি ন। যপ্রাগ্রাম যসট কযর 
আপদ্বন শুধু্ স্ক্রীযন ইযলকিদ্বনক যপন দ্বেযয় রাি একটা আউটলাইন আুঁকযর্ন, র্েস। 
এরপর কমদ্বপউটার দ্বনযজই ওটাযক দ্বনখ দ্বনযরট কযর তুলযর্, দ্বকিংর্া থ্রী োইযমনিন-এর 
প্রেিগন করযর্। 
  
দ্বর্স্ময়কর, দ্বর়্িদ্বর়্ি করযলন পাদ্বসগোল নোি। ড্রইিং-এর দ্বর্দ্বেন্ন অিংি দ্বক আলাোোযর্ 
যেখাযনা সম্ভর্, দ্বকিংর্া আকাযর র়্ি করা? 
  
হোুঁ, অনায়াযস সম্ভর্। আপদ্বন রিং লার্াযত পাযরন, আকৃদ্বত র্েলাযত পাযরন, পদ্বরর্তগন 
এদ্বেট করযত পাযরন, তারপর িলািলটা যমযমাদ্বরযত জমাও রাখযত পাযরন, দ্বঠক একটা 
ওয়ােগ প্রযসসর-এর মত। 
  
দ্বনযজর যচয়ারটায় উযটা কযর র্যসযি দ্বপট, র্োকযরযস্ট দ্বচরু্ক যঠকাল। যেখা োক, 
আমাযের সমসোর যকান সুরাহা করযত পাযর দ্বকনা। 
  
এর্ার র্ল, দ্বক খুুঁজি তুদ্বম, োকগ? জানযত চাইযলন পাদ্বসগোল নোি। 
  
খুুঁজদ্বি একটা দ্বনউদ্বক্লয়ার যর্ামা, র্লল দ্বপট। 
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 যকাথায়? 
  
একটা র্াদ্ব়িযত। 
  
র্াদ্ব়িটা দ্বক সীমাযন্ত দ্বেযয় পাচার করা হযর্? জানযত চাইযলন রৃ্দ্ধ দ্বর্জ্ঞানী। 
  
 ধ্যর দ্বনন তাই। 
  
সীমান্তটা দ্বক? সার্র, নাদ্বক মাদ্বট? 
  
 সার্র। 
  
েুদ্বেন আযর্ প্রিান্ত মহাসার্যর যে দ্বর্যফারণ র্টল, তার সাযথ যকান সম্পকগ। আযি 
নাদ্বক? 
  
র্লযত পারর্ না। 
  
আযর োকগ, কার কাযি তুদ্বম লুকাে? এযেযির যপ্রদ্বসযেন্ট র্াযে, আমারই রযয়যি 
হাইযয়স্ট দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট দ্বক্লয়ারান্স, তা জাযনা? 
  
আপদ্বন যেন আমাযক দ্বকিু র্লযত চাইযিন, কাকা? 
  
জাদ্বতসিংযর্র পারমাণদ্বর্ক অনুসন্ধান কদ্বমদ্বটযত আদ্বি আদ্বম, কাযজই আমার সাযথই প্রথম 
পোদ্বসদ্বিক দ্বেযটাযনিন সম্পযকগ আযলাচনা কযরযিন যরইমন্ড জেগান। 
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চুপযস যর্ল দ্বপট। তাহযল যতা আপদ্বন আমার যচযয় যর্দ্বি জাযনন। 
  
অন্তত একটুকু জাদ্বন যে জাপান আযমদ্বরকায় র্াদ্ব়ি-যর্ামা লুদ্বকযয় রাখযি। তযর্ রু্য়িা 
মানুষ র্যল জেগান আমাযক তার দ্বটযম জায়র্া যেয়দ্বন। 
  
ধ্যর দ্বনন আপনাযক আমার দ্বটযম জায়র্া যেয়া হযয়যি, র্লল দ্বপট। এইমাত্র আমার দ্বটম, 
স্টাজ-এ আপদ্বন যোর্ দ্বেযলন। তুদ্বমও, দ্বহরাম। 
  
 দ্বম. জেগান জানযত পারযল যখযপ োযর্ যতামার ওপর, সার্ধ্ান করযলন পাদ্বসগোল নোি। 
  
 আপনাযের েুজযনর নাম জাদ্বনযয় যের্ ওযের, র্লল দ্বপট। দ্বটযমর সেসে র্ারার্ার 
অনুমদ্বত আযি। 
  
 র্াদ্ব়িযত জাপাদ্বন যর্ামা, র্োপারটা দ্বক? প্রশ্ন করল দ্বহরাম ইযয়জার, র্লায় অদ্বর্শ্বাস। 
  
তার কাুঁযধ্ একটা হাত রাখযলন েের নোি। এখাযন যে কাজটা করর্ আমরা, দ্বহরাম, 
যেযকান মূযলে যর্াপন রাখযত হযর্। 
  
দ্বহরাযমর দ্বর্টা-দ্বকউ দ্বক্লয়ারান্স রযয়যি, র্লল দ্বপট। 
  
তাহযল আর যেদ্বর দ্বকযসর, আমরা কাজ শুরু করদ্বি না যকন? 
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শুরু করার আযর্ র্োকগ্রাউন্ড সম্পযকগ দ্বকিুটা ধ্ারণা যপযত চাই আদ্বম, রৃ্যদ্ধর যচাযখ 
যচাখ যরযখ র্লল লোদ্বর দ্বকিং। 
  
অোটদ্বমক এক্সপাটগ রৃ্দ্ধ একটা েীর্গশ্বাস চাপযলন, তারপর শুরু করযলন, দ্বত্রযির েিযক 
জাপান েুদ্ধ শুরু কযরদ্বিল স্বয়িংসমূ্পণগ একটা অথগননদ্বতক সাম্রাজে র্য়ি যতালার মানযস। 
আজ, পঞ্চাি র্ির পর, আর্ার একটা েুযদ্ধর প্রস্তুদ্বত দ্বনযে তারা, এর্ার সাম্রাজেটাযক 
রক্ষ্া করার জযনে। যকউ দ্বকিু সযন্দহ করার আযর্, অতেন্ত ক়িা যর্াপনীয়তার মযধ্ে, 
দ্বনযজযের দ্বনউদ্বক্লয়ার অস্ত্র র্াদ্বনযয় যিযলযি তারা। দ্বসদ্বেদ্বলয়ান দ্বনউদ্বক্লয়ার িোদ্বসদ্বলদ্বট 
যথযক উইপনস-যগ্রে প্রযটাদ্বনয়াম ও ইউযরদ্বনয়াম সিংগ্রহ করা হযয়যি। ওযের কাযি 
যর্ামা থাকযত পাযর, এটা আরও একটা কারযণ সযন্দহ করা হয় দ্বন কারণটা হযলা, 
ওযের যেদ্বলোদ্বর দ্বসযস্টম যনই। যেদ্বলোদ্বর দ্বসযস্টম মাযন লিং যরি দ্বমসাইল, র্হুর্ার র্া 
দ্বমসাইল-র্হনযোর্ে সার্যমদ্বরন। 
  
 দ্বকন্তু আদ্বম যতা জাদ্বন পারমাণদ্বর্ক দ্বনদ্বষদ্ধকরণ চুদ্বক্তযত সই কযরযি জাপান, র্লল 
দ্বহরাম ইযয়জার। 
  
 কযরযি, সদ্বতে। এ-ও সদ্বতে যে যর্দ্বিরোর্ জাপাদ্বন পারমাণদ্বর্ক মারণাযস্ত্রর যর্ারতর 
দ্বর্যরাধ্ী। দ্বকন্তু ওযের রু্যরাক্রোসীর মূলধ্ারার র্েীযর একটা গ্রুপ আযি োরা অতেন্ত 
প্রোর্িালী, তারা যেখযত চায় জাপান অোটম যর্ামার অদ্বধ্কারী হযয়যি। এসর্ মারণাস্ত্র 
দ্বঠক সামদ্বরক অস্ত্র দ্বহযসযর্ র্ের্হার করার জযনে ততদ্বর করা হয় দ্বন, ততদ্বর করা হযয়যি 
অথগননদ্বতক হুমদ্বক প্রদ্বতযরাধ্ করার জযনে। জাপাযনর কমগকতগা ও র্ের্সায়ী মহযল একটা 
আতঙ্ক আযি, ইউযরাপ ও আযমদ্বরকায় তাযের পণে র্য়কট করা হযত পাযর। েদ্বে হয়, 
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তখন এই মারণাস্ত্র র্ের্হার করার হুমদ্বক দ্বেযয় পদ্বরদ্বস্থদ্বত দ্বনযজযের অনুকূযল আনার 
যচিা করযর্ তারা। 
  
শুধু্ যে অস্বদ্বিযর্াধ্ করযি দ্বহরাম ইযয়জার, তা নয়। তার েয়ও লার্যি। আপদ্বন র্লযত 
চাইযিন, এমন হযত পাযর এই মুহূযতগ আমরা একটা দ্বনউদ্বক্লয়ার যর্ামার ওপর র্যস 
আদ্বি? 
  
জর্ার্ দ্বেল দ্বপট, যর্ামাটা হয়যতা পাুঁচ-সাতযিা র্যজর যেতর যকাথাও আযি। 
  
 এ অদ্বচন্তনীয়! রাযর্ যকুঁযপ উঠল দ্বহরাম ইযয়জাযরর দ্বনচু র্লা। কটা যর্ামা পাদ্বঠযয়যি 
ওরা? 
  
এখনও আমরা জাদ্বন না, র্লল দ্বপট। একযিা হযত পাযর, েুযিা হওয়াও দ্বর্দ্বচত্র নয়। 
আর শুধু্ আযমদ্বরকায় পাদ্বঠযয়যি দ্বক না, তা-ও আমরা জাদ্বন না। সম্ভর্ত েুদ্বনয়ার আরও 
অযনক যেযি পাদ্বঠযয়যি। 
  
পদ্বরদ্বস্থদ্বত কতটা খারাপ, কল্পনা করযত েয় লাযর্, র্লযলন পাদ্বসগোল নোি। যর্ামাগুযলা 
সদ্বতে েদ্বে দ্বর্দ্বেন্ন যেযির র়্ি র়্ি সর্গুযলা িহযর পাদ্বঠযয় থাযক ওরা, পৃদ্বথর্ীটাযক 
দ্বনদ্বিতোযর্ ধ্বিংস করার মারাক্কা ক্ষ্মতা যপযয় যর্যি জাপান। ইটস অোন এদ্বিদ্বিযয়ন্ট 
যসট-আপ। যর্ামাগুযলা একর্ার জায়র্ামত যপৌঁির্ার পর, ওগুযলার দ্বর্রুযদ্ধ কারও দ্বকিু 
করার থাকযর্ না। যেয়ার ইজ যনা দ্বেযিন্স এযর্ইনস্ট যেম, যনা টাইম টু দ্বরয়োে, যনা 
অোলাটগ, যনা যসযকণ্ড স্ট্রাইক। ওরা শুধু্ যর্াম দ্বটপযর্, পরমুহূযতগ শুরু হযয় োযর্ 
ধ্বিংসেজ্ঞ। 
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গুে র্ে! আমরা তাহযল করর্টা দ্বক? 
  
খুুঁযজ র্ার করর্ ওগুযলা, র্লল দ্বপট। ধ্ারণা করা হযে, অযটা দ্বিপ কোদ্বরয়াযর কযর 
যর্ামাগুযলা আনা হযয়যি। আমার সযন্দহ, লুকাযনা আযি আমোদ্বন করা র্াদ্ব়িযত। 
কদ্বম্পউটাযরর সাহাযেে জানযত হযর্ র্াদ্ব়ির যকান জায়র্ায় লুকাযনা আযি ওগুযলা। 
  
র্াদ্ব়ি কযর আনা হযল, দ্বহরাম ইযয়জার র্লল, কাস্টমস অদ্বিসাররা যেখযত পাযর্, কারণ 
তারা ড্রার্স আযি দ্বকনা সাচগ কযর যেখযর্। 
  
মাথা না়িল দ্বপট। এটা একটা সদ্বিসদ্বটযকযটে অপাযরিন, হাই-যটক প্রযিিনোলযের 
িারা পদ্বরচাদ্বলত। তারা তাযের কাজ যর্াযঝ। যর্ামাটার দ্বেজাইন এমনোযর্ই করযর্ 
তারা, োযত মযন হয় র্াদ্ব়িরই একটা অিংি ওটা, িযল সাচগ করযলও খুুঁযজ পাওয়া োযর্ 
না। কাস্টমস অদ্বিসাররা সাচগ করযর্ টায়ার, র্োস টোিংক, দ্বসট যেখাযন িাুঁকা জায়র্া 
আযি। কাযজই এমন জায়র্ায় যর্ামাটা লুকার্ার র্ের্স্থা করা হযয়যি, রু্দ্বদ্ধমান যকান 
কাস্টমস অদ্বিসারও োযত খুুঁযজ না পায়। 
  
হুম! র্ম্ভীর আওয়াজ করল দ্বহরাম ইযয়জার। 
  
যমযঝর দ্বেযক দ্বচদ্বন্ততোযর্ তাদ্বকযয় রযয়যিন পাদ্বসগোল নোি, র্লযলন, দ্বঠক আযি, এর্ার 
আকার-আকৃদ্বত দ্বনযয় আযলাচনা করা োক। 
  
ওটা আপনার দ্বেপাটগযমন্ট, কাকা, র্লল দ্বপট। 
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আমাযক দ্বকিু তথে োও, োকগ। অন্তত র্াদ্ব়ির মযেলটা আমাযক জানযত হযর্, আদ্বম 
আর্ার জাপাদ্বন যমদ্বিনাদ্বর সম্পযকগ যতমন দ্বকিু জাদ্বন না। 
  
ওটা েদ্বে একটা মুরমযটা হয়, যস্পাটগ দ্বসোন হওয়ারই যর্দ্বি সম্ভার্না। 
  
পাদ্বসগোল নোির হাদ্বসখুদ্বি যচহারা থমথযম হযয় উঠল। তার মাযন আমরা একটা 
কমপোে দ্বনউদ্বক্লয়ার দ্বেোইস খুুঁজদ্বি, েি দ্বকযলাগ্রাম-এর কািাকাদ্বি যেটা দ্বকনা মাঝাদ্বর 
সাইযজর একটা দ্বসোযন আযি, অথচ খুুঁযজ পাওয়া সহজ নয়। 
  
দ্বেোইসটা েযথি েূর যথযক িাদ্বটযয় যেয়া োয়, যোর্ করল দ্বপট। 
  
 র্লাই র্াহুলে, ড্রাইোর েদ্বে আত্মহতো করযত না চায়। 
  
যর্ামার আকৃদ্বত দ্বক হযর্ র্যল োর্দ্বি আমরা? জানযত চাইল দ্বহরাম ইযয়জার। 
  
যতযলর একটা র্োযরল ও একটা যর্সর্ল, এ-েুযটার মাঝখাযন যে-যকান সাইযজর হযত 
পাযর, জর্ার্ দ্বেযলন পাদ্বসগোল নোি। 
  
 যর্সর্ল, দ্বর়্িদ্বর়্ি করল দ্বহরাম ইযয়জার, যেন দ্বর্শ্বাস করযত পারযি না। দ্বকন্তু অত 
যিাট একটা দ্বজদ্বনস দ্বক েযথি ক্ষ্দ্বত করযত পারযর্? 
  
দ্বসদ্বলিংযয়র দ্বেযক তাকাযলন রৃ্দ্ধ দ্বর্জ্ঞানী, যেন ধ্বিংসেজ্ঞ প্রতেক্ষ্ করযিন। ওঅরযহেটার 
মান েদ্বে দ্বতন দ্বকযলাটন-এর কািাকাদ্বি হয় তাহযল যেনোর, কযলারাযোর মাঝখানটা 
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মাদ্বটর সাযথ দ্বমদ্বিযয় দ্বেযত পাযর, আর দ্বর্যফারযণর িযল যে আগুন ধ্রযর্ তাযত িহযরর 
আিপাি র্যল দ্বকিু অর্দ্বিি থাকযর্ না। 
  
দ্বিউযর উঠল দ্বহরাম ইযয়জার। 
  
র্ের্যেে করার জযনে একটা মযেল েরকার আমাযের। দ্বক র্ের্হার করদ্বি আমরা? 
  
 আমাযের পাদ্বরর্াদ্বরক যিােগ টরাস, র্লল দ্বহরাম ইযয়জার। এক্সযপদ্বরযমন্ট দ্বহযসযর্ আদ্বম 
ওটার সমি পাটগস মোনুয়াল কদ্বম্পউটাযর ঢুদ্বকযয় দ্বেযয়দ্বি। যর্াটা কাঠাযমাটা র্া প্রদ্বতদ্বট 
পাটগ আলাোোযর্ যেখাযত পারর্। কীযর্াযেগর ওপর কযয়ক যসযকন্ড প্রজাপদ্বতর মত 
লািালাদ্বি করল তার আঙুলগুযলা, তারপর যচয়াযর যহলান দ্বেযয় হাত েুযটা যকাযলর 
ওপর দ্বিদ্বরযয় আনল। একটা িদ্বর্ িুযট উঠল স্ক্রীযন, র্হুরঙা, থ্রী োইযমনিনাল। আর্ার 
একটা যর্াতাযম চাপ দ্বেল যস। লাল যিােগ, চার েরজা, স্ক্রীযন দ্বর্দ্বেন্ন েদ্বঙ্গযত রু্রযত মুখ 
করল, ওটা যেন একটা সিল মযঞ্চর ওপর রযয়যি। 
  
 তুদ্বম দ্বক আমাযেরযক র্াদ্ব়িটার যেতর দ্বনযয় যেযত পাযরা? জানযত চাইল দ্বপট। 
  
 ঢুকদ্বি, র্লল দ্বহরাম ইযয়জার। যর্াতাযম চাপ যেয়ামাত্র মযন হযলা, দ্বনযরট ধ্াতর্ পাটগস-
এর যেতর দ্বনযয় উয়ি োযে ওরা, আিপাযি যেখযত পাযে যচদ্বসস ও র্দ্বের অেেন্তর-
োর্। েূযতর মত, যেন যেয়াল িুয়ি যর্দ্বরযয় োযে ওরা। র্াদ্ব়ির প্রদ্বতদ্বট নাট-র্ট 
পদ্বরষ্কার যেখযত পাযে। অর্যিযষ ওযেরযক দ্বনযয় এদ্বিযনর যেতর ঢুযক প়িল দ্বহরাম 
ইযয়জার। 
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ইন্টাযরদ্বস্টিং দ্বকিু যেখযত পাযেন, কাকা? জানযত চাইল দ্বপট। 
  
সাো োদ্ব়িযত হাত রু্লাযলন পাদ্বসগোল নোি। িান্সদ্বমিন যকদ্বসিং োল একটা কযন্টইনার 
হযত পাযর। 
  
 যনা গুে। এদ্বিন র্া ড্রাইেযিযনরও দ্বকিু থাকযত পাযর না। স্বাোদ্বর্কোযর্ চলার সুদ্বর্যধ্ 
থাকযত হযর্ র্াদ্ব়িটায়। 
  
র্াে প়িযি র্োটাদ্বর যকদ্বসিং যরদ্বেযয়টরও, র্লল দ্বহরাম ইযয়জার। িক অোর্জরর্ার? 
  
মাথা না়িযলন েের নোি। োদ্বস্টক এক্সযোদ্বসে পাইপ-যর্ামার জায়র্া হযত পাযর, 
দ্বনউদ্বক্লয়ার দ্বেোইযসর জযনে র়্ি সরু হযয় োয়। 
  
স্ক্রীযনর দ্বেযক দ্বনিঃিযব্দ তাদ্বকযয় থাকল ওরা, দ্বহরাম ইযয়জার ওযেরযক অোযক্সল ও 
দ্বর্য়াদ্বরিং অোযসম্বল, যব্রক দ্বসযস্টম, স্টাটগার মটর ও অলটার-যনটর-এর যেতর দ্বেযয় দ্বনযয় 
যর্ল। প্রদ্বতদ্বট খুুঁদ্বটযয় পরীক্ষ্া করার পর র্াদ্বতলও কযর যেয়া হযলা। 
  
হাই তুযল আ়িযমা়িা োঙল দ্বপট। উৎসাহ ও উযেজনা যর্াধ্ করযলও, রু্যম জদ্ব়িযয় 
আসযি ওর যচাখ। দ্বহদ্বটিং ইউদ্বনযট থাকযত পাযর? 
  
নকিার সাযথ যমযল না, র্লযলন পাদ্বসগোল নোি। উইিীল্ড র্া ওয়ািার র্টল? 
  
মাথা না়িল দ্বহরাম ইযয়জার। সহযজই যচাযখ পয়ি োযর্। 
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 হঠাৎ প্রায় একটা ঝাুঁদ্বক যখযয়, আ়িি হযয় যর্ল দ্বপযটর যপিী। এয়ার কদ্বন্ডিনার! িব্দ 
েুযটা দ্বর্যফাদ্বরত হযয় যর্দ্বরযয় এল র্লা যথযক। এয়ার কদ্বন্ডিনাযরর যেতর কমযপ্রসার! 
  
 যর্াতাম দ্বটযপ স্ক্রীযন যেতযরর েৃিে িুদ্বটযয় তুলল দ্বহরাম। এয়ার কদ্বন্ডিনাযরর সাযথ 
র্াদ্ব়ি চলার র্া না চলার যকান সম্পকগ যনই। কমযপ্রসার ঠাণ্ডা র্াতাস িা়িযি না যকন, 
জানার জযনে েুর্ণ্টা র্েয় কযর ওটা খুলযত োযর্ না যকান কাস্টমস অদ্বিসার। 
  
কমযপ্রসাযরর যেতযরর সর্দ্বকিু যর্র কযর নাও, যর্ামা রাখার একটা জায়র্া যপযয় োযর্ 
তুদ্বম, র্লল দ্বপট, তাদ্বকযয় আযি কমদ্বপউটার ইযমজ-এর দ্বেযক। 
  
আপদ্বন দ্বক র্যলন, কাকা? 
  
কনযেনসর কযয়লযক দ্বেযটাযনট-এর দ্বরদ্বসদ্বেিং ইউদ্বনযট রূপান্তর করা যেযত পাযর, 
র্লযলন পাদ্বসগোল নোি। যর্ি অযনকটা জায়র্া পাওয়া োযর্। নাইস ওঅকগ, যজন্টলযমন! 
আমার ধ্ারণা, রহযসের সমাধ্ান হযয় যর্যি। 
  
 খাদ্বল একটা যেযস্কর দ্বেযক এযর্াল দ্বপট, তুযল দ্বনল যিাযনর দ্বরদ্বসোর। যোনাযল্ডর যেয়া 
নম্বযর োয়াল করল। অপরপ্রান্ত যথযক সা়িা দ্বেল এক যলাক। ও র্লল, দ্বেস ইজ স্টাজ। 
দ্বটম দ্বলঙ্কনযক র্লুন তার র্াদ্ব়ির এয়ার কদ্বন্ডিনাযরর ত্রুদ্বট রযয়যি। গুে র্াই। 
  
দ্বেসযে স্ক্রীযন কমযপ্রসার-এর যেতর দ্বেকটা আকাযর র়্ি কযরযি দ্বহরাম ইযয়জার, 
যসদ্বেযক একেৃযি তাদ্বকযয় যথযক যস র্লল, চাযয়র কাযপ আদ্বম একটা মাি যেখযত 
পাদ্বে। 
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মাযন? োদ্ব়িযত হাত রু্লাদ্বেযলন পাদ্বসগোল নোি, হাতটা দ্বস্থর হযয় যর্ল। দ্বক র্লযিন? 
  
জাপাযনর দ্বর্রুযদ্ধ র্াদ্বণদ্বজেক দ্বনযষধ্াজ্ঞা আযরাপ করা হযলা, িযল জাপান আমাযের 
জীর্ন-প্রেীপ দ্বনদ্বেযয় দ্বেল, এরকম একটা ধ্ারণা যেয়ার যচিা করা হযে,– তাই না? 
দ্বকন্তু ওরা আমাযের সমি দ্বেযিন্স ধ্বিংস কযর দ্বেযত পারযর্ না, দ্বর্যিষ কযর আমাযের 
দ্বনউদ্বক্লয়ার সার্যমদ্বরনগুযলা অক্ষ্তই থাকযর্। আমাযের দ্বরটোদ্বলযয়যিন যিাসগযের যর্াটা 
আইলোন্ড যচইন দ্বিন্নদ্বেন্ন কযর যেযর্। আমার েৃদ্বিযত যর্াটা র্োপারটাই অসম্ভর্ ও 
সুইসাইোল। দ্বর্রাট একটা ব্লাি। 
  
আপনার ধ্ারণার মযধ্ে যিাি একটা ত্রুদ্বট আযি, র্লযলন পাদ্বসগোল নোি, হাসযিন। 
েুদ্বনয়ার যসরা ইযন্টদ্বলযজন্স সাদ্বেগসগুযলাযক যর্াকা র্াদ্বনযয়যি জাপান, েুদ্বনয়ার মুরুদ্বিরা 
অপ্রস্তুত অর্স্থায় ধ্রা যখযয়যি। তাযের েৃদ্বিযত পদ্বরণদ্বত অতটা ধ্বিংসাত্মক হযত োযে 
না। জাপান আযমদ্বরকাযক একটা প্রিার্ দ্বেযয়দ্বিল, আযমদ্বরকা তা গ্রহণ কযর দ্বন। 
ইনকাদ্বমিং দ্বমসাইল ও অরযহে ধ্বিংস করার জযনে স্ট্রাযটদ্বজক দ্বেযিন্স দ্বসযস্টম র্য়ি 
তুলযত যর্াপযন একটা কাজ শুরু কযর জাপান। আমাযের যনতারা অতেন্ত খরচর্হুল ও 
অকােগকর র্যল র্াদ্বতল কযর যেয় র্যর্ষণা। আমার ধ্ারণা, জাপান একটা দ্বসযস্টম খা়িা 
কযরযি, আমাযেরযক যঠকাযত পারযর্। 
  
তার মাযন দ্বক জাপান অযজয় হযয় উযঠযি? দ্বজযজ্ঞস করল দ্বহরাম ইযয়জার, যচাখ েুযটা 
কুুঁচযক আযি। 
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মাথা না়িযলন পাদ্বসগোল নোি। এখনও নয়। দ্বকন্তু আরও েুর্ির সময় দ্বেন ওযেরযক, 
ওযের হাযত থাকযর্ স্বয়িংসমূ্পণগ স্টার ওঅরস দ্বসযস্টম। দ্বকন্তু আমাযের র্া আর কারও 
হাযত থাকযর্ না। 
  
. 
  
২৪. 
  
 কোদ্বপটল দ্বর্দ্বল্ডিং-এর একদ্বট রুদ্ধিার কযক্ষ্ দ্বমদ্বটিং র্যসযি। েুক্তরাযের ওপর জাপাযনর 
সািংসৃ্কদ্বতক ও অথগননদ্বতক প্রোর্ তেন্ত ও মূলোয়ন করাই দ্বমদ্বটিংযয়র উযেিে। কিংযগ্রযসর 
কযয়কজন সেসে রাযর্ কাুঁপযিন, কারণ তাুঁযের ধ্ারণা জাপাযনর পুুঁদ্বজ ও র্ের্সাদ্বয়ক 
নীদ্বতর কাযি এমন মার খাযে আযমদ্বরকা, র্লা োয় ওযের হাযত দ্বজদ্বম্ম হযয় পয়িযিন 
তারা। 
  
ইদ্বচযরা সুযর্াই, েুদ্বনয়ার সর্যচযয় র়্ি দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট যকাম্পাদ্বন কাযনাইয়া দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বটজ-এর 
চীি দ্বেযরের, একটা যটদ্বর্যল র্যস আযি। তার সামযন কাউন্টার আকৃদ্বতর একটা যেযস্ক 
র্যসযিন কিংযগ্রিনোল সার্-কদ্বমদ্বটর সেসেরা। ইদ্বচযরা সুযর্াইর েুদ্বেযক রযয়যি চারজন 
উপযেিা। ইদ্বচযরা প্রদ্বতদ্বট প্রযশ্নর উের যেয়ার আযর্ দ্বনযজযের মযধ্ে চাপাস্বযর 
দ্বকদ্বচরদ্বমদ্বচর করযি তারা, িযল কদ্বমদ্বটর সেসেরা োরী অস্বদ্বিযর্াধ্ করযিন। 
  
ইদ্বচযরা সুযর্াইযক যেযখ মযন হযর্ না যে যস একজন ধ্নকুযর্র। আযমদ্বরকার প্রথম 
সাদ্বরর পাুঁচজন র্ের্সায়ী তাযের র্ের্সায় যে পদ্বরমাণ পুুঁদ্বজ খাটান, যস তার কাযনাইয়া 
দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বটজ-এর একদ্বট তারযচযয় অযনক যর্দ্বি পুুঁদ্বজ যঢযলযি। যখাুঁজ দ্বনযল যেখা োযর্, 

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

204 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প্রথম সাদ্বরর অন্তত েিজন র্ের্সায়ীর দ্বর্দ্বেন্ন যকাম্পাদ্বনযত তারও যমাটা যিয়ার আযি। 
যর্ুঁযটখাট, যরার্া মানুষ। সর্ সময় হাদ্বসখুদ্বি থাযক। 
  
তার হাদ্বসখুদ্বি োর্টা আসযল কৃদ্বত্রম আর্রণ। েরযর্িী এই টাকার কুমীর যেমন দ্বহিংে 
যতমদ্বন প্রদ্বতযিাধ্পরায়ণ। জাপাযন র্ের্সাদ্বয়ক প্রদ্বতিন্দ্বীরা তাযক েযমর মত েয় ও রৃ্ণা 
কযর, অতীত অদ্বেজ্ঞতার কারযণ। অনোনে জাপাদ্বন র্ের্সায়ীযের সাযথ ইদ্বচযরা সুযর্াইর 
পাথগকে হযলা, আযমদ্বরকা ও ইউযরাপ সম্পযকগ তার রার্ ও দ্বর্যিষ যস যর্াপন কযর না। 
  
দ্বসযলে সার্-কদ্বমদ্বটর সামযন র্যস প্রদ্বতদ্বট প্রযশ্নর উের দ্বেযে যস, সারাক্ষ্ণ সদ্বর্নযয় 
হাসযি, হার্োযর্ উযেজনার যলিমাত্র যনই। 
  
কিংযগ্রস যে প্রিার্ করযত োযে তার সারমমগ হযলা, যে-সর্ জাপাদ্বন যকাম্পাদ্বন 
আযমদ্বরকায় র্ের্সা করযি তাযেরযক যর্দ্বিরোর্ যিয়ার সিংদ্বেি আযমদ্বরকান 
যকাম্পাদ্বনগুযলাযক নামমাত্র মূযলে দ্বর্দ্বক্র কযর দ্বেযত হযর্। এ যসি জাতীয়করণ িা়িা 
দ্বকিু নয়। আযমদ্বরকার র্ের্সা-নীদ্বত দ্বর্শ্বাসযোর্েতা হারাযর্, যকান সযন্দহ যনই। 
ইন্টারনোিনাল কাযরদ্বন্সর সাযথ র্োিংদ্বকিং দ্বসযস্টম ধ্যস প়িযর্। দ্বিল্প-সমৃদ্ধ যেিগুযলা 
যেউদ্বলয়া হযয় োযর্। দ্বকন্তু যকন এই সর্গনািা আর্াত? আদ্বম সদ্বর্নয় র্লযত চাই, 
আযমদ্বরকানযের জীর্যন োল ো দ্বকিু র্যটযি যসগুযলার মযধ্ে যসরা হযলা জাপাদ্বন 
পুুঁদ্বজপদ্বতযের এ-যেযি আর্মন। 
  
আপদ্বন যে আইযনর কথা র্লযলন, কিংযগ্রস যস-ধ্রযনর যকান আইন এখুদ্বন প্রযয়ার্ 
করযত র্লযি না, কদ্বঠন স্বযর জানাযলন দ্বসযনটর মাইক দ্বেয়াজ। আদ্বম শুধু্ র্যলদ্বি, 
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আযমদ্বরকার মাদ্বটযত আপনাযের যে যকাম্পাদ্বনগুযলা র্ের্সা কযর প্রদ্বিট করযি, যস-সর্ 
যকাম্পাদ্বনর জযনেও আমাযের শুল্ক ও ইনকাম টোক্স নীদ্বত প্রযোজে হযর্। আপনাযের 
যেযি আযমদ্বরকানরা দ্বরযয়ল এযস্টট দ্বকনযত পাযর না, পাযর না র্ের্সা প্রদ্বতষ্ঠাযনর 
একেত্র মাদ্বলক হযত, অথচ আমাযের যেযি র্ের্সা কযর দ্বর্দ্বলয়ন দ্বর্দ্বলয়ন েলার দ্বনযয় 
যকযট প়িযিন আপনারা, দ্বম. ইদ্বচযরা সুযর্াই…। 
  
অন্তত একজন মানুষ ইদ্বচযরা সুযর্াইযক দ্বচনযত েুল কযরন দ্বন, দ্বতদ্বন হযলন সার্-
কদ্বমদ্বটর যচয়ারমোন দ্বসযনটর মাইক দ্বেয়াজ। জাপাদ্বনযের র্ের্সাদ্বয়ক নীদ্বতর সর্যচযয় 
ক়িা সমাযলাচক দ্বতদ্বন, পারযল আজই আইন কযর জাপাদ্বন পন দ্বনদ্বষদ্ধ যর্াষণা কযরন। 
  
 দ্বম. যচয়ারমোন? সার্-কদ্বমদ্বটর মদ্বহলা সেসে মাত্র একজন, কথা র্লার জযনে হাত তুলল 
যস। ইযয়স, দ্বমস দ্বস্মথ, র্লুন। 
  
দ্বম. ইদ্বচযরা, শুরু করল লযরন, এর আযর্ আপদ্বন উযিখ কযরযিন, েলারযক সযর দ্বর্যয় 
জায়র্া কযর দ্বেযত হযর্ ইযয়নযক। আপনার মযন হয় না, এখাযন একটু র্া়িার্াদ্ব়ি কযর 
যিলযিন আপদ্বন? 
  
আমার তা মযন হয় না। আপনারও তা মযন হযর্ না, েদ্বে স্মরণ রাযখন যে আপনাযের 
র্াযজট র্াটদ্বতর িতকরা পঞ্চাি োর্ যোর্ান দ্বেযে জাপাদ্বন পুুঁদ্বজপদ্বতরা, উোর েদ্বঙ্গযত 
হাত যনয়ি র্লল ইদ্বচযরা সুযর্াই। আপনাযের কাযরদ্বন্সর জায়র্া েখল করযর্ আমাযের 
কাযরদ্বন্স, এটা যতা যেি সমযয়র র্োপার মাত্র। 
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আপদ্বন যর্াধ্হয় র্লযত চাইযিন, দ্বম. ইদ্বচযরা, আযমদ্বরকা ও জাপান আরও র্দ্বনষ্ঠ 
র্ের্সাদ্বয়ক সম্পকগ র্য়ি তুলযল েলাযরর জায়র্া এমদ্বনযতই েখল কযর যনযর্ ইযয়ন। 
দ্বকন্তু আরও র্দ্বনষ্ঠ সম্পকগ দ্বকোযর্ হযত পাযর, র্লযর্ন দ্বক? আযমদ্বরকায় জাপাযনর যে-
সর্ িাখা র্োিংক কাজ করযি, সমি আযমদ্বরকান র্োিংযকর সর্গযমাট অোযসট-এর যচযয় 
ওগুযলার অোযসট অযনক যর্দ্বি। এ-যেযি জাপাদ্বন মাদ্বলকযের অধ্ীযন এক দ্বমদ্বলয়ন 
আযমদ্বরকান চাকদ্বর করযি। আপনাযের লদ্বর্স্টরা পারযল আমাযের সরকারযক দ্বকযন 
যিযলন। জাপাদ্বনরা চদ্বিি দ্বর্দ্বলয়ন েলার মূযলের ইউএস দ্বরযয়ল এযস্টযটর মাদ্বলক 
হযয়যি। এরপর আরও র্দ্বনষ্ঠ দ্বকোযর্ আমরা হযত পাদ্বর, র্লযর্ন দ্বক, দ্বম. ইদ্বচযরা? 
  
অমাদ্বয়ক হাদ্বস িুটল ইদ্বচযরা সুযর্াইর মুযখ। আপনাযের যপ্রদ্বসযেন্ট ও কিংযগ্রস 
আমাযেরযক আশ্বাস দ্বেযয় আরও র্দ্বনষ্ঠ হর্ার পথ খুযল দ্বেযত পাযরন–কথা দ্বেযত 
পাযরন, আমাযের পুুঁদ্বজ ও পণে আপনাযের র্াজাযর কখযনাই দ্বনদ্বষদ্ধ করা হযর্ না। 
আমরা আরও একটা র্োপাযর দ্বনিয়তা চাই, দ্বর্না দ্বেসায় জাপাদ্বনযেরযক আযমদ্বরকায় 
ঢুকযত দ্বেযত হযর্। 
  
দ্বকন্তু েদ্বে এ-ধ্রযনর দ্বচন্তাযক আমরা প্রশ্রয় না দ্বেই? 
  
কাুঁধ্ ঝাুঁদ্বকযয় দ্বনষু্ঠর হাদ্বস হাসল ইদ্বচযরা সুযর্াই। আমরা পাওনাোর জাদ্বত। আপনারা 
যেনাোর, যর্াটা েুদ্বনয়ায় আপনারাই সর্যচযয় যর্দ্বি ঋণ দ্বনযয়যিন জাপাযনর কাি যথযক। 
কাযজই, তখন র্াধ্ে হযয় দ্বনযজযের স্বাথগ রক্ষ্ার জযনে প্রযয়াজনীয় র্ের্স্থা গ্রহণ করযত 
হযর্ আমাযেরযক। আমার েয় হযে, যসটা আপনাযের জযনে প্রীদ্বতকর হযর্ না। 
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তার মাযন আযমদ্বরকা জাপাদ্বনযের হাযত দ্বজদ্বম্ম হযয় পয়িযি, আপদ্বন র্লযত চাইযিন? 
  
এ-পদ্বরদ্বস্থদ্বত যথযক পদ্বরত্রাণ পার্ার রািা আপনাযের জযনে আমরা যোলা যরযখদ্বি, র্লল 
ইদ্বচযরা সুযর্াই। আপনাযের এখন পতযনর সময়। আর জাপাযনর সময় উোযনর। 
কাযজই র্াুঁচযত হযল দ্বনযজযের যমথে পদ্বরহার কযর আমাযের যমথে গ্রহণ করুন। 
আপনাযের নার্দ্বরকযের উদ্বচত আমাযের সিংসৃ্কদ্বত আরও োলোযর্ যর্াঝার যচিা করা। 
তাহযল দ্বকিু একটা দ্বিখযতও পাযর তারা। 
  
যসজযনেই দ্বক দ্বনযজর যেযির র্াইযরও জাপাদ্বন যকাম্পাদ্বনগুযলা শুধু্ জাপাদ্বনযের চাকদ্বর 
দ্বেযে? 
  
টপ পদ্বজিযন নয়। শুধু্ দ্বনিযরর মোযনজার, যসযক্রটাদ্বর, ক্লাকগ আর দ্বপয়নযের চাকদ্বর 
যেন। তা-ও শুধু্ পুরুষযের, মদ্বহলারা র্াে পয়ি োযে। আযরকটা কথা র্লা েরকার, 
জাপাদ্বন যকাম্পাদ্বনগুযলা শ্রদ্বমক ইউদ্বনয়নযক যকান পাোই দ্বেযত চায় না। 
  
উের যেয়ার আযর্ উপযেিাযের সাযথ পরামিগ করল ইদ্বচযরা সুযর্াই। অর্যিযষ র্লল, 
আপনাযক রু্ঝযত হযর্ যে আমরা সিংস্কারযক প্রশ্রয় দ্বেই না। পদ্বিমারা আমাযের পদ্ধদ্বতর 
েক্ত নয়, কাযজই তাযেরযক টপ পদ্বজিযন র্দ্বসযয় দ্বনযজযের র্ের্সাদ্বয়ক ক্ষ্দ্বত করযত 
রাদ্বজ নই আমরা। এ-কথা অস্বীকার করার উপায় যনই যে পদ্বিমারা আমাযের 
কালচারযক োল যচাযখ যেযখ না। আপদ্বনই র্লুন, আমাযের কালচাযরর ওপর োযের 
েদ্বক্ত যনই, তাযেরযক আমরা দ্বকোযর্ টপ পদ্বজিযন র্সাই? 
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 আমাযের যেযি র্যস র্ের্সা করযত এযস আমাযেরযকই আপনারা অর্জােগ করযর্ন, 
এমন আচরণ করযর্ন যেন আমরাই দ্বর্যেিী, এটা দ্বক যমযন যনয়ার মত একটা র্োপার, 
দ্বম. ইদ্বচযরা? 
  
এটা েুেগার্েজনক, দ্বমস লযরন। আমরা আপনাযের অর্জ্ঞা কদ্বর, এটা দ্বঠক নয়। আমরা 
র্ের্সায়ী, যর্াকার মত যকান ঝুুঁদ্বক না দ্বনযয় লাে করযত োলর্াদ্বস। 
  
হোুঁ, জাপাদ্বন র্ের্সায়ীযের স্বাথগপরতা সম্পযকগ আমরা সযচতন। র্ের্সা করার নাযম 
আপনারা সাযপর র্াযলও চুযমা খান, র্োযঙর র্াযলও। পূর্গ ইউযরাপ ও রাদ্বিয়ান ব্লযক 
আপনারা স্ট্রাযটদ্বজক দ্বমদ্বলটাদ্বর কমদ্বপউটার যটকনলদ্বজ দ্বর্দ্বক্র করযিন। আপনার মত 
করযপাযট এদ্বক্সদ্বকউদ্বটযের কাযি রাদ্বিয়া, জামগাদ্বন, দ্বকউর্া, ইরান, দ্বলদ্বর্য়া, যেি খযের। 
  
আন্তজগাদ্বতক রাজনীদ্বত র্া মতােিগ আমাযের মাথার্েথা নয়। র্ের্সাদ্বয়ক স্বাযথগই ও-সর্ 
আমরা তুে জ্ঞান কদ্বর। 
  
 আর একটা প্রশ্ন, র্লল লযরন দ্বস্মথ। এ-কথা দ্বক সদ্বতে, আপনাযের সরকার যর্াটা 
হাওয়াই রাজে দ্বকযন যনয়ার প্রিার্ দ্বেযত চাইযিন, জাপাযনর সাযথ আযমদ্বরকার র্াদ্বণজে 
র্াটদ্বত র্োলান্স করার জযনে? 
  
উপযেিাযের সাযথ পরামিগ না কযর সাযথ সাযথ জর্ার্ দ্বেযলন ইদ্বচযরা সুযর্াই, হোুঁ, 
সরকারযক প্রিার্টা দ্বর্যর্চনা করার প্রিার্ দ্বেযয়দ্বি আদ্বম। হাওয়াই-এ জাপাদ্বনরাই 
সিংখোর্দ্বরষ্ঠ। ওখাযন দ্বরযয়ল এযস্টট র্ের্সার িতকরা র্াষদ্বি োর্ আমরা দ্বনয়িণ করদ্বি। 
আদ্বম আরও প্রিার্ দ্বেযয়দ্বি, কোদ্বলযিাদ্বনগয়াযক আমাযের েুযেযির কম্বাইন্ড ইযকানদ্বমক 
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কদ্বমউদ্বনদ্বটযত পদ্বরণত করা যহাক। আমরা জাপাদ্বন যলাকযের ওখাযন পাঠার্, সর্াই তারা 
েক্ষ্। কযয়কযিা মোনুিোকচাদ্বরিং যকাম্পানী র্য়ি যতালার মত পুুঁদ্বজ যের্ আমরা। 
  
 আপনার প্রিার্ অতেন্ত দ্বতক্ত লার্যি আমার, র্লল লযরন দ্বস্মথ। জাপাদ্বন র্ের্সায়ী 
সম্প্রোযয়র িারা কোদ্বলযিাদ্বনগয়াযক যরপ করার েুরািা যকানদ্বেনই সিল হযর্ না। এ 
সদ্বতে েুেগার্েজনক যে হাওয়াই-এর যকান যকান এলাকা শুধু্ জাপাদ্বনযের জযনে সিংরদ্বক্ষ্ত 
রাখা হযয়যি। শুনযত পাই, অযনক ক্লার্ ও-যরযিারাুঁয় শুধু্ জাপাদ্বনরা ঢুকযত পাযর, 
আযমদ্বরকানযের যঢাকা দ্বনযষধ্ করা হযয়যি। জাপাদ্বনযের এই আচরণ যকান আযমদ্বরকান 
যমযন দ্বনযত পাযর না। অন্তত আদ্বম যমযন দ্বনযত পাদ্বর না। েরকার হযল আদ্বম একাই 
লয়ি োর্, োযত…। 
  
সার্-কদ্বমদ্বটর সেসেরা প্রিিংসা-মুখর হযয় উঠযলন। যেযস্কর ওপর হা সর্াইযক থামযত 
র্লযলন দ্বসযনটর মাইক দ্বেয়াজ। 
  
েদ্বর্ষেযত দ্বক র্টযত োযে যক র্লযর্, নরম হাদ্বস যেখা যর্ল ইদ্বচযরা সুযর্াইর যঠাুঁযট। 
আপনাযের সরকারযক উৎখাত করার যকান যর্াপন েোন আমাযের যনই। তযর্ এ-কথা 
দ্বঠক যে অথগননদ্বতক প্রদ্বতযোদ্বর্তায় আপনারা যহযর যর্যিন। আর যক না জাযন যে হারু 
পাদ্বটগযক অযনক দ্বনষু্ঠর িতগও যমযন দ্বনযত হয়। 
  
 আমরা েদ্বে যহযর থাদ্বক, যহযরদ্বি জাপাদ্বন র্ের্সায়ীযের অনোয় র্ের্সাদ্বয়ক নীদ্বতর কাযি, 
কদ্বঠন সুযর র্লল লযরন দ্বস্মথ। 
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আপনারা, আযমদ্বরকানরা, র্াির্তা যমযন দ্বনন। আমরা েদ্বে আযমদ্বরকাযক দ্বকদ্বনদ্বন, দ্বকনদ্বি 
শুধু্ আপনারা দ্বর্দ্বক্র কযর দ্বেযেন র্যল। 
  
সার্-কদ্বমদ্বটর সেসে িা়িাও কনিাযরন্স রুযম রযয়যিন তাযের উপযেিা ও দ্বর্দ্বেন্ন 
দ্বেপাটগযমযন্টর অসিংখে পেগযর্ক্ষ্ক। ইদ্বচযরা সুযর্াইর প্রেন্ন হুমদ্বক সর্াইযক যেমন 
দ্বর্দ্বস্মত করল যতমদ্বন যখদ্বপযয়ও তুলল। জাপাদ্বন দ্বর্দ্বলওদ্বনয়ার সর্ার মযন। একটা েয় 
ধ্দ্বরযয় দ্বেযয়যি। 
  
 যেযস্কর ওপর ঝুুঁযক প়িযলন দ্বসযনটর মাইক দ্বেয়াজ, তাুঁর যচাযখ কদ্বঠন েৃদ্বি। 
পদ্বরযর্িটাযক আপনারা দ্বতক্ত কযর তুযলযিন, যকান সযন্দহ যনই, র্লযলন দ্বতদ্বন। তরু্ 
অন্তত েুযটা সুদ্বর্যধ্ পাদ্বে আমরা। 
  
এই প্রথম ইদ্বচযরা সুযর্াইযক খাদ্বনকটা দ্বর্চদ্বলত হযত যেখা যর্ল। দ্বক ধ্রযনর সুদ্বর্যধ্র 
কথা র্লযিন আপদ্বন, দ্বসযনটর? 
  
এক, আপনারা েদ্বে যর্দ্বি র্া়িার্াদ্ব়ি কযরন, আপনাযের পাওনা টাকার দ্বহযসর্ মুযি 
যিলযত পারর্ আমরা। দ্বকোযর্ শুনযর্ন? টাকা যতা আপনারা কার্যজ পযত্র পাযর্ন, তাই 
না? দ্বহসার্টা আযি কার্যজ আর কমদ্বপউটার মদ্বনটযর। ওগুযলা মুযি যিলযত মাত্র 
কযয়ক যসযকন্ড লার্যর্ আমাযের। েুই, আজ আর আর্দ্বল আযমদ্বরকান-এর যকান অদ্বিত্ব 
যনই। তার জায়র্া েখল কযরযি আর্দ্বল জাপাদ্বনজ। 
  
. 
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২৫. 
  
 দ্বক করযত হযর্ র্যল দ্বেল দ্বপট, যিোযরল যহেযকায়াটগার দ্বর্দ্বল্ডিং যথযক যর্দ্বরযয় 
দ্বেপাটগযমন্ট অে কমাসগ-এর চযল এল অোল। অেেন্তরীণ ও আন্তজগাদ্বতক র্ের্সার উপ-
পদ্বরচালক েরযলাক তার আত্মীয়, মুরমযটা যমাটর র্াদ্ব়ি আমোদ্বন সম্পদ্বকগত িাইলটা 
তার কাি যথযক যচযয় দ্বনল। এরপর টোদ্বক্স দ্বনযয় আযলকজাদ্বিয়া, োদ্বজগদ্বনয়ায় চযল এল 
যস। একটু খুুঁজযতই পাওয়া যর্ল দ্বর্দ্বল্ডিংটা, মুরমযটা, যমাটর করযপাযরিন এখান যথযক 
পাুঁচটা রাযজে তাযের আমোদ্বন করা র্াদ্ব়ি দ্বর্দ্বলর্ণ্টন কযর। 
  
টোদ্বক্স যিয়ি দ্বেযয় দ্বর্দ্বল্ডিংযয়র সামযন কযয়ক মুহূতগ োুঁদ্ব়িযয় থাকল অোল। লাল ইযটর 
আধু্দ্বনক ের্ন, জানালাগুযলা কাুঁচ আর যব্রাঞ্চ দ্বেযয় যমা়িা। পাদ্বকগিং লযট অযনক র্াদ্ব়ি 
রযয়যি, সর্গুযলাই মুরমযটা যকান আযমদ্বরকান র্া ইউযরাদ্বপয়ান র্াদ্ব়ি যচাযখ প়িল না। 
েরজা যঠযল যেতযর ঢুকল অোল, এক জাপাদ্বন দ্বরযসপিদ্বনযস্টর সামযন োুঁ়িাল। 
  
র্লুন, আপনার জযনে দ্বক করযত পাদ্বর? জানযত চাইল যমযয়টা। 
  
অোল দ্বজওদ্বেগযনা, কমাসগ দ্বেপাটগযমন্ট। নতুন র্াদ্ব়ি আমোদ্বন সম্পযকগ কার সাযথ কথা 
র্লর্? 
  
 এক যসযকন্ড দ্বচন্তা করল যমযয়টা, তারপর একটা যনাটরু্ক খুযল কমগকতগাযের 
নামগুযলার ওপর যচাখ রু্লাল। আমাযের িান্সযপাযটগিন দ্বেযরের যেদ্বনি সুহাকার সাযথ। 
আদ্বম তাুঁযক জানাদ্বে, দ্বম. অোল দ্বজওদ্বেগযনা যেখা করযত এযসযিন। 
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অোল দ্বজওদ্বেগযনা। 
  
 সদ্বর। অোল দ্বজওদ্বেগযনা। 
  
খাদ্বনক পর এক জাপাদ্বন যসযক্রটাদ্বর যেদ্বনি সুহাকার অদ্বিযস দ্বনযয় এল অোলযক। 
হলওযয়যত োমী কাযপগট, েুপাযির েরজায় যলখাগুযলা যেযখ যকৌতুক যর্াধ্ করল যস। 
যকউ এখাযন মোযনজার, সুপাদ্বরনযটনযেন্ট র্া োইস-যপ্রদ্বসযেন্ট নয়, সর্াই দ্বেযরের। 
  
যেদ্বনি সুহাকা, যর্ালর্াল আকৃদ্বতর হাদ্বসখুদ্বি মানুষ। যেযস্কর দ্বপিন যথযক উযঠ এযস 
অোযলর সাযথ করমেগন করযলন। যেদ্বনি সুহাকা, দ্বম. দ্বজওদ্বেগযনা। র্লুন কমাসগ 
দ্বেপাটগযমযন্টর জযনে দ্বক করযত পাদ্বর আদ্বম। 
  
 স্বদ্বিযর্াধ্ করল অোল, যেদ্বনি সুহাকা ওর দ্বর্ধ্বি ও োদ্ব়ি-না-কামাযনা যচহারা যেযখ 
যকান প্রশ্ন যতাযলন দ্বন র্া পদ্বরচয়পত্রও যেখযত চান দ্বন। যতমন জরুদ্বর যকান র্োপার 
না। যরকেগ দ্বঠকঠাক রাখার জযনে স্বাোদ্বর্ক আমলাতাদ্বিক িুযটািুদ্বট। 
  
সুপারোইজার র্লযলন, র্াদ্ব়ি যিরার পযথ আদ্বম যেন একর্ার এখান যথযক তথেটা 
সিংগ্রহ কদ্বর। 
  
দ্বক তথে, দ্বম. অোল দ্বজওদ্বেগযনা? 
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 আপনারা যে-কটা র্াদ্ব়ি আমােদ্বন কযর দ্বেলারযের কাযি পাদ্বঠযয়যিন, তার সিংখোটা 
আমাযক জানযত হযর্। আপনাযের যটাদ্বকও যহেযকায়াটগার যথযক একটা সিংখো আমরা 
যপযয়দ্বি, ওটার সযঙ্গ দ্বমদ্বলযয় যেখর্। 
  
কতদ্বেযনর দ্বহযসর্ চান আপদ্বন? আমরা যতা প্রচুর র্াদ্ব়ি আনাই। 
  
 র্ত নিই দ্বেযনর দ্বহযসর্ যপযলই র্লযর্। 
  
যকান সমসো নয়, র্লযলন যেদ্বনি সুহাকা। আমাযের দ্বিপযমন্ট দ্বলস্ট পুযরাটাই 
কমদ্বপউটারাইজে, েি দ্বমদ্বনযটর মযধ্ে যপযয় োযর্ন। সিংখোগুযলা দ্বমলযর্। যটাদ্বকও প্রায় 
যকান েুল কযর না র্লযলই চযল। অযপক্ষ্া করার সময়টা আপদ্বন এক কাপ কদ্বি খান, 
েীজ? 
  
 সাজাযনা যিাি একটা অদ্বিযস দ্বনযয় আসা হল অোলযক, সুন্দরী যসযক্রটাদ্বর কদ্বি 
পদ্বরযর্িন করল। কাযপ চুমুক দ্বেযে অোল, একর্াো কার্জ-পত্র দ্বেযয় যর্ল যমযয়টা। 
  
 যে দ্বজদ্বনযসর যখাুঁযজ পাদ্বঠযয়যি দ্বপট, আধ্ র্ণ্টার মযধ্ে যপযয় যর্ল অোল। যচয়াযর 
যহলান দ্বনযয় যচাখ রু্জল যস, একটু দ্বঝদ্বমযয় দ্বনযে। দ্বঠক পাুঁচটার সময় কামরায় ঢুকযলন 
যেদ্বনি সহাকা। স্টািরা র্াদ্ব়ি দ্বিযর োযে, তযর্ আদ্বম আরও যর্ি দ্বকিুক্ষ্ণ আদ্বি। 
আপনার আর দ্বকিু লার্যর্? 
  
 না, র্লল অোল, কার্জগুযলা িাইযল েযর যিলল। আদ্বমও র্াদ্ব়ি দ্বিরযত চাই, সাত 
র্ণ্টার যর্দ্বি দ্বেউদ্বট করযত রাদ্বজ নই। সহযোদ্বর্তা করার জযনে অসিংখে ধ্নের্াে 
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আপনাযক। আপনাযের ইমযপাটগ ইউদ্বনট দ্বির্ারস সরকারী কমদ্বপউটাযর যপ্রাগ্রাযমর 
জযনে যঢাকাযনা হযর্। দ্বক উযেযিে? যর্সযমন্ট অদ্বিযস এক হতাি যকরাদ্বন িা়িা আর 
যর্াধ্হয় যকউ জাযন না। কমাসগ দ্বেপাটগযমযন্টর িাইলটা যটদ্বর্ল যথযক তুযল দ্বনযয় েরজার 
দ্বেযক পা র্া়িাল যস। েরজার কাযি যপৌঁযি রু্রল যস, হঠাৎ যেন দ্বকিু মযন পয়ি যর্যি। 
একটা কথা। 
  
র্লুন? 
  
 যিাি একটা খুুঁত, উযিখ করার মত নয় অর্িে। 
  
ইযয়স? 
  
আপনাযের ইনকাদ্বমিং ইনযেনটদ্বর দ্বলযস্ট িটা র্াদ্ব়ি যেখলাম, েুযটা আলাো জাহাজ যথযক 
র্াদ্বটযমার-এর খালাস করা হযয়যি, দ্বকন্তু ওগুযলা আপনাযের যটাদ্বকওর এক্সযপাটগ দ্বলযস্ট 
যনই। 
  
দ্বর্দ্বস্মত হযলন যেদ্বনি সুহাকা, তার দ্বর্স্ময় দ্বনযেগজাল র্যলই মযন হল। কই, আমার 
যচাযখ যতা পয়ি দ্বন। আপনার তাদ্বলকার সাযথ দ্বমদ্বলযয় যেখযত পাদ্বর? 
  
দ্বেপাটগযমন্ট অে কমাসগ যথযক ধ্ার কযর আনা অোকাউদ্বন্টিং িীটটা যটদ্বর্যলর ওপর যমযল 
ধ্রল অোল, পাযিই রযয়যি সুহাকার যসযক্রটাদ্বরর দ্বেযয় োওয়া তাদ্বলকাটা। তার দ্বনযজর 
তাদ্বলকায় িটা র্াদ্ব়ির নাযমর দ্বনযচ োর্ দ্বেল অোল, যেখা যর্ল যটাদ্বকও যথযক পাঠাযনা 
তাদ্বলকায় যনই ওগুযলা। িটাই এসদ্বপ-৫০০ যস্পাটগ যসোন। 
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 অদ্বিদ্বিয়াল দ্বনয়যমর কথা েদ্বে র্যলন, এ-ধ্রযনর র্রদ্বমল আমাযের যকান মাথার্েথা নয়, 
র্লল অোল। এ-যেযি ওগুযলা আমোদ্বন করা সিংক্রান্ত তথে আপনারা খাতায় দ্বলযখ 
রাখযল সরকাযরর সাযথ আপনাযের যকাম্পাদ্বনর যকান ঝাযমলা হর্ার কথা নয়। আমার 
ধ্ারণা, এটা আপনাযের যটাদ্বকও অোকাউদ্বন্টিং দ্বেপাটগযমযন্টর র্ািলদ্বত িা়িা দ্বকিু নয়। 
  
দ্বনযজযক আমার অপরাধ্ী মযন হযে। এ-ধ্রযনর অক্ষ্মনীয় অর্যহলা আমার িারা দ্বক 
কযর যে হযলা। যেদ্বনি সুহাকাযক যেযখ অোযলর মযন হযলা, নেগমায় রাজমুকুট যিযল 
দ্বেযয় হতেম্ব হযয় পয়িযিন েরযলাক। যহাম অদ্বিযসর ওপর খুর্ যর্দ্বি েরসা 
কযরদ্বিলাম। আমার যচাযখ না হয় প়িল না, আমার স্টািযের কারও যচাযখও প়িল না। 
  
 যেি যকৌতূহল, ওই র্াদ্ব়িগুযলা কারা দ্বরদ্বসে কযরযিন? মাযন দ্বেলারযের নাম দ্বক? 
  
 এক দ্বমদ্বনট, র্যল অোলযক দ্বনযয় দ্বনযজর অদ্বিযস চযল এযলন যেদ্বনি সুহাকা। যেযস্কর 
দ্বপিযন র্যস কমদ্বপউটাযরর চাদ্বর্ দ্বটপযলন। তারপর যচয়াযর যহলান দ্বেযয় অযপক্ষ্ায় 
থাকযলন। একটু পরই স্ক্রীযন িদ্ব়িযয় প়িল এক র্াো তথে। ধ্ীযর ধ্ীযর তার মুযখর 
হাদ্বস দ্বনযে যর্ল। িটা র্াদ্ব়িই িয়জন দ্বেলাযরর কাযি পাঠাযনা হযয়যি। যক যকাথায় 
রযয়যি, খুুঁযজ যর্র করযত হযল কযয়ক র্ণ্টা যলযর্ োযর্। েয়া কযর কাল েদ্বে একর্ার 
যোর্াযোর্ কযরন আমার সাযথ, দ্বেলারযের নামগুযলা আপনাযক আদ্বম জানাযত পারর্। 
  
যকান প্রযয়াজন যনই, েুযল োন। আপদ্বনও র্েি মানুষ, আর আমারও কাল দ্বর্র্াহ-
র্াদ্বষগকী। 
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কিংগ্রাচুযলয়িন্স, র্লযলন যেদ্বনি সুহাকা, যচহারায় স্বদ্বি িুযট উঠল। 
  
 সহযোদ্বর্তা করার জযনে ধ্নের্াে। 
  
মুযখর হাদ্বস দ্বিযর যপযলন যেদ্বনি সুহাকা। অলওযয়জ লোে টু যহলপ! গুে র্াই। 
  
দ্বর্দ্বল্ডিং যথযক যর্দ্বরযয় এযস েুযিা র্জ হাুঁটল অোল, একটা র্োস যস্টিন যথযক যিান 
করল। শুধু্ হোযলা র্যল সা়িা দ্বেল একদ্বট পুরুষ কণ্ঠ। 
  
আদ্বম আপনার কার যসলসমোন র্নু্ধ। নতুন একটা মযেল এযসযি হাযত, আপনার পিন্দ 
হযত পাযর। 
  
আপদ্বন আসযল দ্বনযজর এলাকার র্াইযর র্ের্সা করার যচিা করযিন, সোর। আপনার 
উদ্বচত পাদ্বনর দ্বকনারায় খযের ধ্রার যচিা করা। আরও োল হয় েদ্বে প্রিান্ত মহাসার্যর 
েুর্ যেন। 
  
োল একটা জামগান র্াদ্ব়ি েদ্বে খুর্ যর্দ্বি োমী মযন হয়, মুরমযটা দ্বকনযত পাযরন। আমার 
কাযি িটা এসদ্বপ-৫০০ যস্পাটগ যসোন-এর খর্র আযি, যেগুযলার যকান দ্বহযসর্ যনই। 
  
এক দ্বমদ্বনট। 
  
এরপর অপরপ্রান্ত যথযক অনে একটা কণ্ঠস্বর যেযস এল। যেপুদ্বট দ্বেযরের অে 
অপাযরিন, যোনাযল্ডর র্লা, দ্বচনযত পারল অোল। যর্ি, যর্ি। সিায় র্াদ্ব়ি পাওয়া 
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োযে, এরযচযয় সুখর্র আর দ্বকিু হযত পাযর না। র্লুন, দ্বহযসযর্র র্াইযর আপনার 
র্াদ্ব়িগুযলা যকাথায় যপযত পাদ্বর। 
  
 যস তথে আপনাযক উদ্ধার করযত হযর্ মুরমযটা দ্বেসদ্বিদ্বর্উটর-এর কাি যথযক। ওটা 
আযলকজাদ্বিয়ায়। ওযের কমদ্বপউটার যরকেগ র্লযি, িটা র্াদ্ব়ি এ যেযি এযসযি, দ্বকন্তু 
কারখানা যথযক যর্র হয় দ্বন। কথাটা জানাজাদ্বন হযয় োর্ার আযর্ই ওখাযন আপনার 
যপৌঁিাযনা উদ্বচত। দ্বতনযট র্াদ্ব়ি র্াদ্বটযমার-এ খালাস করা হযয়যি, চার তাদ্বরখ অর্াযস্টর। 
র্াদ্বক দ্বতনযট এযসযি যসযপ্টম্বযরর েি তাদ্বরযখ। 
  
 যহাল্ড অন, দ্বনযেগি দ্বেযলন যোনাল্ড কানগ, কথা র্লযলন তাুঁর সহকারীর সাযথ। এখুদ্বন 
হাত লার্াও কাযজ। মুরমযটা কমদ্বপউটার দ্বসযস্টযম নাক র্লাও, তা়িাতাদ্ব়ি যর্র কযর 
আযনা ওযের দ্বিদ্বপিং যরকেগ। যেদ্বর করযল সমি োটা মুযি যিলযর্ ওরা। আর্ার 
অোযলর সাযথ কথা র্লযলন দ্বতদ্বন। নাইস ওঅকগ। আপনার সমি র্া়িার্াদ্ব়ি ক্ষ্মা করা 
হযলা। োল কথা, এ-ধ্রযনর একটা র্ের্সা আপদ্বন হঠাৎ যপযলন দ্বকোযর্? 
  
আইদ্বেয়াটা আমার র্নু্ধর। ওর যকান খর্র যপযয়যিন? 
  
যপযয়দ্বি, আধ্ র্ণ্টা আযর্ যিান কযরদ্বিযলন, র্লযলন যোনাল্ড। সমসোর উৎসটা দ্বতদ্বন 
আদ্বর্ষ্কার কযরযিন। 
  
আদ্বম জানতাম, রহযসের সমাধ্ান ওর িারাই সম্ভর্, র্লল অোল। ওর সািযলে আদ্বম র্র্গ 
যর্াধ্ করদ্বি। 
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২৬. 
  
 ওয়াদ্বিিংটযনর ইন্টারনোিনাল এয়ারযপাযটগর এক যকাযণ পুরাযনা ও পদ্বরতেক্ত একটা 
হোুঁঙ্গার আযি, উদ্বনিযিা িদ্বত্রি সাযল ততদ্বর। পুরাযনা র্াদ্ব়ি সিংগ্রহ করা ওর একটা হদ্বর্, 
হোুঁঙ্গারটাযক ওর র্েদ্বক্তর্ত কার দ্বমউদ্বজয়াম র্লা যেযত পাযর। ওর র্নু্ধ দ্বহরাম ইযয়জার, 
সযন্ধের পর যপৌঁযি দ্বেল ওযক। যেতযর একটা চক্কর দ্বেযয় যস র্লল, যতামার কার 
কাযলকিন আযরকদ্বেন োল কযর যেযখ োর্, আজ আমাযক দ্বর্োয় োও। কাজ আযি, 
তা়িাতাদ্ব়ি র্াদ্ব়ি দ্বিরযত হযর্। 
  
 দ্বহরাম ইযয়জাযরর র্াদ্ব়ি হোঙ্গাযরর র্াইযর োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি, যহেলাইযটর আযলা পয়িযি 
ওযের র্াযয়। পযটামোক নেীর ওপার যথযক আযলাদ্বকত িহযরর আোও এযস পয়িযি এ 
দ্বেকটায়। আর মাত্র একদ্বট আযলার উৎস যচাযখ পয়ি েুযিা দ্বমটার উেযর জ্বলযি দ্বনিঃসঙ্গ 
একদ্বট যরাে লোম্প। আিপাযি যলাকর্সদ্বত যনই, রাি টাও দ্বনজগন। 
  
 দ্বলিট যেয়ার জযনে ধ্নের্াে, র্লল দ্বপট। ধ্নের্াে সমসো সমাধ্াযন সাহােে করার 
জযনে। যসই কযর্ যিষর্ার রু্দ্বমযয়দ্বি মযন করযত পারদ্বি না, আমাযকও দ্বর্িানায় উঠযত 
হযর্। 
  
র্াদ্ব়িযত চয়ি দ্বহরাম ইযয়জার র্লল, তুদ্বম যকান সমসো দ্বনযয় এযল তযর্ই আমার মাথা 
যখাযল। েদ্বে যকানদ্বেন দ্বর্শ্ব সৃদ্বির রহসে যেে করযত চাও, আমার কাযি চযল এযসা। 
জানালা দ্বেযয় হাত যর্র কযর না়িল যস, র্াদ্ব়ি যিয়ি দ্বেযয় অন্ধকাযর অেৃিে হযয় যর্ল। 
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দ্বহরাম ইযয়জার চযল োর্ার পর পযকট যথযক একটা যস্পয়ার িান্সদ্বমটার যর্র করল 
দ্বপট। এটা নুমা অদ্বিযস রাযখ ও। কযয়কটা যর্াতাযম চাপ দ্বেযয় হোঙ্গাযরর দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট 
দ্বসযস্টম র্ন্ধ কযর দ্বেল, তারপর যেতযরর আযলা জ্বালাল। পাযির একটা েরজা খুযল 
হোঙ্গাযর ঢুকল, রু্যম রু্যজ আসযি যচাখ। যেতযর যমযঝটা চকচক করযি, একটু ময়লা 
যনই যকাথাও। কার দ্বমউদ্বজয়াম না র্যল, এটাযক আসযল র্লা উদ্বচত িোন্সযপাটগ 
দ্বমউদ্বজয়াম। এক যকাযণ মান্ধাতা আমযলর একটা যরলযরাে পুলমোন কার-এর পাযি 
যেখা োযে। পুরাযনা যিােগ িাইযমাটর এযরাযেন। র্াদ্বক েি হাজার র্র্গ দ্বমটার েখল 
কযর যরযখযি পঞ্চািটার ওপর যমাটর র্াদ্ব়ি। দ্বব্রদ্বটি র্াদ্ব়ির মযধ্ে রযয়যি েুলগে একটা 
দ্বহসপাযনা-সুইজা। একটা মাদ্বসগদ্বেজ-যর্ি রযয়যি দ্বিিদ্বটযিার ওযক, আর একটা জেগান-
লাযর্া। ওগুযলার পাযিই জায়র্া কযর দ্বনযয়যি কযয়কটা আযমদ্বরকান ক্লাদ্বসক কার-একটা 
কেগ এল যটাযয়দ্বটনাইন, একটা পীয়াসগ-অোযরা ও পান্না সরু্জ স্টাজ টাউন কার। 
পদ্বরযর্যির সাযথ এযকর্াযরই যর্মানান এমন দ্বজদ্বনস একটাই যেখা যর্ল হোঙ্গাযর, তা 
হযলা ঢালাই করা যলাহার একটা র্াথটার্, র্োকযরযস্ট যজা়িা লার্াযনা রযয়যি আউটযর্ােগ 
যমাটর। 
  
 পোুঁচাযনা যলাহার দ্বসুঁদ্ব়ি যর্যয় দ্বনযজর অোপাটগযমযন্ট উযঠ এল দ্বপট, এখান যথযক ওর 
কাযলকিনগুযলা পদ্বরষ্কার যেখা োয়। এককাযল যেটা অদ্বিস দ্বিল, নতুন কযর সাদ্বজযয় 
যসটাযকই আরামোয়ক এক রূযপর অোপাটগযমযন্ট র্াদ্বনযয় দ্বনযয়যি ও, সাযথ আযি র়্ি 
একটা দ্বলদ্বেিং রুম যসটাযক স্টাদ্বে দ্বহযসযর্ও র্ের্হার করা চযল। যিলযি প্রচুর র্ই 
আযি, আর আযি জাহাযজর অযনকগুযলা মযেল। 
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দ্বকযচন যথযক সুন্দর একটা র্ন্ধ যেযস আসযি, দ্বজযে পাদ্বন যর্দ্বরযয় এল দ্বপযটর। 
োইদ্বনিং যটদ্বর্যলর ওপর একটা িুলোদ্বনযত একর্াো যর্ালাপ রযয়যি, মাঝখাযন একটা 
কার্জ। োজ খুযল যলখাটা প়িার সময় আপন মযন হাসল দ্বপট। 
  
শুনলাম িহযর যতামার শুোর্মন র্যটযি। যরদ্বফ্রজাযরটযর কযয়ক মাস আযর্ রাখা সমি 
তদ্বরতরকাদ্বর পযচ দ্বর্যয়দ্বিল, কাযজই সর্ যিযল দ্বেলাম। োর্লাম যতামার দ্বখযে পাযর্, 
তাই এক যেট সালাে র্াদ্বনযয় যরযখ যর্লাম। যস্টাযে র্রম হযে কদ্বচ র্ািুযরর নরম 
কাুঁধ্। যতামাযক শুযেো জানাযনার জযনে থাকযত পারদ্বি না র্যল েুিঃদ্বখত, যহায়াইট 
হাউযসর দ্বেনাযর উপদ্বস্থত না থাকযলই নয়। 
লাে, 
এল। 
  
ওখাযন োুঁদ্ব়িযয় রু্যম আেন্ন মনটাযক একটা দ্বসদ্ধাযন্ত আসার তার্াো দ্বেযে োকগ। আযর্ 
খাযর্, তারপর িাওয়ার সারযর্ দ্বকনা? নাদ্বক প্রথযম দ্বেজযর্? দ্বসদ্ধান্ত দ্বনল, যপটখাদ্বল 
রাখযত যনই। যঢালা একটা আলযখিা পরল ও, তারপর যটদ্বর্যল র্যস সালাে ও েরযপট 
মািংস যখল। যর্দ্বসযনর সামযন োুঁদ্ব়িযয় যেটগুযলা ধু্যে, এই সময় যিান এল। 
  
হোযলা? ^ 
  
দ্বম. োকগ দ্বপট? 
  
হোুঁ, দ্বম. যরইমন্ড জেগান, নোিনাল দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট কাউদ্বন্সযলর দ্বেযরের-এর র্লাটা দ্বচনযত 
যপযর র্লল দ্বপট। আপনার জযনে দ্বক করযত পাদ্বর আদ্বম? 
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আিা কদ্বর আপনার রু্যম র্োর্াত সৃদ্বি করদ্বি না। 
  
আর েি দ্বমদ্বনট পর শুযত োর্। 
  
দ্বম. অোল দ্বজওদ্বেগযনর সাযথ আপনার কথা হযয়যি দ্বকনা জানার জযনে যিান করদ্বি আদ্বম। 
  
হোুঁ, আপনার সাযথ কথা হর্ার পরই যিান কযর যস আমাযক। 
  
আমার অনুমদ্বত িা়িাই অনোনে যলাকযের সাহােে দ্বনযয়যিন আপদ্বন, তরু্ আদ্বর্ষ্কারটা খুর্ 
গুরুত্বপূণগ র্যল আপনার ওপর আদ্বম অসন্তুি নই, র্লযলন যরইমন্ড জেগান। অনোনে 
যলাক র্লযত নুমার কমদ্বপউটার দ্বর্জ্ঞানী দ্বহরাম ইযয়জার ও পরমাণু দ্বর্জ্ঞানী েের 
নোযির কথা র্লযিন দ্বতদ্বন। ওযের েুজযনরই এ-োস দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট দ্বক্লয়ােগান্স আযি। 
একটা র্াদ্ব়ির দ্বঠক যকাথায় অোটম যর্ামা লুদ্বকযয় রাখা যেযত পাযর, জানার জযনে ওযের 
সাহােে দ্বনযয়যি দ্বপট। 
  
আমাযক একটা োদ্বয়ত্ব যেয়া হযয়যি, যসটা আদ্বম দ্বনজস্ব পদ্ধদ্বতযত পালন করর্। আপদ্বন 
অসন্তুি হযলও আমার দ্বকিু করার দ্বিল না, র্লল দ্বপট। 
  
হোুঁ, রু্ঝযত পারদ্বি একা কাজ করযত পিন্দ কযরন আপদ্বন। 
  
আর দ্বক জানযত চান, দ্বম. যরইমন্ড জেগান? দ্বর্িানায় ওঠার জযনে অদ্বস্থর হযয় আযি দ্বপট। 
  
োর্লাম আপদ্বন যজযন খুদ্বি হযর্ন যে র্ম্ব কোদ্বরয়ারগুযলা যপযয়দ্বি আমরা। 
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 িটা র্াদ্ব়িই? দ্বজযজ্ঞস করল দ্বপট, অর্াক হযয় যর্যি। এত তা়িাতাদ্ব়ি? 
  
 হোুঁ। ওয়াদ্বিিংটযন, একটা জাপাদ্বন র্োিংক দ্বর্দ্বল্ডিংযয় লুকাযনা রযয়যি। আন্ডারগ্রাউন্ড 
যর্সযমযন্ট সীল কযর রাখা হযয়যি। প্রযয়াজযনর সময় ধু্যলা যঝয়ি দ্বনদ্বেগি টাযর্গযট দ্বনযয় 
োওয়া হযর্, তারপর দ্বেযটাযনট করা হযর্। 
  
খুর্ যেদ্বখযয়যিন। 
  
দ্বনজস্ব পদ্ধদ্বত আমাযেরও আযি, দ্বম. োকগ দ্বপট। মৃেু িযব্দ হাসযলন যরইমন্ড জেগান। 
  
ওগুযলার ওপর নজর রাখা হযে যতা? জানযত চাইল দ্বপট। 
  
তা যতা হযেই। তযর্ খুর্ সার্ধ্াযন ন়িাচ়িা করদ্বি আমরা। আমরা যে জাদ্বন, এটা 
িত্রুযেরযক রু্ঝযত দ্বেদ্বে না। এই আতঙ্ক সৃদ্বির জযনে োরা োয়ী, প্রথযম তাযেরযক 
খুুঁযজ যর্র করর্ আমরা। ওযের কমান্ড যসন্টারটাও ধ্বিংস করযত হযর্। দ্বম, অোল 
দ্বজওদ্বেগযনা দ্বনযজর অজাযন্তই একটা দ্বর্পে যেযক এযনদ্বিযলন, আপদ্বন দ্বক তা জাযনন? 
  
দ্বক রকম? 
  
 মুরমযটা দ্বেসদ্বিদ্বর্উটরস-এর যকউ একজন েয় যপযয় দ্বর্যয়দ্বিল। ওযের ইমযপাযটে 
দ্বিদ্বপিং োটা কমদ্বপউটার যথযক মুযি যিলযত োযর্, এই সময় নাক র্লাই আমরা। আর 
েি দ্বমদ্বনট যেদ্বর করযল সর্গনাি হযয় যেত। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

223 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ওই োটাই আপনাযেরযক র্াদ্ব়িগুযলা খুুঁযজ যর্র করযত সাহােে কযর? জানযত চাইল 
দ্বপট। 
  
 আমরা একটা যফ্রইট যকাম্পানীর সন্ধান পাই, মাদ্বলক জাপাদ্বন। ওই যকাম্পানীর িাযকই 
র্াদ্ব়িগুযলা র্হন করা হয়। ওযের যরকযেগ র্ন্তর্ে সম্পযকগ যকান তথে যনই, তযর্ 
ড্রাইোযরর যেদ্বলোদ্বর লর্ ধ্ার কদ্বর আমরা। েকইয়ােগ যথযক রওনা হর্ার পর কত 
দ্বকযলাদ্বমটার িুযটযি িাক, যলখা আযি তাযত। এরপর দ্বনযরট তেন্ত ও সামানে যকৌিযলর 
আশ্রয় দ্বনযত হযয়যি। 
  
মানুষ অোটম যর্ামার ওপর র্যস আযি, খর্রটা িাুঁস হযয় যর্যল আপনাযের যর্াটা তেযি 
আতঙ্ক িদ্ব়িযয় প়িযর্, র্লল দ্বপট। যর্ামাগুযলা জাপাদ্বন, জানাজাদ্বন হযয় যর্যল র্োপক 
োঙ্গাও যর্যধ্ যেযত পাযর। আযমদ্বরকায় জাপাদ্বনযের সিংখো কম নয়। 
  
হোুঁ, পদ্বরদ্বস্থদ্বত োল নয়। সাধ্ারণ আযমদ্বরকানরা পাটা র্ের্স্থা অথগাৎ প্রদ্বতযিাধ্ যনয়ার 
োদ্বর্ জানাযর্। তাযত েয় যপযয় জাপাদ্বনরা র্াদ্ব়িগুযলাযক স্ট্রোযটদ্বজক পদ্বজিযন দ্বনযয় 
দ্বর্যয় িায়ার র্াটযন চাপ দ্বেযত পাযর, আমরা ওগুযলা খুুঁযজ যর্র কদ্বর অযকযজা করার 
আযর্ই। 
  
সর্গুযলা যর্ামা খুুঁযজ যর্র করযত হযল যর্াটা যেযি তিাদ্বি চালাযত হযর্, র্লল দ্বপট। 
তাযত সময় লার্যর্, আমার ধ্ারণা, দ্বর্ি র্ির। 
  
আমার তা মযন হয় না, র্লযলন যরইমন্ড জেগান। আমরা জাদ্বন দ্বকোযর্ দ্বক কযর ওরা। 
দ্বক খুুঁজযি আমরা তা-ও জাদ্বন, দ্বম. অোল দ্বজওদ্বেগযনা ও আপনাযক যসজযনে ধ্নের্াে। 
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এসদ্বপওনাজ জর্যত আমরা েতটা েক্ষ্, জাপাদ্বনরা তার অযধ্গকও নয়। আদ্বম র্াদ্বজ ধ্যর 
র্লযত পাদ্বর, যর্ামাসহ প্রদ্বতদ্বট মুরমযটা এক মাযসর মযধ্ে খুুঁযজ যর্র কযর যিলর্ 
আমরা। 
  
 আদ্বম দ্বনযজও একজন আিার্ােী, তযর্ র্াির্ সমসোর কথা েুযল থাকযত পাদ্বর না, 
র্লল দ্বপট। োল কথা, আপনাযের র্নু্ধও রাদ্বিয়ার কথা দ্বকিু োর্যিন? জাপাদ্বনরা ওযের 
র্যরও যর্ামা লুদ্বকযয় রাখযত পাযর। আপনাযের যপ্রদ্বসযেন্ট দ্বক ওযেরযক সতকগ কযর 
যেযর্ন? 
  
এখনই নয়। এ-ধ্রযনর মারাত্মক একটা যর্াপন তথে নোযটার সেসে যেিগুযলাযকও 
এখুদ্বন আমরা জানাযত চাইদ্বি না। দ্বর্শ্বাস করা োয় না, যকান িুযটা দ্বেযয় যর্দ্বরযয় োয়। 
তযর্ যকান যকান যেিযক ইযে করযল জানাযতও পাযরন যপ্রদ্বসযেন্ট, কূটননদ্বতক সম্পকগ 
আরও মজরু্ত করার জযনে। 
  
কযয়ক যসযকন্ড চুপ কযর থাকার পর যরইমন্ড জেগান র্লযলন, কাজটা আপদ্বন োল 
কযরন দ্বন, দ্বম. োকগ দ্বপট। ইনিরযমিনটা দ্বলক হযয় যর্যল যর্াটা েুদ্বনয়ায় আতঙ্ক িদ্ব়িযয় 
প়িযর্। 
  
আযরকটা হুমদ্বকর কথা আপদ্বন যেযর্যিন দ্বক? 
  
 আযরকটা হুমদ্বক? 
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ধ্রুন েুক্তরাযে র্া রাদ্বিয়ায় েুএকটা র্াদ্ব়ি-যর্ামা িাদ্বটযয় দ্বেল জাপান। েুপক্ষ্ই োর্যর্, 
হামলার জযনে প্রদ্বতপক্ষ্ োয়ী। আপনারা, েুক্তরাে ও রাদ্বিয়া, পরস্পযরর সাযথ েুদ্ধ 
র্াদ্বধ্যয় দ্বেযলন। 
  
 এ-ধ্রযনর েুদ্বিন্তা দ্বনযয় দ্বর্িানায় োওয়ার যকান মাযন হয় না, রু্ম আসযর্ না, র্লযলন 
যরইমন্ড জেগান, অস্বদ্বিযর্াধ্ করযিন। েখন ো র্যট তাই দ্বনযয় দ্বচন্তা করুন। আমাযের 
অপাযরিন েদ্বে সিল হয়, তারপর যর্াটা র্োপারটা চযল োযর্ রাজনীদ্বতকযের হাযত। 
  
আপনার এ-কথা যিানার পর রু্মাযত পারর্ র্যল মযন হয় না, র্লল দ্বপট। 
  
. 
  
রু্যমর রাযজে তদ্বলযয় োযে দ্বপট, হঠাৎ দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট অোলামগ যর্যজ উঠল। যকউ একজন 
হোঙ্গাযর যঢাকার যচিা করযি। 
  
দ্বর্িানা যথযক যনযম স্টাদ্বেযত যর্দ্বরযয় এল দ্বপট, যর্াতাম দ্বটযপ যিাট একটা দ্বটদ্বে 
মদ্বনটদ্বরিং দ্বসযস্টম চালু করল। হোঙ্গাযরর সাইে যোর-এর সামযন োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি যস্টদ্বস 
িক্স, মুখ তুযল দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট কোযমরার দ্বেযক তাদ্বকযয় হাসযি। 
  
একটা যর্াতাযম চাপ দ্বেল দ্বপট, সাইে যোর খুযল যর্ল। স্টাদ্বে যথযক যর্দ্বরযয় দ্বসুঁদ্ব়ির 
মাথায়, ঝুল-র্ারান্দায় এযস োুঁ়িাল ও। যখালা েরজা দ্বেযয় হোুঁঙ্গার ঢুকল যকটা যসক্স 
র্ম্ব। কলারদ্বর্হীন নীল জোযকট পযর আযি যস্টদ্বস, সযঙ্গ মোচ করা স্কাটগ ও জুযয়লযনক 
সাো ব্লাউজ। মুগ্ধ দ্বর্স্মযয় র্াদ্ব়িগুযলার যেতর দ্বেযয় ধ্ীর পাযয় যহুঁযট এল যস। যমটাদ্বলক 
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রু্ জেগান-লাযর্া গ্রান্ড যস্পাটগ-এর পাযি োুঁদ্ব়িযয় প়িল, আলযতাোযর্ আঙুল যিাুঁয়াল 
যিন্ডাযর। 
  
যস্টদ্বসই প্রথম নয়। দ্বপযটর এই অদু্ভত র্াসস্থাযন আরও অযনক যমযয়ই এযসযি, তাযের 
প্রায় সর্ইযক আকৃি কযরযি জেগান। র্াদ্ব়িটাযক যমকাদ্বনকোল আটগ-এর উৎকৃি একটা 
নমুনা র্যল মযন কযর দ্বপট, তযর্ যমযয়রা ওটার দ্বেযক তাকাযল পুলক ও দ্বিহরণ অনুের্ 
কযর। র্াদ্ব়িটার চকচযক দ্বপদ্বেল র্া, আকৃদ্বতর মযধ্ে দ্বর়্িালসুলে িন্দ, িদ্বক্তিালী 
এদ্বিযনর উপদ্বস্থদ্বত, যেতযর োমী চাম়িার র্ন্ধ প্রায় এক ধ্রযনর যেৌনযর্েনা সৃদ্বি কযর। 
  
আপদ্বন আমাযক খুুঁযজ যপযলন দ্বকোযর্? জানযত চাইল দ্বপট, দ্বর্িাল হোঙ্গাযরর যেতর 
প্রদ্বতধ্বদ্বন তুলল আওয়াজটা। 
  
মুখ তুযল তাকাল যস্টদ্বস। ইনদ্বেনদ্বসর্যল চ়িার আযি, আদ্বম আপনার িাইযল যচাখ 
রু্দ্বলযয় দ্বনই। 
  
ইন্টাযরদ্বস্টিং দ্বকিু যপযলন? 
  
আপদ্বন যতা সাযহর্ েয়ার্হ রকম সিল একজন মানুষ। 
  
 ফ্লোটাদ্বর ইনেীে। 
  
আপনার র্াদ্ব়ির সিংগ্রহ দ্বর্স্ময়কর। 
  
তার মাযন সদ্বতেকার োল কাযলকিন আপদ্বন যেযখন দ্বন। 
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জেগান লাযর্ার দ্বেযক আর্ার তাকাল যস্টদ্বস। আই লাে দ্বেস ওয়ান। 
  
আমার পিন্দ ওটার পাযির সরু্জ টাউন কার। 
  
র্া়ি দ্বিদ্বরযয় স্টাজ-এর দ্বেযক তাকাল যস্টদ্বস। মাথা না়িল যস। সুন্দর, তযর্ দ্বর্িাল ও 
র্ম্ভীর েিগন; র়্ি যর্দ্বি পুরুষাদ্বল োর্, প্রায় ককগিই র্লা োয়। মুখ তুযল তাকাল যস। 
আমরা কথা র্লযত পাদ্বর? জানযত চাইল হঠাৎ। 
  
েদ্বে যজযর্ থাকযত পাদ্বর। উযঠ আসুন। 
  
পোুঁচাযনা দ্বসুঁদ্ব়ি যর্যয় উযঠ এল যস্টদ্বস, অোপাটগযমন্টটা তাযক রু্দ্বরযয় যেখাল দ্বপট। তারপর 
দ্বজযজ্ঞস করল, কদ্বি চলযর্? 
  
না, ধ্নের্াে, দ্বপযটর দ্বেযক তাদ্বকযয় আযি যস্টদ্বস, ধ্ীযর ধ্ীযর ম্লান হযয় যর্ল যচহারা। 
আমার আসা উদ্বচত হয় দ্বন। যেযখ মযন হযে যে-যকান মুহূযতগ জ্ঞান হারাযর্ন আপদ্বন। 
  
এক রাত রু্মাযত দ্বেন, যেযখ মযন হযর্ আর্ার আদ্বম সমুর মন্থন করযত পারর্। 
  
েলাই-মলাই পিন্দ কযরন না? হঠাৎ অপ্রতোদ্বিতোযর্ জানযত চাইল যস্টদ্বস। রু্যমর 
জযনেও ওটা একটা মযহৌষধ্। 
  
আদ্বম যেযর্দ্বিলাম আপদ্বন কথা র্লযত এযসযিন। একটা যঢাক দ্বর্লল দ্বপট। 
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 আদ্বম একই সমযয় একাদ্বধ্ক কাজ করযত পাদ্বর, র্লল যস্টদ্বস। মোযসজও করলাম, 
আর্ার কথাও র্ললাম। যকানটা আপনার পিন্দ-সুইদ্বেস নাদ্বক দ্বিয়াৎসু? 
  
যহায়াট েে যহল, েু যর্াথ। 
  
যহযস উঠল যস্টদ্বস। দ্বঠক আযি। দ্বপযটর হাত ধ্রল যস, যর্েরুযম দ্বনযয় এল, মৃেু ধ্াক্কা 
দ্বেযয় শুইযয় দ্বেল ওযক দ্বর্িানায়, উপু়ি কযর। 
  
আলযখিাটা খুযল যিলুন, েীজ। 
  
পেগা দ্বহযসযর্ র্াযয় একটা চাের রাখযত পাদ্বর? 
  
আদ্বম যেদ্বখ দ্বন, এমন দ্বকিু আযি আপনার? আলযখিাটা দ্বপযটর র্া যথযক খুযল দ্বনল 
যস্টদ্বস। 
  
যহযস উঠল দ্বপট। আমাযক দ্বচৎ হযত র্লযর্ন না। 
  
আসযল দ্বটযমাদ্বথ আর আদ্বম ওযয়স্ট যকাযস্ট চযল োদ্বে, োর্ার আযর্ ক্ষ্মা চাইযত 
এযসদ্বি, র্ম্ভীর সুযর র্লল যস্টদ্বস। 
  
দ্বটযমাদ্বথ? 
  
 ে. দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল। 
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আপনারা আযর্ও একসাযথ কাজ কযরযিন, ধ্যর দ্বনযত পাদ্বর? 
  
 হোুঁ। 
  
আর্ার আপনার সাযথ আমার যেখা হযর্? 
  
র্লযত পারদ্বি না। আমাযের দ্বমিন েুজনযক েুদ্বেযক দ্বনযয় যেযত পাযর। এক যসযকন্ড 
ইতিত করল যস্টদ্বস। আপনাযক আদ্বম জানাযত চাই, আমার িারা যে সঙ্কট সৃদ্বি হযয়দ্বিল 
যসজযনে সদ্বতে আদ্বম েুিঃদ্বখত। আপদ্বন আমার প্রাণ র্াুঁদ্বচযয়যিন, যস-কথা যকান দ্বেন আদ্বম 
েুলর্ না। 
  
িরীরটা োল কযর েযল দ্বনযত পারযল যেনা-পাওনা যিাধ্যর্াধ্ হযয় োযর্। ক্লান্ত, আ়িি 
হাদ্বস দ্বপযটর মুযখ। 
  
দ্বপযটর লম্বা িরীযরর ওপর যচাখ রু্লাল যস্টদ্বস। পাদ্বনর দ্বনযচ এত দ্বেন দ্বিযলন, দ্বকন্তু 
র্াযয়র রঙটা এমন যরাযে যপা়িা যসানাদ্বল থাকল দ্বকোযর্? 
  
 দ্বজপদ্বস রক্ত, রু্মজ়িাযনা র্লায় দ্বর়্িদ্বর়্ি করল দ্বপট। 
  
দ্বিয়াৎসু পদ্ধদ্বত অনুসাযর দ্বপযটর নগ্ন পাযয়র স্পিগকাতর জায়র্ায় আঙুযলর িাপ দ্বেল 
যস্টদ্বস। 
  
 োরুণ লার্যি, দ্বর়্িদ্বর়্ি করল দ্বপট। যরইমন্ড জেগান আপনাযক জাদ্বনযয়যিন, ওঅরযহে 
সম্পযকগ দ্বক জানত যপযরদ্বি আমরা? 
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হোুঁ, র্যলযিন। তার সাযথ ঝর়্িা কযর যিোযরল যহেযকায়াটগার দ্বর্দ্বল্ডিং যথযক যেোযর্ 
যর্দ্বরযয় যর্যলন আপদ্বন, উদ্বন ধ্যর দ্বনযয়দ্বিযলন, আপদ্বন যর্াধ্হয় টীযম থাকযর্ন না। আদ্বম 
আর দ্বটযমাদ্বথ এখন জাদ্বন যকাথায় তেন্ত হযর্, র্াদ্ব়ি-যর্ামাগুযলা খুুঁযজ যর্র করা অযনক 
সহজ হযয় যর্ল। 
  
তার মাযন ওযয়স্ট যকাস্ট যথযক তেন্ত শুরু কযরযিন আপনারা? 
  
সীয়াটল, সানফ্রাদ্বন্সযকা আর লস অোযিলস যপাটগগুযলাযতই মুরমযটা কোদ্বরয়ার যনাঙর 
যিযল। 
  
 দ্বপযটর হাত, দ্বপঠ ও র্া়ি েযল দ্বেযে যস্টদ্বস। তারপর যকামযর একটা চাপ়ি যমযর দ্বচৎ 
হযত র্লল যস, দ্বকন্তু যকান সা়িা যপল না। রু্দ্বমযয় পয়িযি দ্বপট। 
  
 যোযরর দ্বেযক যকান এক সময় রু্ম োঙল দ্বপযটর, অনুের্ করল যস্টদ্বসর নরম িরীযরর 
সাযথ ওর িরীরটা দ্বর্েরু্যট েদ্বঙ্গযত জদ্ব়িযয় আযি। পরর্তগী ন়িাচ়িা, তৃদ্বপ্তকর অনুেূদ্বত, 
যস্টদ্বসর অফুট একটা-েুযটা িব্দ, সর্ই যেন স্বযপ্নর যেতর র্টল। তারপর আর্ার র্েীর 
রু্যম তদ্বলযয় যর্ল দ্বপট। 
  
কুম্ভকণগ, জাযর্া! কিংগ্রস সেসে লযরন দ্বস্মথ দ্বপযটর উযোম দ্বপযঠ একটা চাের দ্বর্দ্বিযয় 
দ্বেল। চােরটা রু্যকর কাযি খামযচ ধ্রল দ্বপট, ধ়্িম়ি কযর উযঠ র্সল দ্বর্িানায়, র্া়ি 
কাত কযর দ্বনযজর পাযি তাকাল। দ্বর্িানার একটা পাি খাদ্বল পয়ি আযি, দ্বকনারায় র্যস 
রযয়যি লযরন দ্বস্মথ। যস্টদ্বস িক্স চযল যর্যি যেযখ দ্বর্রাট একটা স্বদ্বিযর্াধ্ করল ও। 
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মুযখ আ়িি হাদ্বস, তাকাল কিংযগ্রস সেযসের দ্বেযক। িুল আর পাতা র্হুল দ্বিট কাপয়ির 
িাটগ পযর আযি যস, দ্বপ্রযন্টর কাপ়িটা মযন হযলা। কোনোস, পযকট আর যর্াম দ্বর্জদ্বর্জ 
করযি। যতামার না কিংযগ্রযস র্যস প্রদ্বতপক্ষ্যক র্াযয়ল করার জযনে র্রম র্কৃ্ততা যেয়ার 
কথা? 
  
অদ্বধ্যর্িন মূলতর্ী যর্াষণা করা হযয়যি। কদ্বির কাপটা র্া়িাল লযরন, তারপরও যসটা 
দ্বপযটর নার্াযলর র্াইযর থাকল, ওযক প্রযরাদ্বচত করযত চাইযি। 
  
কাপটা যপযত হযল দ্বক করযত হযর্ আমাযক? 
  
একটা চুযমা, র্েস। 
  
যর্ি োমী দ্বজদ্বনস, দ্বকন্তু পাযর্। 
  
আর একটা সদ্বতে কথা। 
  
আদ্বম কখনও দ্বমযথে র্দ্বল না, অন্তত যতামাযক। 
  
রাতটা তুদ্বম কার সাযথ কাটাযল? 
  
আদ্বম একটা যমযয়র সাযথ রাত কাদ্বটযয়দ্বি? দ্বপযটর যচহারা দ্বনদ্বলগপ্ত। 
  
কাল রাযত এই দ্বর্িানায় তুদ্বম একা যিাওদ্বন। আযরকজনযক দ্বনযয় শুযয়দ্বিযল। 
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এখাযন তুদ্বম যকান যমযয়যক যেযখি নাদ্বক? 
  
যেখার েরকার যনই, র্লল লযরন। আদ্বম তার র্ন্ধ যপযয়দ্বি। 
  
 র্লযল দ্বর্শ্বাস করযর্, যস আমার মোসািার দ্বিল? 
  
কদ্বির কাপটা দ্বপযটর নার্াযলর মযধ্ে র্াদ্ব়িযয় ধ্রল লযরন। মন্দ নয়। যতামার উদ্ভার্নী 
িদ্বক্ত এ-েস। 
  
আমাযক ঠকাযনা হযয়যি, অদ্বেযোর্ করল দ্বপট। কাপটা মাত্র অযধ্গক েদ্বতগ। 
  
 দ্বনিয় তুদ্বম চাওদ্বন যর্াটা চােযর িলযক প়িক কদ্বি? যহযস উঠল লযরন। চােরটা 
যকামযর জদ্ব়িযয় োও, র্াথরুযম দ্বর্যয় যঢাযকা, যর্াসল কযর র্া যথযক ধ্যয় যিযলা সমি 
পারদ্বিউম। র্ন্ধটা খারাপ নয়, স্বীকার করদ্বি। যর্ি োমী। ইযতামযধ্ে আদ্বম যব্রকিাস্ট 
ততদ্বর কযর যিদ্বল। 
  
 আট র্ণ্টায় দ্বিতীয়র্ার িাওয়ার যসযর র্াথরুম যথযক যর্দ্বরযয় এযস দ্বপট যেখল, রুদ্বটযত 
মাখন লার্াযে লযরন। যকামযর মুেু যতায়াযল, তা়িাতাদ্ব়ি যর্েরুযম ঢুযক কাপ়ি পযর 
দ্বনল ও। দ্বকযচন যথযক োক দ্বেল লযরন, এত যেদ্বর করি যকন? 
  
অযনকদ্বেন পর যেখা হযলা, দ্বকযচযন ঢুযক লযরযনর মুযখামুদ্বখ একটা যচয়াযর র্সল দ্বপট। 
যকমন আি তুদ্বম, লযরন? 
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োল। অোেদ্বমরাল সোনযেকার আমাযক র্লযলন, যতামার একটা প্রযজে নাদ্বক যেযি 
যর্যি। মারাই যেযত, একটুর জযনে যর্ুঁযচ যর্ি। 
  
র্োপারটা যর্াপন থাকার কথা, র্লল দ্বপট। 
  
যর্াপন তথে জানার দ্বর্যিষ অদ্বধ্কার আযি কিংযগ্রস সেসেযের। মুযখ এক টুকযরা 
আযপল যিলল লযরন। প্রযজেটা নি হওয়ায় সদ্বতে আদ্বম েুিঃদ্বখত। যতামাযক হারাযত 
হয়দ্বন, তাযতই আদ্বম খুদ্বি। 
  
প্রযজে নি হযলও, সর্গুযলা যটযস্টর যরজাট রক্ষ্া করা যর্যি। 
  
লযরযনর দ্বনযয় আসা তেদ্বনক পদ্বত্রকাটা তুযল দ্বনযয় যচাখ রু্লাল দ্বপট। এক দ্বমদ্বনট পর 
র্লল, জাপাদ্বন র্ের্সায়ীযের দ্বর্রুযদ্ধ আর্ার যেখদ্বি দ্বর্রৃ্দ্বত দ্বেযে তুদ্বম। মুখ তুযল হাসল 
ও। 
  
 কদ্বির কাযপ চুমুক দ্বেল লযরন। আমাযের র্ের্সার মাদ্বলকানা এক তৃতীয়ািংি চযল যর্যি 
যটাদ্বকযয়াযত। তারই সাযথ চযল যর্যি জাদ্বতর র্র্গ, সমৃদ্বদ্ধ ও স্বাধ্ীনতা। আযমদ্বরকা এখন 
আর আযমদ্বরকানযের যনই। আমরা এখন জাপাযনর অথগননদ্বতক উপদ্বনযর্ি। 
  
 সদ্বতে এতটা খারাপ? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

234 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কতটা খারাপ সাধ্ারণ মানুযষর ধ্ারণা যনই, র্লল লযরন, দ্বপযটর জযনে কদ্বি ঢালল 
কাযপ। র্াযজযট দ্বর্পুল র্াটদ্বত আমাযের অথগনীদ্বতযত প্রকাণ্ড একটা র্যতগর সৃদ্বি কযরযি, 
যসটা দ্বেযয় হু হু কযর ঢুযক পয়িযি জাপাদ্বন টাকা। 
  
 কদ্বির কাপটা তুযল দ্বনযয় দ্বপট র্লল, যসজযনে আমরাই োয়ী। আমরা যর্দ্বি যোর্ কদ্বর, 
ওরা কম যোর্ কযর, িযল দ্বেযন দ্বেযন ঋযণর পদ্বরমাণ র্া়িযি যতামাযের। যটকনলদ্বজর 
যে-সর্ িাখায় আমরা এদ্বর্যয় আদ্বি, িমূলাগুযলা হয় চুদ্বর োয়, না হয় আমরা ওযের 
কাযি দ্বর্দ্বক্র কযর দ্বেই। 
  
কী র্োপার? এযতা র়্ি োষণ? দ্বসযনযট যোর্ যেযর্ নাদ্বক? 
  
েুদ্বেন র্াদ্ব়িগুযলার একটা েত্ন যনর্, র্লল দ্বপট। স্টাজটাযক র্যষযমযজ দ্বঠক কযর দ্বনযত 
পারযল ক্লাদ্বসক কার যরযস অিংিগ্রহণও করযত পাদ্বর। 
  
 র্াযয়-হাযত গ্রীজ লার্াযনার যচযয় অযনক োযলা একটা কাজ আমার জানা আযি, 
আচমকা খসখযস র্লায় র্যল লযরন। 
  
 োরুণ একটা আকষগণ যর্াধ্ করযি দ্বপট। ধ্ীযর, মিমুযগ্ধর মযতা উযঠ োুঁ়িায় যস। 
এদ্বর্যয় োয় লযরযনর দ্বেযক। 
  
দ্বর্িানায় নয়, রুদ্ধস্বযর লযরন র্যল। অন্তত, চােরটা না পাটাযল নয়! 
  
. 
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২৭. 
  
 মুরমযটা দ্বটট-যরাটর এদ্বক্সদ্বকউদ্বটে যজান যথযক যনযম এল দ্বহযেদ্বক সুমা, তার দ্বঠক 
দ্বপিযনই হযয়যি মুযরা কামাযতদ্বর। োদ্বস্টযকর প্রকাণ্ড একটা র্মু্বযজর পাযি যহদ্বলযপাযটগ 
লোন্ড করল যেন। র্ন র্ািপালায় ঢাকা পাযকগর মাঝখাযন পঞ্চাি দ্বমটার। উুঁচু র্মু্বজটা 
আসযল মাদ্বটর দ্বনযচ এয়িা দ্বসদ্বট-যত নামার একটা প্রযর্ি পথ। 
  
এযো দ্বসদ্বটযক জাপাযনর নতুন আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্রদ্বন্টয়ার দ্বর্যর্চনা করা হয়, তর্জ্ঞাদ্বনক 
র্যর্ষণা ও েুদ্ধ পদ্বরচালনার মূল র্াুঁদ্বট দ্বহযসযর্ ততদ্বর করা হযয়যি। এযো দ্বসদ্বটর ধ্ারণা 
দ্বহযেদ্বক সুমার মাথা যথযক যর্যরায়, নকিা ও দ্বনমগাণও তার দ্বনযেগযি সম্পন্ন হযয়যি। প্রায় 
ষাট হাজার যলাক কাজ করযি এখাযন। মাদ্বটর দ্বনযচ প্রকাণ্ড দ্বসদ্বলন্ডার আকৃদ্বতর, দ্বর্িতলা 
দ্বর্দ্বল্ডিংটায় দ্বর্জ্ঞানীরা সপদ্বরর্াযর র্াস কযরন। এক হাজার সেযসের একটা দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট 
যিাসগও আযি িহযরর দ্বনরাপো দ্বনদ্বিত করার জযনে। 
  
মাদ্বটর দ্বনযচ একই আকৃদ্বতর আরও কযয়কটা দ্বসদ্বলন্ডার আযি, প্রধ্ান দ্বসদ্বলন্ডাযরর সাযথ 
যসগুযলার যোর্াযোর্ রক্ষ্া করা হয় টাযনযলর মাধ্েযম। কদ্বমউদ্বনযকিন ইকুইপযমন্ট, 
দ্বহদ্বটিং ও কুদ্বলিং দ্বসযস্টম, যটমপাযরচার ও দ্বতউদ্বমদ্বেদ্বট দ্বনয়িণ, ইযলকদ্বিকোল পাওয়ার 
েোন্ট এর্িং ওযয়স্ট প্রযসদ্বসিং যমদ্বিনাদ্বরর জযনে আলাো আলাো দ্বর্দ্বল্ডিং। যর্াটা এযো 
দ্বসদ্বট দ্বসরাদ্বমক কিংদ্বক্রট দ্বেযয় ততদ্বর, মাদ্বটর দ্বনযচ একযিা পঞ্চাি দ্বমটার পেগন্ত র্েীর। 
  
সরকারী যকান সাহােে িা়িাই প্রযজযের কাজ যিষ কযরযি দ্বহযেদ্বক সুমা। আইনর্ত র্াধ্া 
র্া অনোনে ঝাযমলার কারযণ দ্বনমগাণ কাযজ যে র্োর্াত সৃদ্বি হয় দ্বন তা নয়, তযর্ 
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রাজননদ্বতক ও র্ের্সাদ্বয়ক প্রোর্ খাুঁদ্বটযয় যস সর্ সমসো েূর কযরযি যস। যটাদ্বকওর 
কুখোত দ্বক্রদ্বমনোলরা তাযক গুরু দ্বহযসযর্ মানে কযর। স্মার্লার ও যহযরাইন র্ের্সায়ীযের 
পুুঁদ্বজ সরর্রাহ কযর যস। রু্ষযখার সরকারী কমগকতগারা তার েক্ত। েুনগীদ্বতপরায়ণ অসৎ 
রাজনীদ্বতকরা তার কাি যথযক সাহােে ও দ্বনরাপো যপযয় অেেি। তািা়িা, জাপাদ্বন 
কালচাযরর প্রদ্বত অন্ধ েক্ত ও জাতীয়তার্ােী যচতনায় উিুদ্ধ িোনাদ্বটকরা যতা আযিই। 
দ্বহযেদ্বক সুমা দ্বনযজই একটা সরকার, তার কাযজ র্াধ্া যেয় এমন িদ্বক্ত জাপাযন যনই। 
  
মুযরা কামাযতাদ্বরযক দ্বনযয় যর্াপন একটা এদ্বলযেটযর চ়িল যস, যনযম এল মূল 
দ্বসদ্বলন্ডাযরর পাুঁচতলায়। পাুঁচতলার পুযরাটা জুয়ি তার করযপাযরট অদ্বিস। প্রাইযেট 
অদ্বিস ও অোপাটগযমযন্টর সামযন সিস্ত্র প্রহরীরা সারাক্ষ্ণ সতকগ অর্স্থায় রযয়যি। েরজা 
খুযল যর্ল, যেতযর োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি তার যসযক্রটাদ্বর যতাদ্বি কুযো। 
  
কামরাগুযলার জানালা-েরজা ও যেয়াল ঢাকা হযয়যি যব্রাযকে, সাদ্বটন ও যক্রপ দ্বেযয়। 
যেয়াযলর ওপযরর অিংযি অযনকগুযলা যপইদ্বন্টিং, যর্দ্বিরোর্ই প্রাকৃদ্বতক েৃিে। তযর্ 
ড্রার্ন দ্বচতা, হদ্বরণ ও ঈর্লও আযি। 
  
দ্বম. আদ্বিকার্া ইনশু অযপক্ষ্া করযিন, সদ্বর্নযয় জানাল মুদ্বি ততদ্বি। 
  
নামটা যতা আমার মযন প়িযি না। 
  
দ্বম. ইনশু একজন ইনযেদ্বস্টযর্টর। েুলগে দ্বিল্প খুুঁযজ যর্র করা েরযলাযকর যপিা, এ-
র্োপাযর তাযক একজন দ্বর্যিষজ্ঞ র্লা যেযত পাযর। শুধু্ খুুঁযজ যর্র করাই নয়, দ্বনযজর 
ক্লাযয়ন্টযক দ্বকযন যেয়ার জযনে মধ্েস্থতাও কযরন, র্োখো করল যতাদ্বি কুযো। আমাযক 
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যিান কযর জাদ্বনযয়দ্বিযলন, এমন একটা যপইদ্বন্টিং আদ্বর্ষ্কার কযরযিন দ্বতদ্বন, যেটা 
আপনার কাযলকিযন নতুন একটা মাত্রা যোর্ করযর্। আপনার সাযথ আযলাচনা না 
কযরই একটা অোপযয়ন্টযমযন্টর র্ের্স্থা কযরদ্বি আদ্বম, েরযলাক োযত যপইদ্বন্টিংটা 
আপনাযক যেখাযন পাযরন। 
  
দ্বকন্তু আমার হাযত সময় খুর্ কম, র্যল হাতর্দ্ব়ি যেখল দ্বহযেদ্বক সুমা। 
  
কাুঁধ্ ঝাুঁকাল মুযরা কামাযতাদ্বর। দ্বক এযনযি যেখই না একর্ার, সুমা। এমন হযত পাযর 
তুদ্বম হয়যতা এই যপইদ্বন্টিংটাই খুুঁজি। 
  
র্দ্বনষ্ঠ র্নু্ধ ও োর্তীয় অপকযমগর সহযোর্ীর দ্বেযক একর্ার তাকাল সুমা, তারপর 
যসযক্রটাদ্বরযক র্লল, দ্বঠক আযি, যেযক পাঠাও তাযক। 
  
 আটগদ্বেলার কামরায় ঢুকযত তার উযেযিে মাথা নত কযর র্াউ করল সুমা। দ্বম. ইনশু, 
শুনলাম আপদ্বন নাদ্বক আমার জযনে েুলগে একটা দ্বজদ্বনস যোর্া়ি কযরযিন? 
  
 জী, আমার তাই ধ্ারণা। আপনার জযনে দ্বক যোর্া়ি কযরদ্বি, যেখযল আমার ওপর োদ্বর 
খুদ্বি হযর্ন আপদ্বন। আদ্বিকার্া ইনশুর মাথায় রূপাদ্বল যকির, তার যর্াুঁি যজা়িা 
অস্বাোদ্বর্ক চও়িা, র্ন েুরু। সুমার যচাযখ যচাখ যরযখ হাসযি যস। 
  
 আযলায়, স্টোযন্ড রাখুন এটা, েীজ, র্লল সুমা, হাত তুযল র়্ি একটা জানালার সামযন 
ইযজলটা যেদ্বখযয় দ্বেল। 
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জানালার পেগা আযরকটু তুযল দ্বেযত পাদ্বর? 
  
 েীজ েু যসা। 
  
জানালার পেগা সামানে সদ্বরযয় ইযজযল যপইদ্বন্টিংটা চ়িাল আদ্বিকার্া ইনশু, তযর্ দ্বসযল্কর 
আর্রণটা সরাল না। যষা়িি িতাব্দীর একটা মাসাদ্বক দ্বিমজু। 
  
শ্রযদ্ধয় সীযস্কপ আদ্বটগস্ট, র্লল কামাযতাদ্বর, র্লার স্বযর চাপা উযেজনা। যতামার দ্বপ্রয় 
আদ্বটগস্টযের একজন, সুমা। 
  
আপদ্বন জাযনন আদ্বম দ্বিমজুর একজন েক্ত? আদ্বিকার্ ইনশুযক দ্বজযজ্ঞস করল সুমা। 
  
আপদ্বন যে তার কাজ সিংগ্রহ কযরন, দ্বিল্প জর্যতর সর্াই তা জাযন। দ্বর্যিষ কযর 
আমাযের চারপাযির িীপগুযলার যে িদ্বর্ দ্বতদ্বন এুঁযকযিন। 
  
যতাদ্বি কুযোর দ্বেযক দ্বিরল সুমা। তার িদ্বর্ কটা যেন আযি আমার কাযলকিযন? 
  
তার আকা িীযপর িদ্বর্ যমাট যতযরাটা, তার মযধ্ে এর্াযরাটা আযি আমাযের সিংগ্রযহ। 
আরও আযি হাই়িা পাহায়ির ওপর করা চারযট লোন্ডযস্কপ যপইদ্বন্ট। 
  
আর একটা যোর্ হযল িীযপর িদ্বর্ হযর্ যমাট র্াযরাটা? 
  
জী। 
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দ্বিমজুর আুঁকা যকান িীযপর িদ্বর্ এযনযিন আপদ্বন আমার জযনে, দ্বম. ইনশু? দ্বজযজ্ঞস 
করল সুমা, আগ্রযহ চকচক করযি তার যচাখ যজা়িা। আদ্বজমা? 
  
না, যকদ্বচ। 
  
হতািায় মগ্ন হযয় যর্ল সুমার যচহারা। আদ্বম আিা কযরদ্বিলাম ওটা আদ্বজমা হযর্। 
  
 সদ্বতে আদ্বম েুিঃদ্বখত, র্লল আদ্বিকার্া ইনশু, আদ্বজমা সিংগ্রহ করযত না পারাটা যেন তার 
র্েদ্বক্তর্ত পরাজয়। সেেতার েুেগার্ে, জামগাদ্বনর পতযনর সময় আদ্বজমা হাদ্বরযয় যর্যি। 
ওটাযক যিষর্ার যেখা যর্যি আমাযের র্াদ্বলগন েূতার্াযস, অোমর্োসােযরর অদ্বিযসর 
যেয়াযল, উদ্বনিযিা পুঁয়তাদ্বিি সাযলর যম মাযস। 
  
আপদ্বন যখাুঁজ করযত রাদ্বজ হযল সমি খরচ আদ্বম র্হন করর্। 
  
 ধ্নের্াে, র্লল আদ্বিকার্া ইনশু, সুমার উযেযিে মাথা নত করল। ইউযরাপ ও 
আযমদ্বরকায় আমার যলাকজন অযনক আযর্ যথযকই ওটা খুুঁজযি। 
  
গুে। এর্ার যকদ্বচ আইলোন্ড যেখান আমাযের। 
  
নাটকীয় েদ্বঙ্গযত দ্বসল্ক আর্রণটা সরাল আদ্বিকার্া ইনশু পাদ্বখর যচাখ দ্বেযয় যেখা একটা 
িীযপর িদ্বর্, উজ্জ্বল রযঙর দ্বর্পুল সমাহার যচাখ ধ্াুঁদ্বধ্যয় দ্বেল। 
  
শ্বাসরুদ্ধকর, দ্বর়্ি দ্বর়্ি করল যতাদ্বি কুযো, মুগ্ধ দ্বর্স্মযয় তাদ্বকযয় আযি। 
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একমত হযয় মাথা ঝাুঁকাল ইনশু। দ্বিমজুর এত োল কাজ আদ্বম আর যেদ্বখ দ্বন। 
  
 যতামার দ্বক মযন হয়, সুমা? জানযত চাইল কামাযতাদ্বর। 
  
হা মাস্টারওয়াকগ, র্লল সুমা, দ্বিল্পীর প্রদ্বতো প্রায় দ্বর্হ্বল কযর তুযলযি তাযক। এ যেি 
অদ্বর্শ্বাসে! যষা়িি িতাব্দীর প্রথম দ্বেযক আকাযির অত ওপর যথযক যেখা এ রকম 
একটা েৃিে দ্বতদ্বন আুঁকযলন দ্বকোযর্। িদ্বর্র প্রদ্বতদ্বট দ্বর্র্রণ দ্বক দ্বনখুুঁত, লক্ষ্ কযরি? যেন 
মযন হয় একটা যর্লুযন োসমান অর্স্থায় এুঁযকযিন। 
  
 দ্বকিংর্েন্তী আযি, উদ্বন নাদ্বক একটা রু্দ্ব়ির ওপর র্যস এটা এুঁযকদ্বিযলন, র্লল মুদ্বি 
যতাদ্বি। 
  
রু্দ্ব়িযত র্যস সম্ভর্ত যস্কচ কযরদ্বিযলন, শুধ্যর যেয়ার সুযর র্লল আদ্বিকার্া ইনশু। 
েৃিেটা আসযল আুঁকা হযয়যি মাদ্বটযত োুঁদ্ব়িযয়ই। 
  
অর্াক হর্ার দ্বকিু যনই। মুহূযতগর জযনেও যপইদ্বন্টিং যথযক ন়িযি না সুমার যচাখ। দ্বর্িাল 
আকৃদ্বতর রু্দ্ব়ি ততদ্বর করার হাজার র্িযরর ঐদ্বতহে রযয়যি আমাযের। অর্যিযষ র্া়ি 
দ্বিদ্বরযয় আদ্বিকার্া ইনশুর দ্বেযক তাকাল যস। সদ্বতে একটা কাযজর কাজ করযিন 
আপদ্বন, দ্বম. ইনশু। এটা আপদ্বন যপযলন যকাথায়? 
  
 হিংকিং-এ, এক র্োিংকাযরর র্াদ্ব়িযত, জর্ার্ দ্বেল ইনশু। চীনারা েখযল োর্ার আযর্ 
েরযলাক তার সম্পে যর্ুঁযচ দ্বেযয় মালযয়দ্বিয়ায় সযর োযেন। র্িরখাযনক সময় 
লার্যলও, যিষ পেগন্ত তাযক আদ্বম যর্ুঁচযত রাদ্বজ কদ্বরযয় যিদ্বল যটদ্বলযিাযন। যেদ্বর না কযর 
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সাযথ সাযথ হিংকিং-এ চযল োই, ের োম কযর দ্বজদ্বনসটা দ্বনযয় দ্বিযর আদ্বম। এয়ারযপাটগ 
যথযক সরাসদ্বর আপনার অদ্বিযস চযল এযসদ্বি। 
  
কত? 
  
একযিা পুঁয়তাদ্বিি দ্বমদ্বলয়ন ইযয়ন। 
  
সন্তুিদ্বচযে েুহাযতর তালু এক কযর র্ষল সুমা। োল োমই র্লর্ আদ্বম। ধ্যর দ্বনন, 
দ্বকনলাম। 
  
ধ্নের্াে, দ্বম. সুমা। আপদ্বন সদ্বতে উোর। শুধু্ আপনার কথা যেযর্ আদ্বজমার যখাুঁযজ 
আরও যলাক লার্ার্ আদ্বম। পরস্পরযক র্াউ করল ওরা, তারপর যতাদ্বি কুযোর দ্বপিু 
দ্বপিু কামরা যথযক যর্দ্বরযয় যর্ল আদ্বিকার্া ইনশু। 
  
 যপইদ্বন্টিংযয়র ওপর দ্বিযর এল সুমার েৃদ্বি। তসকযত কাযলা পাথর িদ্ব়িযয় রযয়যি, 
যজযলযের যিাট একটা গ্রামও যেখা োযে, একধ্াযর কযয়কটা মাি ধ্রার যর্াট। প্রদ্বতদ্বট 
দ্বজদ্বনযসর আকার-আকৃদ্বত যেযখ মযন হয় যেন আকাি যথযক যোলা একটা িযটা। দ্বক 
আিেগ িান্ত র্লায় র্লল যস। িীযপর যে িদ্বর্টা আদ্বম সর্যচযয় োলর্াদ্বস শুধু্ যসটাই 
আমার কাযি যনই। 
  
আজও েদ্বে ওটার অদ্বিত্ব থাযক, ইনশু দ্বঠকই খুুঁযজ যর্র কযর যিলযর্, র্নু্ধযক সান্ত্বনা 
দ্বেল কামাযতাদ্বর। যলাকটাযক যেযখ নাযিা়ির্ান্দা র্যল মযন হযলা আমার। 
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 আদ্বজমার জযনে যকদ্বচর যচযয় েি গুণ যর্দ্বি োম যের্ আদ্বম। 
  
একটা যচয়াযর র্যস পা েুযটা লম্বা করল কামাযতাদ্বর। আদ্বজমা আুঁকার সময় দ্বিমজুর 
যকান ধ্ারণা দ্বিল না, িীপটা দ্বকযসর প্রতীক হযত োযে। 
  
কামরায় দ্বিযর এযস যতাদ্বি কুযো সুমাযক মযন কদ্বরযয় দ্বেল, েি দ্বমদ্বনট পর আপনার 
সাযথ দ্বম. ইযয়াদ্বিশুর দ্বমদ্বটিং। 
  
প্রাচীন কাণ্ড যচার এর্িং যর্াল্ড ড্রার্নস-এর লীোর, র্লল কামাযতাদ্বর, যঠাুঁযট র্েঙ্গাত্মক 
হাদ্বস। যতামার অথগননদ্বতক সাম্রাযজে দ্বনযজর যিয়ার দ্বহযসর্ দ্বনযত এযসযিন। 
  
ধ্নুক আকৃদ্বতর দ্বর্িাল জানালা দ্বেযয় পাযকগর দ্বেযক তাকাল সুমা। েুযদ্ধর সময় ও পযর 
যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু আর আমার র্ার্া যস সিংর্ঠনটা র্য়ি যতাযলন, তারই দ্বনযরট িল 
হযলা আজযকর এই প্রযজে। 
  
আর্ামী িতাব্দীর দ্বনপ্পন-এর যর্াল্ড ড্রার্নস র্া অনোনে গুপ্ত সিংর্ঠনগুযলার যকান েূদ্বমকা 
থাকযর্ না, র্লল কামাযতাদ্বর। দ্বনপ্পন একদ্বট প্রাচীন িব্দ, অথগ হযলা সূযেগর উৎস। 
  
 আমাযের আধু্দ্বনক যটকনলদ্বজর পাযি ওযেরযক যর্মানান লাযর্, স্বীকার করল দ্বহযেদ্বক 
সুমা, দ্বকন্তু েুযল যর্যল চলযর্ না যে এখনও ওরা আমাযের কালচাযর গুরুত্বপূণগ েূদ্বমকা 
পালন করযি। ওযের সাযথ আমার অযনক র্িযরর সম্পকগ, তা যথযক আদ্বম লাের্ানই 
হযয়দ্বি। 
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 এ-সর্ িোনাদ্বটকোল গুপ্ত সিংর্ঠন র্া আন্ডারওয়াল্ডগ ক্রাইম দ্বসদ্বন্ডযকটগুযলার সাহােে না 
দ্বনযলও চযল যতামার, র্োকুলস্বযর র্লল কামাযতাদ্বর। মদ্বিসোয় যতামার পুতুযলর সিংখো 
কম নয়, যতামার হুকুম পালন, করার জযনে এক পাযয় খা়িা হযয় আযি সর্াই। 
তারপরও যকন যে তুদ্বম…, কথা যিষ না কযর কাুঁধ্ ঝকাল যস, র্লল, েদ্বে যকান দ্বেন 
িাুঁস হযয় োয় যে তুদ্বম েুনম্বর ড্রার্ন, র়্ি ধ্রযনর যখসারত দ্বেযত হযর্ যতামাযক। 
  
 কারও কাযি আদ্বম র্াুঁধ্া পদ্ব়ি দ্বন, িান্তোযর্ র্োখো করল সুমা। আইন যেটাযক 
দ্বক্রদ্বমনোল অোকদ্বটদ্বেদ্বট র্যল, তার সাযথ আমার পদ্বরর্ার েুই িতাব্দী ধ্যর জদ্ব়িযয় আযি। 
পূর্গ-পুরুষযের পাযয়র িাপ ধ্যর এযর্াদ্বে আদ্বম, তাযের যরযখ োওয়া দ্বেযতর ওপর র্য়ি 
তুলদ্বি একটা সিংর্ঠন। আদ্বম র্দ্বর্গত, কারণ এ-ধ্রযনর িদ্বক্তিালী সিংর্ঠন েুদ্বনয়ার খুর্ 
কম যেযিই আযি। আন্ডারওয়াযল্ডগর র্নু্ধযের জযনেও আদ্বম র্দ্বর্গত, লদ্বজ্জত নই। 
  
আদ্বম আরও খুদ্বি হতাম তুদ্বম েদ্বে সম্রাযটর প্রদ্বত সম্মান যেখাযত, গুরুত্ব দ্বেযত পুরাযনা 
তনদ্বতক মূলেযর্াধ্যক। 
  
 েুিঃদ্বখত, কামাযতাদ্বর। তীথগ মদ্বন্দযর দ্বর্যয় র্ার্ার জযনে প্রাথগনা কদ্বর র্যট, তযর্ যপৌরাদ্বণক 
কাদ্বহনীর ঈশ্বরতুলে সম্রাযটর ওপর আমার যকান শ্রদ্ধা যনই। চা পান অনুষ্ঠাযন দ্বর্যয় 
যর্ইসাযের সযঙ্গ পদ্বরদ্বচত হওয়া, কারু্দ্বক যখলায় অিংিগ্রহণ করা, কাযনাইয়া কুদ্বি যেখা, 
দ্বকিংর্া জাতীয় কালচারযক যশ্রষ্ঠ র্যল র্র্গ যর্াধ্ করা, যকানটাই আমার িারা সম্ভর্ নয়। 
নতুন যে দ্বথওদ্বরটা আজকাল যিানা োযে ঐদ্বতহে, ইযন্টদ্বলযজন্স, আযর্র্, োসা, ইতোদ্বে 
যক্ষ্যত্র পদ্বিমাযের তুলনায় আমরা যশ্রষ্ঠ, এর সযঙ্গও আদ্বম একমত নই। এই সর্ 
আইদ্বেয়া র্া মতর্াে আদ্বম সমথগন কদ্বর দ্বনযজর স্বাযথগর কথা যেযর্, দ্বকন্তু এ সযর্ আমার 
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দ্বর্শ্বাস যনই। সদ্বতে কথা র্লযত দ্বক, আদ্বম আমার প্রদ্বতিন্দ্বীযের যিাট কযর যেখযত রাদ্বজ 
নই। আদ্বমই আমার ঈশ্বর, দ্বর্শ্বাস কদ্বর টাকা আর ক্ষ্মতায়। তুদ্বম দ্বক যরযর্ োে, মুযরা? 
  
যকাযলর ওপর পয়ি থাকা হাত েুযটার দ্বেযক তাকাল কামাযতাদ্বর। চুপচাপ র্যস থাকল 
যস, যচাযখ দ্বর্ষাযের িায়া। অর্যিযষ যস র্লল, না, মনটা খারাপ হযয় োযে। আদ্বম 
সম্রাটযক শ্রদ্ধা কদ্বর, োলর্াদ্বস আমাযের ঐদ্বতহের্াহী কালচারযক। তার পদ্বরর্াযরর উৎস 
র্া রুটস যে পদ্বর্ত্র স্বর্গ, এ আদ্বম দ্বর্শ্বাস কদ্বর, দ্বর্শ্বাস কদ্বর আমাযের এই িীপগুযলার 
ওপর ঈশ্বযরর দ্বর্যিষ েৃদ্বি ও োলর্াসা আযি। আমাযের রযক্ত যকান যেজাল যনই, 
আমাযের যর্াটা জাদ্বতর আত্মা এক সুযতায় র্াুঁথা। তযর্ আদ্বম যতামাযকও অনুসরণ কদ্বর, 
দ্বহযেদ্বক। কারণ আমরা পুযরাযনা র্নু্ধ। কারণ, যতামাযর আন্ডারগ্রাউন্ড কাযনকিন আমার 
পিন্দ না হযলও, জাপানযক েুদ্বনয়ার সর্যচযয় িদ্বক্তিালী যেযি পদ্বরণত করার জযনে 
দ্বর্রাট অর্োন রযয়যি যতামার। 
  
 যতামাযক আদ্বম োলর্াদ্বস, কারণ তুদ্বম আমার সর্যচযয় দ্বর্শ্বি র্নু্ধ, মুযরা, সদ্বতে কথাই 
র্লল সুমা। সামুরাই র্িংযির যলাক তুদ্বম, জন্মসূযত্রই যোদ্ধা, হাযত কাতানা থাকযল একাই 
তুদ্বম একযিা। 
  
কাতানা শুধু্ই একটা তযলায়ার নয়, তারযচযয় যর্দ্বি দ্বকিু সামুরাইযের সযতজ আত্মা, 
র্লল কামাযতাদ্বর, র্লার সুযর প্রর্াঢ় শ্রদ্ধা। কাতানায় েক্ষ্ হওয়া মাযন স্বর্গীয় পদ্বর্ত্রতা 
অজগন করা। সম্রাযটর মেগাো ও দ্বনরাপোর জযনে কাতানা র্ের্হার করযত পারযল আমার 
আত্মা িাদ্বন্তময় আশ্রয় পাযর্ পদ্বর্ত্র তীথগ মদ্বন্দযর। 
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 অথচ আদ্বম র্লযল আমার জযনেও হাযত কাতানা তুযল যনযর্ তুদ্বম। 
  
র্নু্ধর দ্বেযক একেৃযি তাদ্বকযয় আযি মুযরা কামাযতাদ্বর। যতামার দ্বনযেগযি যে যকান 
যলাকযক আদ্বম খুন করর্, কারণ তুদ্বম স্বজাদ্বতর জযনে অযনক দ্বকিু কযরি। 
  
 ো়িাযট খুনীর দ্বনষ্প্রাণ যচাখ েুযটার দ্বেযক তাদ্বকযয় থাকল সুমা। প্রাচীন সামন্ত প্রেুযের 
দ্বনযেগযি হতোকাণ্ড র্টাযনা দ্বিল সামুরাই যোদ্ধাযের যপিা, দ্বর্দ্বনমযয় সামানে দ্বকিু সুদ্বর্যধ্ 
ও দ্বনরাপো যপযলই খুদ্বি থাকত। সুমা জাযন, রাতারাদ্বত আনুর্তে প্রতোহার কযর যনয়াও 
সামুরাইযের একটা তর্দ্বিিে। কথা র্লার সময় অস্বাোদ্বর্ক িান্ত যিানাল তার র্লা, দ্বকিু 
যলাক দ্বিকার কযর তীর-ধ্নুক দ্বেযয়, যর্দ্বিরোর্ই র্ের্হার কযর আযগ্নয়াস্ত্র। একা শুধু্ 
যতামাযক আদ্বম দ্বচদ্বন, মুযরা, মানুষ দ্বিকার করার যখলায় তুদ্বম তযলায়ার র্ের্হার কযরা। 
  
. 
  
আপনাযক সুস্থ ও সযতজ যেখাযে, প্রাচীন র্নু্ধ, র্লল সুমা, যতাদ্বি কুযোর দ্বপিু দ্বপিু 
যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশুযক কামরায় ঢুকযত যেযখই। যকারাদ্বর ইযয়াদ্বিশুর সাযথ ইদ্বচযরা 
সুযর্াইও রযয়যি, কিংযগ্রিনোল দ্বসযলে সার্-কদ্বমদ্বটর সাযথ দ্বর্তযকগ অিংিগ্রহযণর পর 
েুক্তরাে যথযক দ্বিযর এযসযি যস। 
  
 রৃ্দ্ধ েরযলাক মৃেু হাসযলন। র্াইযর যথযক সুস্থ ও সযতজ র্যল মযন হযলও, আরও 
রু্য়িা হযয় যর্দ্বি আদ্বম। আর খুর্ যর্দ্বি নতুন চাুঁে যেখার সুযোর্ পার্ না। শ্রযদ্ধয় পূর্গ-
পুরুষযের সাযথ দ্বমদ্বলত হর্ার একটা আকুলতাও অনুের্ করদ্বি। 
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দ্বকন্তু আমরা জাদ্বন আরও একযিা নতুন চাুঁে যেখার সুযোর্ আপদ্বন পাযর্ন। 
  
 োুঁতহীন মাদ্ব়ি যর্র কযর হাসযলন যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু। কামরা যথযক যর্দ্বরযয় দ্বর্যয় 
র্াইযর যথযক েরজাটা র্ন্ধ কযর দ্বেল যতাদ্বি কুযো। ইদ্বচযরা সুযর্াইর সামযন োুঁদ্ব়িযয় 
মাথা নত করল সুমা। যতামাযক যেযখ আনন্দ লার্যি আমার, ইদ্বচযরা। শুনলাম 
আযমদ্বরকানযের তুদ্বম নাদ্বক দ্বর্ষম একটা ধ্াক্কা দ্বেযয়ি। 
  
যতমন নাটকীয় দ্বকিু নয়, র্লল ইদ্বচযরা সুযর্াই। তযর্ ওযের কোদ্বপটল দ্বর্দ্বল্ডিংযয় েুএকটা 
িাইল যর্াধ্হয় ধ্রাযত যপযরদ্বি। 
  
খুর্ কম যলাকই জাযন যে মাত্র যচাে র্ির র্যয়যস যর্াল্ড ড্রার্ন-এর সেসে হয় ইদ্বচযরা 
সুযর্াই। দ্বকযিার র্ালকদ্বটর ওপর নজর পয়ি যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশুর, গুপ্ত সিংর্ঠযনর 
নীদ্বতমালা যমযন চলার র্োপাযর তার দ্বনষ্ঠা ও আগ্রহ যেযখ মুগ্ধ হন দ্বতদ্বন। ইযয়াদ্বিশু 
দ্বনযজ তাযক অথগনীদ্বত ও র্ের্সা যিখান। আজ কাযনাইয়া দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বটজ-এর চীি 
দ্বেযরের দ্বহযসযর্ ইদ্বচযরা সুযর্াই, সুমাও ইযয়াদ্বিশুর র্েদ্বক্তর্ত অথগননদ্বতক সাম্রাজে পাহারা 
যেয়, পরামিগ যেয় যর্াপন যলনযেন সম্পযকগ। 
  
আমার দ্বর্শ্বি র্নু্ধ, মুযরা কামাযতাদ্বর, আিা কদ্বর নতুন কযর পদ্বরচয় কদ্বরযয় যেয়ার 
েরকার যনই, র্লল সুমা। 
  
েুর্া র্যয়যস আদ্বম যেমন নাম কযরদ্বিলাম, তযলায়ার েুযদ্ধ যস-ও যতমদ্বন নাম কযরযি, 
আদ্বম জাদ্বন, র্লযলন যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু। 
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মাথা নত করার সময় কামাযতাদ্বরর যকামর োুঁজ হযয় যর্ল। আদ্বম জাদ্বন, কাতানায় 
আজও আপদ্বন আমার যচযয় োল। 
  
 যতামার র্ার্াযক আদ্বম দ্বচনতাম, োদ্বসগদ্বটযত উদ্বন তখন যিনদ্বসিং মাস্টার দ্বিযলন, র্লযলন 
ইযয়াদ্বিশু। আদ্বম দ্বিলাম তার সর্যচযয় র্াযজ িাত্র। আমাযক পরামিগ দ্বেযয়দ্বিযলন, একটা 
কামান দ্বকযন আদ্বম যেন জঙ্গযল হাদ্বত মারযত োই। 
  
 রৃ্দ্ধ ইযয়াদ্বিশুর একটা হাত ধ্রল সুমা, যচয়ারগুযলার দ্বেযক এযর্াল েুজন। জাপাযনর 
সর্যচযয় দ্বর্পজ্জনক র্েদ্বক্ত ধ্ীরপাযয় আ়িি েদ্বঙ্গযত হাুঁটযিন, তযর্ তাুঁর মুযখ দ্বস্থর হযয় 
আযি পাথুযর হাদ্বস, আর যচাখ েুযটাযক দ্বকিুই িাুঁদ্বক দ্বেযত পারযি না। 
  
দ্বপঠ উুঁচু একটা যচয়াযর র্সযলন দ্বতদ্বন, মুখ তুযল সুমার দ্বেযক তাকাযলন, যকান েূদ্বমকায় 
না দ্বর্যয় সরাসদ্বর প্রসযঙ্গ চযল এযলন। যকইযটন প্রযজযের দ্বক অর্স্থা? 
  
যখালা সার্যর আঠাযরাটা র্ম্ব যেদ্বহযকল রযয়যি আমাযের। ওগুযলাই যিষ। চারযটর 
র্ন্তর্ে েুক্তরাে। পাুঁচটা োযর্ রাদ্বিয়ায়। র্াদ্বকগুযলা ইউযরাপ আর পোদ্বসদ্বিক রােগুযলায়। 
  
টাযর্গযটর কািাকাদ্বি যকান সময় যপৌঁিুযর্ ওগুযলা? 
  
কমযর্দ্বি দ্বতন হপ্তার মযধ্ে। ইযতামযধ্ে আমাযের কমান্ড যসন্টাযরর কমদ্বপউটাযরর সাযথ 
দ্বেযিন্স-দ্বেযটকিন ও দ্বেযটাযনিন দ্বসযস্টম সিংেুক্ত করার কাজ যিষ হযয় োযর্। 
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সুমার দ্বেযক অর্াক হযয় তাকাযলন ইযয়াদ্বিশু। দ্বেোইন স্টাযর সমযয়র আযর্ দ্বর্যফারণ 
র্টায় প্রযজযের যকান ক্ষ্দ্বত হয় দ্বন? প্রযজেটা দ্বপদ্বিযয়ও োয় দ্বন? 
  
োর্ে োল যে ঝয়ি, সিংর্যষগ র্া অনে যকান েুর্গটনায় একটা জাহাজ হারাযত হযত পাযর, 
এ আদ্বম ধ্যরই যরযখদ্বিলাম। িটা অদ্বতদ্বরক্ত ওয়ারযহে সরাযনা দ্বিল। দ্বর্যফারযণ যে 
দ্বতনযট হাদ্বরযয়দ্বি যসগুযলা আর্ার জায়র্া মত পাদ্বঠযয় যেয়া হযয়যি। র্াদ্ব়িযত কযর 
যমদ্বক্সযকায় পাদ্বঠযয় দ্বেযয়দ্বি। ওখান যথযক যটক্সাস সীমান্ত যপদ্বরযয় েুক্তরাযে ঢুকযর্, 
যপৌঁযি োযর্ টাযর্গট এদ্বরয়ায়। 
  
 র্াদ্বক দ্বতনযট দ্বনরাপযে রাখা হযয়যি, ধ্যর দ্বনযত পাদ্বর? 
  
একটা সারোস টোিংকাযর। যহাক্কাইযোর এক দ্বনজগন তসকত যথযক পঞ্চাি মাইল েূযর 
যনাঙর যিযল আযি ওটা। 
  
আমরা দ্বক জাদ্বন, দ্বক কারযণ দ্বেোইনস্টাযর দ্বর্যফারণ র্টল? 
  
সমযয়র আযর্ এই দ্বর্যফারণ যকন র্টল, র্োখো যেয়া সদ্বতে কদ্বঠন, র্লল সুমা। প্রদ্বতদ্বট 
যক্ষ্যত্র যসির্ােগ-এর র্ের্স্থা দ্বিল। আমরা জাদ্বন, ঝয়ির মুযখ পয়িদ্বিল জাহাজটা। 
দ্বনিয়ই একটা র্াদ্ব়ি প্রচণ্ড ঝাুঁদ্বক খায়, িযল ক্ষ্দ্বত হয় ওঅরযহে কযন্টইনাযরর। 
যরদ্বেযয়িন দ্বলক কযর, িদ্ব়িযয় পয়ি কাযর্গা যেযক। কু্ররা আতদ্বঙ্কত হযয় জাহাজ যিয়ি 
পালায়। পদ্বরতেক্ত দ্বেোইন স্টারযক যেখযত পায় নরওযয়র একটা জাহাজ, তারা একটা 
যর্াদ্বেগিং পাদ্বটগ পাঠায়। এর দ্বকিু পর দ্বেোইন স্টার দ্বর্যফাদ্বরত হয়। 
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আর কু্ররা? জানযত চাইযলন ইযয়াদ্বিশু। দ্বেোইন স্টার যিয়ি োরা পালাল? 
  
তাযের যকান হদ্বেস পাওয়া োয় দ্বন। ঝয়ির মযধ্ে র্াযয়র্ হযয় যর্যি। 
  
যর্াটা দ্বসযস্টযম র্াদ্ব়ির সিংখো যমাট কত? রৃ্দ্ধ জানযত চাইযলন। 
  
যেযস্কর সামযন এযস োুঁ়িাল সুমা। হাযত ধ্রা যিাট একটা কযিাল র্ক্স-এর যর্াতাযম 
চাপ দ্বেল। কামরার একদ্বেযকর যেয়াল দ্বসদ্বলিংযয়র দ্বেযক উযঠ যর্ল, যর্দ্বরযয় প়িল র়্ি 
একটা িান্সপাযরন্ট স্ক্রীন। র্যক্সর আযরকটা যর্াতাযম চাপ দ্বেল যস, যর্াল পৃদ্বথর্ীর 
হযলাগ্রাদ্বিক ইযমজ িুযট উঠল, দ্বনওযনর মত রদ্বঙন আযলা দ্বমটদ্বমট করযি র্াযয়। 
এরপর দ্বেযটাযনিন সাইটগুযলা যেখার্ার জযনে আযরকটা যর্াতাম দ্বটপল যস, প্রায় দ্বর্িটা 
যেযির র্াযয় যসানাদ্বল আযলা জ্বযল উঠল। এরপর যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশুর প্রযশ্নর জর্ার্ 
দ্বেল সুমা। পযনযরাটা যেযি একযিা দ্বত্রিটা র্াদ্ব়ি যর্ামা। 
  
যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু কুযে আযলাগুযলার দ্বেযক তাদ্বকযয় চুপচাপ র্যস থাকযলন। যলার্টা 
রু্রযি, তার সাযথ রু্রযি আযলাগুযলা। অনে যে-যকান যেযির যচযয় আযলার সিংখো 
রাদ্বিয়ায় যর্দ্বি। ইউযরাপ ও েুক্তরাে জাপাযনর র্ের্সাদ্বয়ক প্রদ্বতিন্দ্বী, দ্বকন্তু রাদ্বিয়াযক 
ওরা জাপাযনর পরম িত্রু র্যল মযন কযর। আিেগ র্োপার হযলা, যকান সামদ্বরক স্থাপনা 
র্া র়্ি যকান িহরযক টাযর্গট করা হয় দ্বন। আযলা যেখা োযে শুধু্ িাুঁকা ও কম 
জনর্হুল এলাকাগুযলায়। 
  
যতামার র্ার্ার আত্মা যতামাযক দ্বনযয় র্র্গ অনুের্ করযিন, র্লযলন যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু, 
আযর্যর্ যকুঁযপ যর্ল তাুঁর র্লা। যতামার প্রদ্বতোযক নমস্কার, েুদ্বনয়ার রু্যক অনেতম 
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সুপার পাওয়ার হযত োযে জাপান। একদ্বর্িংি িতাব্দীযত েুদ্বনয়া িাসন করযর্ দ্বনপ্পন। 
আযমদ্বরকা ও রাদ্বিয়ার দ্বেন যিষ। 
  
সুমা খুদ্বি। আপনার সমথগন ও সহযোদ্বর্তা িা়িা যকানদ্বেনই যকইযটন প্রযজে সিল হত 
না, দ্বপ্রয় প্রাচীন র্নু্ধ। টাকা র্ানাযনার কাদ্বরর্র র্া জােুকর ইদ্বচযরা সুযর্াইর অর্োনও 
কম নয়। 
  
যর্াপন দ্বনউদ্বক্লয়ার অস্ত্র র্ানার্ার জযনে িান্ড সিংগ্রহ করা, সদ্বতে দ্বর্রাট একটা চোযলি 
হযয় যেখা যেয়, র্লল ইদ্বচযরা সুযর্াই। তযর্ োর কাযি যর্দ্বি যস-ই আমাযক সাহােে 
কযরযি। 
  
রুি ও ওযয়স্টানগ ইযন্টদ্বলযজন্স জাযন যে অোটম যর্ামা র্ানার্ার কোপাদ্বসদ্বট আমাযের 
আযি, র্লল মুযরা কামাযতাদ্বর, আযলাচনায় র্াির্তার যিাুঁয়া আনযত চাইযি যস। 
  
 দ্বর্যফারযণর আযর্ েদ্বে না-ও জানত, র্লল সুমা, এখন তারা জাযন। আযমদ্বরকানরা যতা 
কযয়ক র্ির ধ্যরই সযন্দহ করযি আমাযের। তযর্ আমাযের দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট দ্বরঙ যপদ্বনযিট 
করযত পাযর দ্বন ওরা, আমাযের িোদ্বসদ্বলদ্বটর সদ্বঠক অর্স্থান খুুঁযজ পায় দ্বন। 
  
তযর্ আমাযের েুযল থাকা উদ্বচত নয় যে রাদ্বিয়া র্া আযমদ্বরকার যচাযখ এক সময় 
আমরা দ্বঠকই ধ্রা পয়ি োর্, র্ম্ভীর সুযর র্লযলন যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু। 
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আমাযের একজন এযজন্ট আমাযক জাদ্বনযয়যি, র্লল কামাযতাদ্বর, দ্বেোইন স্টাযর 
দ্বর্যফারণ র্টার পর আমরা জদ্ব়িত দ্বকনা জানার জযনে যর্াপন তেন্ত শুরু কযরযি 
আযমদ্বরকানরা। র্ন্ধ শুুঁযক এরই মযধ্ে মুরমযটা অযটা দ্বেসদ্বিদ্বর্উটরস-এ দ্বর্যয়দ্বিল ওরা। 
  
যকাযর্াদ্বর ইযয়াদ্বিশুর কপাযলর র্দ্বলযরখাগুযলা কুুঁচযক উঠল। আযমদ্বরকান ইযন্টদ্বলযজন্সযক 
খাযটা কযর যেখার উপায় যনই। আমার েয় হযে যকইযটন প্রযজে না র্ানচাল হযয় 
োয়। 
  
আজকালযকর মযধ্েই খর্র পার্ আমরা, কতটা দ্বক জাযন ওরা, র্লল কামাযতাদ্বর। 
আমাযের এযজন্ট ওয়াদ্বিিংটন যথযক দ্বিযর এযসযি, তার সযঙ্গ আমার যেখা হযর্। যস 
োদ্বর্ করযি, তার কাযি যলযটস্ট ইনিরযমিন আযি। 
  
ইযয়াদ্বিশুর কপাযল েুদ্বিন্তার যরখাগুযলা আরও র্ম্ভীর হযলা। কমান্ড যসন্টার স্বিংসমূ্পণগ 
হযয় ওঠার আযর্ প্রযজেটা েদ্বে যকান দ্বর্পযের মযধ্ে পয়ি, আমাযের নতুন সাম্রাযজের 
স্বপ্ন চুরমার হযয় োযর্। 
  
আদ্বম একমত, র্লল ইদ্বচযরা সুযর্াই। আর্ামী দ্বতন হপ্তা অরদ্বক্ষ্ত অর্স্থায় থাকর্ আমরা। 
ওঅরযহেগুযলা যকান কাযজ আসযর্ না। দ্বকিু েদ্বে িাুঁস হযয় োয়, পদ্বিমা যেিগুযলা 
একযোযর্ চারদ্বেক যথযক হামলা শুরু করযর্ অথগননদ্বতক, সামদ্বরক, েুধ্রযনরই। 
  
 অত দ্বচন্তার দ্বকিু যনই, আশ্বাস দ্বেল সুমা। ওযের এযজন্ট আমাযের দ্বনউদ্বক্লয়ার উইপনস্ 
মোনুিোকচাদ্বরিং েোন্ট েদ্বে খুুঁযজ যর্র কযরও যিযল, যকইযটন প্রযজযের যব্রন যসন্টার 
যকানদ্বেনই খুুঁযজ পাযর্ না। একযিা র্িযরও নয়, দ্বতন হপ্তার মযধ্ে যতা প্রশ্নই ওযঠ না। 
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তািা়িা, ওযের োর্ে েদ্বে সুপ্রসন্নও হয়, র্লল কামাযতদ্বর, সময়মত ওটাযক দ্বনউিালাইজ 
করা সম্ভর্ হযর্ না। যেতযর যঢাকার পথ যতা একটাই, যসটাযক স্টীল র্োদ্বরয়ার দ্বেযয় 
েুযেগেে েুর্গ র্াদ্বনযয় রাখা হযয়যি, পাহারায় আযি েক্ষ্ একেল সিস্ত্র দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট র্ােগ। 
ওটাযক আমরা এমনোযর্ই ততদ্বর কযরদ্বি, অোটম যর্ামা আর্াত করযলও চালু রাখযত 
পারর্। 
  
সুমার যঠাুঁযট টান টান হাদ্বস িুটল। সর্ দ্বকিুই আমাযের অনুকূযল রযয়যি। সামানে একটু 
দ্বর্পযের আুঁচ যপযয় র্া েদ্বে রু্দ্বঝ যে িত্রুপক্ষ্ হামলা করযত োযে, েুএটা র্াদ্ব়ি-যর্ামা 
িাদ্বটযয় যেয়ার হুমদ্বক যেয়া োযর্। 
  
ইদ্বচযরা সুযর্াই সন্তুি হযত পারল না। দ্বমযথে হুমদ্বক দ্বেযয় দ্বক লাে? 
  
সুমার কথায় েুদ্বক্ত আযি, র্লল কামাযতাদ্বর। শুধু্ আমরা এই কজন আর কমান্ড 
যসন্টাযরর এদ্বিদ্বনয়াররা জাদ্বন যে আমাযের দ্বসযস্টমটা স্বয়িংসমূ্পণগ হযত দ্বতন হপ্তা সময় 
লার্যর্। পদ্বিমা যনতৃত্বযক সহযজই যধ্াুঁকা যেয়া োযর্, ওরা জানযর্ দ্বসযস্টমটা পুরাপুদ্বর 
কাজ করযি। 
  
যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু সন্তুিদ্বচযে মাথা ঝাুঁকাযলন। তাহযল েয় পার্ার দ্বকিু যনই। 
আমাযের। 
  
প্রায় এক দ্বমদ্বনট আর যকউ দ্বকিু র্লল না। তারপর যেযস্কর ইন্টারঅদ্বিস যিানটা যর্যজ 
উঠল। দ্বরদ্বসোর তুযল কাযন যঠকাল সুমা। কথা না র্যল শুনল শুধু্, তারপর যক্রেযল 
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নাদ্বমযয় রাখল দ্বরদ্বসোর। যসযক্রটাদ্বর জানাল, আমার প্রাইযেট োইদ্বনিংরুযম দ্বেনার যেয়া 
হযে। দ্বনযজযক আদ্বম অতেন্ত সম্মাদ্বনত মযন করর্, শ্রযদ্ধয় অদ্বতদ্বথরা েদ্বে আমার সাযথ 
যখযত র্যসন। 
  
ধ্ীযর ধ্ীযর োুঁ়িাযলন যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু। আদ্বম আনযন্দর সাযথ যতামার দ্বনমিণ গ্রহণ 
করলাম। যতামার যিিযক আদ্বম দ্বচদ্বন, জাপাযনর যসরা যিিযের একজন। আদ্বম আিা 
করদ্বিলাম, তুদ্বম আমাযক যখযত র্লযর্। 
  
 আযলাচনা যিষ করার আযর্, র্লল ইদ্বচযরা সুযর্াই, আদ্বম একটা সমসোর কথা র্লযত 
চাই। 
  
মাথা ঝাুঁকাল সুমা। যতামাযক যফ্লার যেয়া হযলা, ইদ্বচযরা। 
  
এ যতা জানা কথা যে তর্রী যকান সরকার আমাযের দ্বর্রুযদ্ধ র্াদ্বণদ্বজেক র্াধ্া সৃদ্বি করযল 
র্া আমোদ্বন শুল্ক র্া়িাযল প্রদ্বতযিাধ্ দ্বহযসযর্ প্রদ্বতর্ার আমরা অোটম যর্ামা িাটার্ার 
হুমদ্বক দ্বেযত পারর্ না। আরও হালকা যকান দ্বর্কল্প আমাযের থাকা উদ্বচত র্যল মযন 
কদ্বর আদ্বম। 
  
কামাযতাদ্বর ও সুমা েৃদ্বি দ্বর্দ্বনময় করল। এ-র্োপাযর েযথি দ্বচন্তা োর্না কযরদ্বি আমরা, 
র্লল সুমা, সমসোর চমৎকার সমাধ্ান হযলা, দ্বকেনোদ্বপিং। িত্রুযের কাউযক অপহরণ। 
  
সিাস আমাযের কালচাযরর একমাত্র তর্দ্বিিে নয়, প্রদ্বতর্াযের সুযর র্লল ইদ্বচযরা 
সুযর্াই। 
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ব্লাে যরে ব্রাোরহুেযক দ্বক র্যলা তুদ্বম, র্ৎস? জানযত চাইযলন যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু। 
  
উন্মাে িোনাদ্বটকাল কসাই। ওরা দ্বনরীহ যমযয় মানুষ ও র্াচ্চাযের যকান কারণ িা়িাই 
খুন কযর। যে আেযিগর কথা র্যল, সাধ্ারণ যলাযকর কাযি তার যকান অথগ। যনই। 
  
দ্বকন্তু তারা জাপাদ্বন। 
  
অল্প দ্বকিু যর্দ্বিরোর্ই জামগাদ্বনর যলাক, যকদ্বজদ্বর্ যিদ্বনিং দ্বেযয়যি। 
  
ওযেরযক র্ের্হার করা যেযত পাযর, র্লল সুমা, উৎসাযহ চকচক করযি যচাখ েুযটা। 
  
 আদ্বম সার্ধ্ান কযর দ্বেদ্বে, ওযের সাযথ যকান রকম সম্পকগ রাখা উদ্বচত হযর্ না। ওযের 
সাযথ সম্পকগ আযি, এটা েদ্বে যকউ সযন্দহও কযর, র্াইযর যথযক এমন সর্ নাজুক 
জায়র্ায় হামলা আসযর্ যে যিয়ি যে মা যকুঁযে র্াুঁদ্বচ অর্স্থা হযর্ আমাযের। 
  
সুমা খুন-খারাদ্বর্র কথা র্লযি না, র্োখো করল কামাযতাদ্বর। ওর প্রিার্ হযলা, 
অপহরযণর পর দ্বজদ্বম্মযক আমরা অক্ষ্ত ও সুস্থার্স্থায় রাখর্, তযর্ অপহরযণর জযনে 
োয়ী করর্ ব্লে যরে ব্রাোরহুেযক। 
  
 এতক্ষ্যণ র্োপারটার তাৎপেগ ধ্রা প়িল, যহযস উযঠ র্লযলন রৃ্দ্ধ ইযয়াদ্বিশু। যতামরা 
আসযল দ্বসযল্কন দ্বপ্রজন এর কথা র্লি। 
  
মাথা না়িল ইদ্বচযরা সুযর্াই। জীর্যন কখনও শুদ্বন দ্বন। 
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এটা আসযল আমাযের কালচাযরর পুরাযনা একটা ঐদ্বতহে, র্লযলন ইযয়াদ্বিশু। েখন 
একজন যিাগুন তার যকান িত্রুযক খুন করযত চাইযি না, তখন যস দ্বক কযর? িত্রুযক 
অপহরণ কযর যস, যর্াপযন র্ন্দী কযর রাযখ দ্বর্লাসর্হুল জীর্নোপন করযত যেয় শ্রদ্ধার 
দ্বনেিগন দ্বহযসযর্। তারপর অপহরযণর জযনে োয়ী কযর র্ন্দীর ঈষগাকাতর যকান 
প্রদ্বতিন্দ্বীযক। 
  
 দ্বঠক তাই, র্লল সুমা। আদ্বজমা িীযপ এ-ধ্রযনর িোদ্বসদ্বলদ্বট ততদ্বর কযরদ্বি আদ্বম। যিাট, 
তযর্ আধু্দ্বনক একটা এযস্টট। 
  
এর মযধ্ে সামানে ঝুুঁদ্বক রযয়যি না? জানযত চাইল সরু্ই ইদ্বচযরা। 
  
 েে অর্দ্বেয়াস ইজ যনোর সাসযপযেে। 
  
হাদ্বসমুযখ ইদ্বচযরার দ্বেযক তাকার কামাযতাদ্বর। কাযক র্া কাযেরযক অপরহণ করা যেযত 
পাযর, তুদ্বম শুধু্ তাযের নামগুযলা আমাযক জানাযলই চলযর্। 
  
মাথা দ্বনচু কযর দ্বচন্তা করল সরু্ই ইদ্বচযরা। তারপর মাথা উুঁচু কযর তাকাল যস। েুক্তরাযে 
েুজন মানুষ র়্ি যর্দ্বি দ্বর্রক্ত করযি আমাযের। দ্বকন্তু অতেন্ত সার্ধ্াযন কাজ করযত হযর্ 
যতামাযক। েুজযনই তারা কিংযগ্রযসর সেসে। ওযেরযক দ্বকেনোপ করা হযল মাদ্বকগন 
মুলুযক দ্বর্রাট আযলা়িন উঠযর্। 
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 োয়ী করা হযর্ ব্লোে যরে ব্রাোরহুেযক। যমাটা টাকা মুদ্বক্তপণও চাইযর্ ওরা, র্লল সুমা, 
যেন আর্হাওয়ার সিংর্াে দ্বেযে। 
  
আপদ্বন দ্বঠক কাযের কথা র্লযিন, ইদ্বচযরা সুযর্াই? জানযত চাইল কামাযতাদ্বর। 
  
কিংযগ্রস সেসে লযরন দ্বস্মথ আর দ্বসযনটর মাইযকল দ্বেয়াজ। 
  
মাথা ঝাুঁকাযলন যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু। ও, হোুঁ, ওরাই যতা জাপাযনর দ্বর্রুযদ্ধ র্াদ্বণদ্বজেক 
অর্যরাধ্ সৃদ্বির সুপাদ্বরি করযি। 
  
আমাযের লদ্বর্ েযথি িদ্বক্তিালী হওয়া সযেও, দ্বসযনট ও কিংযগ্রযস আইন পাস করার্ার 
মত যোট ওরা যপযয় োযর্ র্যল মযন হযে। ওযের েুজনযক সদ্বরযয় আনযত পারযল এই 
উযেোযর্ োটা প়িযর্। 
  
 েুক্তরাে সরকার যখযপ োযর্, সার্ধ্ান করল সুমা। দ্বহযত দ্বর্পরীত হযর্ না যতা? 
  
কিংযগ্রযস আমাযের লদ্বর্র প্রোর্ আযি, যটযরাদ্বরস্টযের ষ়িেি র্যল সরকাযরর েৃদ্বি 
অনেদ্বেযক যিরাযনা কদ্বঠন হযর্ না। দ্বসযলে সার্-কদ্বমদ্বট যে আচরণ কযরযি তার সাযথ, 
যস-কথা েুযলদ্বন ইদ্বচযরা সুযর্াই। মাদ্বকগন রাজনীদ্বতকযের িারা কম অপমাদ্বনত হই দ্বন 
আমরা। এর্ার এই দ্বিক্ষ্াটা যেয়া উদ্বচত যে দ্বনযজযের িদ্বক্ত ওযেরযক রক্ষ্া করার জযনে 
েযথি নয়। 
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 জানালা দ্বেযয় র্াইযর তাদ্বকযয় আযিন যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু, দ্বকন্তু দ্বকিু যেখযিন র্যল মযন 
হযলা না। এক সময় মাথা না়িযলন দ্বতদ্বন। করুণা হয়। 
  
তার দ্বেযক তাকাল সুমা। কার ওপর করুণা হয়, প্রাচীন র্নু্ধ? 
  
ইউনাইযটে যস্টটস অে আযমদ্বরকার ওপর, নরম র্লায় র্লযলন ইযয়াদ্বিশু। যেিটা 
সুন্দরী রমণীর মত, যে মারা োযে কোন্সাযর। 
  
. 
  
২৮. 
  
মাদ্বেগন িওয়াটার দ্বনযজযের েূতার্াস যথযক যিযন চয়ি র্াদ্ব়ি দ্বিরযিন। যরাজকার মত 
আজও েুজন জাপাদ্বন এযজন্ট নজর রাখযি তার ওপর। দ্বসট যিয়ি েরজার দ্বেযক 
এযর্াযলন দ্বতদ্বন, তারপর েরজা যখালার অযপক্ষ্ায় আযরাহীযের মাঝখাযন োুঁদ্ব়িযয় 
থাকযলন। 
  
 েরজা খুযল যর্ল, আযরাহীযের যোতটা যনযম এল েোটিযমগ। দ্বনযচ যনযম োুঁদ্ব়িযয় 
থাকযলন মাদ্বেগন িওয়াটার, এক েুই কযর গুনযত শুরু কযরযিন মযন মযন। পাযির 
একটা কমপাটগযমন্ট যথযক এযজন্ট েুজনও যনযমযি, দ্বেয়ির যেতর দ্বেযয় এদ্বর্যয় আসযি 
তারা। পুঁদ্বচি পেগন্ত গুযন হঠাৎ চরদ্বকর মত আধ্পাক রু্যরই লাি দ্বেযয় আর্ার যিযন 
চ়িযলন দ্বতদ্বন। েুযসযকন্ড পর র্ন্ধ হযয় যর্ল েরজা, যসই সাযথ চলযত শুরু করল যিন। 
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যেদ্বর হযয় যর্যি, এযজন্ট েুজন আর্ার যিযন ওঠার যচিা কযরও সিল হযলা না। র্দ্বত 
র্া়িল যিযনর, ঢুযক প়িল টাযনযল। 
  
পরর্তগী যস্টিযন যিন র্েল করযলন মাদ্বেগন িওয়াটার। এরপর নামযলন যটাদ্বকওর 
উেরপুর এলাকায়। জায়র্াটার নাম দ্বিটামাদ্বচ। দ্বিটামাদ্বচ পুরাযনা যটাদ্বকওর অিংি, প্রাচীন 
অযনক দ্বনেিগন এখনও এদ্বেকটায় যেখযত পাওয়া োয়। 
  
 পোটিমগ যথযক কাুঁপার্াদ্বস স্ট্রীযট যর্দ্বরযয় এযলন মাদ্বেগন। টোদ্বক্স দ্বনযয় চযল এযলন 
িহযরর মাঝখাযন, নামযলন একটা জাপাদ্বন সরাইখানার সামযন। সরাইখানার নাম 
রায়ওকন। 
  
র্াইযর যথযক যেযখ স্নান ও দ্বর্ধ্বি মযন হযলও, সরাইখানার যেতরটা পদ্বরেন্ন ও 
দ্বিমিাম। যোরযর্া়িাযতই একজন স্টাযির সযঙ্গ যেখা হযলা, মাথা নত কযর র্লল যস, 
দ্বরজ-এর স্বার্ত, যপিীর্হুল তেতেই র্লা োয় যনাকটাযক। 
  
আমার ধ্ারণা দ্বিল এটা একটা যর্ইস্ট হাউস। 
  
কথা না র্যল পথ যিয়ি দ্বেল যোরমোন, দ্বরযসপিযন ঢুকযলন মাদ্বেগন। ওক। কাযঠর 
পাদ্বলি করা যমযঝ। যেয়াল যর্ুঁযষ যসৌদ্বখন যর্যতর যচয়ার। জুযতা খুযল োদ্বস্টযকর দ্বস্লপার 
পরার অনুযরাধ্ করা হযলা তাযক। জাপাদ্বনযের পা যিাট, তাযের দ্বস্লপারও যিাট, তযর্ 
এগুযলা এমারসযনর র়্ি আকাযরর পাযয় দ্বঠকমতই দ্বিট করল। তার ধ্ারণা হযলা, 
দ্বস্লপারগুযলা আযমদ্বরকা যথযক আমোদ্বন করা হযয়যি। দ্বতদ্বন জাযনন, রায়ওকন-এর 
মাদ্বলক আসযল একটা মাদ্বকগন ইযন্টদ্বলযজন্স এযজদ্বন্স। এযের কাজ হযলা, এযজন্টরা 
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অনোয় দ্বকিু কযর ধ্রা প়িযত োযে যেখযল যর্াপযন ও দ্বনরাপযে জাপান যথযক পাদ্বলযয় 
োর্ার র্ের্স্থা কযর যেয়া। 
  
সরাইখানার যেতযরর একটা কামরায় দ্বনযয় আসা হযলা মাদ্বেগনযক। র্যরর সাযথ র্ারান্দা 
আযি, র্ারান্দার দ্বনযচ র্ার্ান। যকান যচয়ার র্া িাদ্বনগচার যনই, কাযপগযটর ওপর আযি শুধু্ 
কুিন। একটা দ্বর্িানাও আযি একপাযি, র্াদ্বলির্হুল। কামরার মাঝখাযন একটা র্যতগর 
যেতর আগুন জ্বলযি, টকটযক লাল হযয় আযি কয়লাগুযলা। কাপ়িযচাপ়ি খুযল খাযটা 
একটা আলযখিা পরযলন মাদ্বেগন। এরপর দ্বকমাযনা পরা এক পদ্বরচাদ্বলকা এযস 
সরাইখানার র্াযরায়াদ্বর যর্াসলখানায় দ্বনযয় যর্ল তাযক। আলযখিা ও হাতর্দ্ব়ি খুযল 
একটা যর্যতর ঝুদ্ব়িযত রাখযলন মাদ্বেগন, যকামযর যতায়াযল জদ্ব়িযয় ঢুযক প়িযলন যর্রা 
যর্াসলখানায়। প্রথযম িাওয়াযরর দ্বনযচ োুঁদ্ব়িযয় দ্বেজযলন দ্বকিুক্ষ্ণ, তারপর ধূ্মাদ্বয়ত 
র্াথটাযর্ নামযলন। র্াথটার্ যতা নয়, যিাটখাট একটা সুইদ্বমিং পুল র্লযলই চযল। 
  
 একটা িায়ামূদ্বতগযক আযর্ই যেযখযিন দ্বতদ্বন, রু্ক সমান পাদ্বনযত োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি। 
মাদ্বেগনই প্রথম কথা র্লযলন, দ্বটম যহান্ডা, ধ্যর দ্বনদ্বে। 
  
মাত্র অযধ্গকটা, জর্ার্ দ্বেল রয় ওরদ্বিয়া। দ্বজম হানামুরা যে-যকান মুহূযতগ এযস প়িযর্ 
র্যল আিা করদ্বি। সাদ্বক চলযর্? 
  
অপাযরিযন রযয়দ্বি, তযর্ ঠাণ্ডায় জযম োদ্বে। দ্বেন। 
  
পুযলর দ্বকনারা যথযক যর্াতলটা তুযল দ্বনযয় লাযস সাদ্বক ঢালল রয় ওরদ্বিয়া। েূতার্াযসর 
খর্র দ্বক? 
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দ্বঠকই আযি সর্। লাসটা দ্বনযয় চুমুক দ্বেযলন মাদ্বেগন। ইনযেদ্বস্টযর্িন যকমন চলযি? দ্বটম 
দ্বলঙ্কযনর কাি যথযক যে সূত্র পাওয়া দ্বর্যয়দ্বিল, যসটা যকান কাযজ লার্ল? 
  
মুরমযটা যকাম্পাদ্বন মোযনজযমন্ট যচক কযরদ্বি আদ্বম। করপযরট এদ্বক্সদ্বকউদ্বটে 
অদ্বিসারযের সাযথ ও অরযহযের সরাসদ্বর যকান যোর্াযোর্ আযি র্যল মযন হয় না। 
আমার ধ্ারণা, ওরা দ্বকিু জাযন না। 
  
যকউ না যকউ দ্বনিয়ই জাযন। 
  
দ্বনিঃিযব্দ হাসল রয় ওরদ্বিয়া। অোযসম্বদ্বল লাইন ওয়াকগারযের মযধ্ে মাত্র েুজযনর জানার 
কথা। 
  
মাত্র েুজন যকন? 
  
 অোযসম্বদ্বল লাইন ওয়াকগারযের মযধ্ে একজন র্াদ্ব়িযত এয়ারকদ্বন্ডিনার র্সাযনার কাজ 
তোরক কযর। তার ো পদ্বজিন, ওয়ারযহে র্সাযনার জযনে দ্বনদ্বেগি একটা র্াদ্ব়ি র্ািাই 
করার সুযোর্ একমাত্র তারই আযি। দ্বিতীয় যলাকটা হল ইন্সযপের, োর কাজ দ্বেলাযরর 
কাযি র্াদ্ব়িগুযলা পাঠাযনার আযর্ যচক কযর যেখা ইউদ্বনটটা দ্বঠকমত কাজ করযি দ্বকনা। 
এয়ারকদ্বন্ডিনার কাজ করযি না জানা সযেও দ্বরযপাটগ যেয়, সর্ দ্বঠক আযি। 
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তৃতীয় একজনও থাকার কথা, র্লযলন মাদ্বেগন িওয়াটার। কারখানার কমদ্বপউটারাইজে 
দ্বিদ্বপিং দ্বেপাটগযমযন্ট। যস র্াদ্ব়ি-যর্ামার সমি দ্বচহ্ন মুযি যিযল। শুধু্ দ্বর্ল অে যলদ্বেিং 
িা়িা, কারণ দ্বর্যেিী কাস্টমস অদ্বিসারযের ওটা যেখাযত হযর্। 
  
সুযতাটা ধ্যর এযর্াযত যপযরযিন কারখানা যথযক এয়ারকদ্বন্ডিনার সাোয়াসগ, ওখান যথযক 
যর্ামা ততদ্বরর েোন্ট পেগন্ত? 
  
 সােয়াসগ পেগন্ত এযর্াযত যপযরদ্বি, তারপর সর্ দ্বচহ্ন মুযি যর্যি। তযর্ আিা করদ্বি 
েুএকদ্বেযনর মযধ্ে নতুন একটা সূত্র পার্। 
  
 দ্বকিু র্লযত দ্বর্যয়ও যথযম যর্ল ওরদ্বিয়া, যড্রদ্বসিং রুম যথযক এক যলাকযক যর্দ্বরযয় 
আসযত যেযখ অর্াক হযয় তাদ্বকযয় থাকল যস। যলাকটা মাঝাদ্বর আকৃদ্বতর, মাথায় রূপাদ্বল 
চুল, যকামযর শুধু্ একটা যতায়াযল। 
  
হু েে যহল আর ইউ? দ্বজযজ্ঞস করযলন মাদ্বেগন, েযয় নীল হযয় যর্যি যচহারা। তার 
ধ্ারণা, রায়ওকযনর দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট যেযঙ যেতযর ঢুযক পয়িযি আর্ন্তুক। 
  
আমার নাম আদ্বিকার্া ইনশু। 
  
যক? 
  
কথা না র্যল কযয়ক যসযকন্ড োুঁদ্ব়িযয় থাকল যলাকটা। দ্বেযিহারা যর্াধ্ করযলন মাদ্বেগন, 
উেভ্রাযন্তর মত এদ্বেক-ওদ্বেক তাকাযেন, োর্যিন আিপাযি যসদ্বিরা যনই যকন। 
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তারপর হাসযত শুরু করল ওরদ্বিয়া। অদু্ভত িদ্মযর্ি, দ্বজম। েুজনযকই যর্াকা র্াদ্বনযয়ি 
তুদ্বম। 
  
মাথা যথযক রূপাদ্বল উইর্ নামাল দ্বজম হানামুরা, নকল যর্াুঁিটাও খুযল যিলল। শুধু্ 
যতামাযেরযকই নয়, দ্বহযেদ্বক সুমা আর তার যসযক্রটাদ্বরযকও যর্াকা র্াদ্বনযয়দ্বি। 
  
র়্ি কযর শ্বাস দ্বনযয় র্লা পেগন্ত পাদ্বনর তলায় যনযম যর্যলন মাদ্বেগন। যজসাস, ো েয় 
পাইযয় দ্বেযয়দ্বিযলন না। 
  
সাদ্বকর র্ন্ধটা োরুণ। আমার জযনে খাদ্বনকটা আযি নাদ্বক? 
  
একটা লাযস খাদ্বনকটা সাদ্বক ঢালল ওরদ্বিয়া। দ্বকযচযন পুযরা এক র্াক্স আযি। পরমুহূযতগ 
তার যচহারায় দ্বর্স্ময় িুযট উঠল। দ্বক যেন র্লযলন, এই মাত্র? 
  
কই? 
  
 দ্বহযেদ্বক সুমা। 
  
মুরমযটা অযটাযমাদ্বটে, মুরমযটা এয়ারক্রািট করযপাযরিন ইতোদ্বে অযনকগুযলা 
যকাম্পাদ্বনর আসল মাদ্বলক যক, আদ্বম জানযত যপযরদ্বি। সর্ই ধ্নকুযর্র দ্বহযেদ্বক সুমার। 
এ-সর্ যকাম্পাদ্বনর এক র্ালদ্বত পাদ্বনযত কযয়কটা যিাুঁটা মাত্র। যর্াটা কোদ্বলযিাদ্বনগয়া 
রাজে, যনো়িা ও আদ্বরযজানা দ্বর্দ্বক্র করযল যে টাকা পাওয়া োযর্ তারযচযয় অযনক যর্দ্বি 
টাকার মাদ্বলক এই যলাক। 
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 তার মাযন দ্বক দ্বেোইন স্টার, যে জাহাজটা দ্বর্যফাদ্বরত হযয়যি প্রিান্ত মহাসার্যর, ওটার 
মাদ্বলক সুমা? 
  
অর্িেই। 
  
সুমা অতেন্ত প্রোর্িালী যলাক, র্লযলন মাদ্বেগন। র্লা হয়, যস েদ্বে জাপাযনর প্রধ্ানমিী 
র্া মদ্বিসোর যকান সেসেযক র্াহুযত োনা লাদ্বর্যয় দ্বর্িতলা দ্বর্দ্বল্ডিংযয়র মাথা যথযক লাি 
দ্বেযত র্যল, যক কার আযর্ লাি যেযর্ তার প্রদ্বতযোদ্বর্তা শুরু হযয় োয়। 
  
তুদ্বম সদ্বতে সুমার সাযথ যেখা করযত দ্বর্যয়দ্বিযল? হানামুরাকযক প্রশ্ন করল ওরদ্বিয়া। 
  
যকান সমসোই হয় দ্বন। অদ্বিস আর তার যসযক্রটাদ্বর, েুযটাই োদ্বর সুন্দর। 
  
িদ্মযর্ি যকন? 
  
দ্বটম দ্বলঙ্কযনর আইদ্বেয়া। যষা়িি িতাব্দীর এক জাপাদ্বন আদ্বটগস্ট, নাম মাসাদ্বক দ্বিমজু, 
তাুঁর যপইদ্বন্টিং সিংগ্রহ কযর সুমা। যহায়াইট হাউযসর যরইমন্ড জেগান এক ওি দ্বে 
জাদ্বলয়াতযক ো়িা কযরন, দ্বনযেগি যেন দ্বিমজুর অনাদ্বর্সৃ্কত একটা যপইদ্বন্টিং আুঁকযত, 
যেটা সুমার কাযলকিযন যনই। আদ্বিকার্া ইনশু হযলন েুলগে ও হারাযনা দ্বিল্প খুুঁযজ যর্র 
করায় অদ্বেজ্ঞ এক যলাক। তাুঁর িদ্মযর্ি দ্বনযয় োই আদ্বম, সুমার কাযি দ্বর্দ্বক্র কদ্বর 
িদ্বর্টা। 
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মাথা ঝাুঁকাযলন মাদ্বেগন। োরুণ। সদ্বতে োরুণ। জাপাদ্বন আটগ সম্পযকগ দ্বনিয়ই আপনাযক 
প়িাযিানা করযত হযয়যি? 
  
 সিংদ্বক্ষ্প্ত। যহযস উঠল হানামুরা। সুমা আমাযক র্োখো করল, দ্বিমজু দ্বকোযর্ যর্লুযন চয়ি 
িীযপর িদ্বর্ আুঁকযলন। েদ্বে জানত যে সোযটলাইট িযটা যেযখ আমার িদ্বর্টা আুঁকা 
হযয়যি, দ্বনিয়ই পাদ্বনযত চুদ্বর্যয় মারত আমাযক। 
  
দ্বকন্তু লােটা দ্বক হযলা? দ্বজযজ্ঞস করল ওরদ্বিয়া, টান টান হযয় আযি মুযখর চাম়িা। 
  
তার অদ্বিযস এখন িারযপাকা আযি। 
  
দ্বকন্তু এ-সর্ আদ্বম যকন জাদ্বন না? 
  
একজন দ্বক করযি অপরজন তা জানযত পারযর্ না, এটা আমার দ্বসদ্ধান্ত, র্লযলন 
িাদ্বেন। িযল যকউ ধ্রা প়িযল খুর্ যর্দ্বি তথে িাস করযত পারযর্ না। 
  
িারযপাকা যকাথায় যরযখ এযসি? হানামুরাযক দ্বজযজ্ঞস করল ওরদ্বিয়া। 
  
যপইদ্বন্টিংযয়র যফ্রযম েুযটা। জানালার সামযন োুঁ়ি করাযনা ইযজযল একটা। আযরকটা 
পেগার হাতযল। যিষ েুযটা একটা দ্বরযল িান্সদ্বমটাযরর সাযথ সম্পকগ রাখযর্, র্মু্বযজর 
র্াইযর একটা র্াযির োযল যর্ুঁযধ্ যরযখ এযসদ্বি ওটাযক। 
  
দ্বকন্তু েদ্বে িারপাকা ধ্রার যর্াপন েি থাযক সুমার? 
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 তার যফ্লাযরর ইযলকদ্বিকোল বু্লদ্বপ্রন্ট যজা়িা়ি কযরদ্বি আদ্বম। দ্বেযটকিন ইকুইপযমন্টগুযলা 
প্রথম যশ্রণীর, তরু্ আমাযের িারযপাকার অদ্বিত্ব খুুঁযজ যর্র করযত পারযর্ না। 
  
যকন পারযর্ না? 
  
আমাযের দ্বমদ্বনযয়চার দ্বরদ্বসদ্বেিং ও যসদ্বণ্ডিং ইউদ্বনট যেখযত খুযে ইযলকিদ্বনক র্স্তুর মত 
নয়, ওগুযলা জোন্ত দ্বপুঁপয়ির মত যেখযত। যচাযখ প়িযল হয় অগ্রাহে করা হযর্, নয়যতা 
দ্বপযষ যমযর যিলা হযর্। 
  
মাথা ঝাুঁকাযলন মাদ্বেগন। র্াহ। 
  
দ্বরযল িান্সদ্বমটারটা র্লি র্ল আকৃদ্বতর। সমি আযলাচনা দ্বরযল করযর্ ওটা। যটদ্বলযিান 
র্া ইন্টারকযম ো র্লা হযর্, তা-ও আমরা শুনযত পার্, আমাযের একা সোযটলাইযটর 
মাধ্েযম। সোযটলাইট যথযক আওয়াজগুযলা সরাসদ্বর চযল োযর্ যমল যপনাযরর কাযি 
অথগাৎ দ্বটম ক্রাইসলাযরর কাযি। ওরা পালাউ-এ আযি। 
  
 আমরা দ্বনদ্বিতোযর্ জাদ্বন, সুমার কথার্াতগা ওরা শুনযত পাযে দ্বকনা? পাদ্বনর ওপর যচাখ 
যরযখ জানযত চাইল ওরদ্বিয়া। 
  
 দ্বসযস্টমটা চমৎকার কাজ করযি, মাদ্বেগন আশ্বাস দ্বেযয় র্লযলন। এখাযন আমার আযর্ 
যমল যপনাযরর সাযথ কথা হযয়যি আমার। পদ্বরষ্কার দ্বসর্নোল পাযেন দ্বতদ্বন। পাদ্বে 
আমরাও আমার দ্বটযমর এক যলাক িারযপাকার দ্বেযক কান যপযত আযি। 
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যকান তথে েদ্বে আমাযের তেযন্ত কাযজ লাযর্, জানাযত যেদ্বর করযর্ন না। 
  
অর্িেই যেদ্বর করর্ না, র্লযলন মাদ্বেগন। েুিঃযখর দ্বর্ষয় হযলা, সুমা আর যকাযরাদ্বর 
ইযয়াদ্বিশুর মযধ্ে গুরুত্বপূণগ একটা আযলাচনা হদ্বেল, এই সময় েূতার্াস যথযক যর্দ্বরযয় 
আদ্বম আদ্বম। মাত্র েুদ্বমদ্বনট যিানার সুযোর্ হযয়যি আমার। 
  
 ইযয়াদ্বিশু, যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু, দ্বর়্িদ্বর়্ি করল রয় ওরদ্বিয়া। গুে র্ে, রু্য়িা িয়তানটা 
আজও তাহযল যর্ুঁযচ আযি। 
  
. 
  
যোর হযত আর র্ণ্টাখাযনক র্াদ্বক, একটা মুরমযটা দ্বলযমাদ্বজন এযস থামল র্াঢ় িায়ার 
যেতর। আসাকুসার সরু রািা ধ্যর ধ্ীরর্দ্বতযত আর্ার এযর্াল র্াদ্ব়িটা। 
  
 দ্বম. সুমার অদ্বিযস আদ্ব়িপাতা েি দ্বিট করা হযয়যি, র্লল রয় ওরদ্বিয়া। আমাযের 
একজন এযজন্ট আটগ দ্বেলাযরর িদ্মযর্যি যেতযর ঢুযকদ্বিল। একটা যপইদ্বন্টিংযয়র যফ্রযম, 
ইযজযল আর পেগার হাতযল আযি ওগুযলা। 
  
 তুদ্বম দ্বঠক জাযনা? জানযত চাইল মুযরা কামাযতাদ্বর, হতেম্ব হযয় যর্যি যস। দ্বেলার 
যলাকটা আসল একটা দ্বিমজু দ্বনযয় এযসদ্বিল। 
  
আসল নয়। সোযটলাইট িযটা যেযখ নকল করা হযয়যি। 
  
দ্বহস দ্বহস কযর উঠল কামাযতাদ্বর, আমাযক আরও আযর্ জানাযনা উদ্বচত দ্বিল যতামার। 
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 আদ্বম দ্বনযজই জানযত যপযরদ্বি মাত্র কযয়ক র্ণ্টা আযর্। 
  
কথা না র্যল আযধ্া িায়া আযধ্া অন্ধকাযর রয় ওরদ্বিয়ার দ্বেযক তাদ্বকযয় থাকল 
কামাযতাদ্বর, যেন তার ওপর দ্বর্শ্বাস দ্বিদ্বরযয় আনার যচিা করযি। 
  
রয় ওরদ্বিয়া একজন ইযন্টদ্বলযজন্স দ্বস্লপার, জাপাদ্বন মা-র্ার্ার র্যর আযমদ্বরকায় জন্ম, 
দ্বসআইএ-যত চাকদ্বর পার্ার জযনে যিাটযর্লা যথযক যিদ্বনিং যেয়া হযয়যি। তাযক। 
  
অর্যিযষ কামাযতাদ্বর র্লল, আজ দ্বর্যকযল অযনক কথাই আযলাচনা হযয়যি, যস-সর্ 
জানাজাদ্বন হযয় যর্যল দ্বম. সুমার দ্বর্রাট ক্ষ্দ্বত হযর্। তুদ্বম দ্বনদ্বিত, যকাথাও যকান েুল 
হযে না? 
  
আটগ দ্বেলার দ্বক নাম র্লল তার? আদ্বিকার্া ইনশু? 
  
দ্বিউযর উঠল কামাযতাদ্বর, দ্বনযজযক অপরাধ্ী মযন হযলা তার। সুমার অর্গানাইযজিযন 
যকউ োযত নাক র্লাযত না পাযর যসটা যসটাই তার কাজ। োদ্বয়ত্ব পালযন র্েথগ হযয়যি 
যস। হোুঁ, ইনশু। 
  
তার আসল নাম দ্বজম হানামুরা। আমার দ্বটযমর দ্বিতীয় যলাক যস। তার কাজ দ্বনউদ্বক্লয়ার 
র্াদ্ব়িযর্ামার উৎস খুুঁযজ যর্র করা। 
  
র্াদ্ব়ির সাযথ ও অরযহযের সম্পকগ আযি, এই রহসে যেে করল যক? 
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 োকগ দ্বপট নাযমর এক অোযমচার। েুক্তরাযের নোিনাল আন্ডারওয়াটার অোন্ড যমদ্বরন 
এযজদ্বন্সর যলাক যস। 
  
যস দ্বক আমাযের জযনে দ্বর্পজ্জনক? 
  
আদ্বম দ্বনদ্বিত নই। যস এখযনা অদ্বিদ্বিয়াদ্বল আমাযের দ্বপিযন যনই। দ্বকন্তু উদ্ভট প্রচুর 
দ্বজদ্বনস আদ্বর্ষ্কার কযরযি যস। 
  
সীযট যহলান দ্বেল কামাযতাদ্বর, জানালা দ্বেযয় র্াইযর তাকাল। দ্বকিুক্ষ্ণ পর ওরদ্বিয়াযরর 
দ্বেযক দ্বিরল যস। তুদ্বম যে-সর্ এযজন্টযের সাযথ কাজ করি তাযের নাযমর একটা 
তাদ্বলকা দ্বেযত পাযরা আমাযক? যক দ্বক করযি তার সিংদ্বক্ষ্প্ত দ্বর্র্রণ সহ? 
  
মাথা ঝাুঁকাল ওরদ্বিয়া। নামগুযলা যেয়া োযর্। তৎপরতা, সম্ভর্ নয়। সর্াই আমরা 
আলাোোযর্ কাজ করদ্বি। যকউ কারও সম্পযকগ দ্বকিু জাদ্বন না। 
  
দ্বঠক আযি, েখন েতটা পাযরা জাদ্বনযয় আমাযক। 
  
 দ্বপযটর র্োপাযর দ্বক করযর্ র্যল োর্ি? 
  
ওরদ্বিয়ার দ্বেযক ঠাণ্ডা যচাযখ তাকাল কামাযতাদ্বর। প্রথম সুযোযর্ই যমযর যিলযত হযর্। 
  
. 
  
২৯. 
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 সর্গুযলাই ক্লাদ্বসক অোদ্বন্টকস কার, যকানটার র্য়সই ষাট-সেযরর কম নয়। লক্ষ্ে করার 
মত দ্বর্ষয় হযলা, র্াদ্ব়িগুযলার মাদ্বলকরাও প্রায় সর্াই যপৌঢ় র্া রৃ্দ্ধ, েুর্কযের সিংখো 
খুর্ই কম। পুরাযনা র্াদ্ব়ি সিংগ্রহ খরচর্হুল হদ্বর্, এ ধ্রযনর িখ যমটার্ার সামথগে েুর্ক 
র্য়যস খুর্ কম যলাযকরই হয়। সর্ দ্বমদ্বলযয় প্রায় একযিার মযতা র্াদ্ব়ি এযসযি মাযঠ, 
েিগযকর সিংখো কযয়ক হাজার। দ্বপযটর স্টাজযক োুঁ়ি করাযনা হযয়যি উদ্বনিযিা িাদ্বিি 
সাযল ফ্রাযন্স ততদ্বর একটা দ্বহসপাযনা-সুইজার পাযি। প্রদ্বতর্ার েুযটা কযর র্াদ্ব়ি 
প্রদ্বতযোদ্বর্তায় অিংি যনযর্। দ্বর্চার কযর পরীক্ষ্া কযর দ্বঠক করযর্ন যকান েুযটা র্াদ্ব়ি 
পরস্পযরর সাযথ প্রদ্বতযোদ্বর্তা করযর্। 
  
দ্বপযটর েুপাযি োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি লযরন দ্বস্মথ ও অোল দ্বজওদ্বেগযনা। মাথা চুলযক অোল 
র্লল, যরস শুরু হযত মযন হযে যেদ্বর আযি, দ্বকন্তু আমার যে দ্বখযে যপযয়যি। 
  
যহযস উযঠ স্টাযজর র্োক দ্বসট যথযক দ্বপকদ্বনক র্াযস্কটটা নামাল লযরন। 
  
র্াযসর ওপরই র্যস প়িল দ্বতনজন। ওরা খাযে, েুজন দ্বর্চারক এযস দ্বপযটর স্টাজ ও 
পাযির র্াদ্ব়িটা পরীক্ষ্া করযলন। স্টাযজর দ্বসর্াযরট লাইটার দ্বঠকমত কাজ করযি না, 
এর্জস্ট দ্বসযস্টম মূল দ্বেজাইযনর সাযথ দ্বমলযি না, এসর্ কারযণ দ্বতন পযয়ন্ট কাটা 
যর্ল। পযয়ন্ট কাটা োর্ার অথগ হযলা, প্রদ্বতযোদ্বর্তায় দ্বজতযলও টাকা দ্বকিু কম পাযর্ 
দ্বর্জয়ী। দ্বহসপাযনা-সুইজার সাযথই প্রদ্বতযোদ্বর্তা করযত হযর্ স্টাজযক, দ্বসদ্ধান্ত দ্বেযলন 
দ্বর্চারকরা। 
  
দ্বজতযর্ যতা? জানযত চাইল অোল। 
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র্লা কদ্বঠন, জর্ার্ দ্বেল দ্বপট। ওটার যচযয় আমার র্াদ্ব়ির র্য়স িয় র্ির কম, তযর্ 
দ্বহসপাযনার এদ্বিনটা র়্ি, িরীরটা হালকা। দ্বক হয় র্লা োয় না। 
  
আপদ্বনই দ্বজতযর্ন, ওযের কাযি এযস োুঁ়িাযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। 
  
মাইদ্বনিং এদ্বিদ্বনয়াযরর দ্বেযক অর্াক হযয় তাদ্বকযয় থাকল দ্বপট। হঠাৎ যকাযেযক উেয় 
হযলন আপদ্বন? জানযত চাইল ও। 
  
কাযন এল, এখাযন আপনাযক পাওয়া োযর্, সহাযসে র্লযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। োর্লাম 
আপনার র্াদ্ব়িটাও যেখা হযর্, দ্বম. অোল দ্বজওদ্বেগযনার সাযথ কথাও র্লা োযর্, তাই চযল 
এলাম? 
  
যকাথাও োক পয়িযি নাদ্বক? জানযত চাইল দ্বপট। 
  
এখুদ্বন নয়। 
  
লযরন দ্বস্মযথর সাযথ ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসার পদ্বরচয় কদ্বরযয় দ্বেল দ্বপট। হাদ্বসমুযখ 
মোনদ্বকউযসার হাযত এক লাস দ্বর্য়ার ধ্দ্বরযয় দ্বেল লযরন। ইযতামযধ্ে খাওয়া-োওয়া যিষ 
হযয়যি ওযের, লযরযনর কাি যথযক ক্ষ্মা যচযয় দ্বনযয় মাযঠর ওপর হাুঁটযত শুরু করল 
দ্বতনজন। দ্বক র্টযি? তধ্েগ হাদ্বরযয় দ্বজযজ্ঞস করল অোল। 
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 অোেদ্বমরাল সোনযেকার সম্ভর্ত আপনাযেরযক জানাযর্ন। দ্বটম মাদ্বসগদ্বেজযক যক 
আপাতত কাজ র্ন্ধ রাখার দ্বনযেগি যেয়া হযয়যি। র্াদ্ব়ি-যর্ামা র্হন করদ্বিল যে জাহাজটা, 
যসটার অর্দ্বিি দ্বকিু পাওয়া োয় দ্বকনা যখাুঁজ করার কাজটা ও র্ন্ধ যর্াষণা করা হযয়যি। 
  
কারণ? 
  
যপ্রদ্বসযেন্ট োর্যিন, আপাতত র্োপারটা যর্দ্বি না়িাচা়িা না করাই োল। চারদ্বেযক 
নানান সমসো। রুি রাজনীদ্বতকরা এরই মযধ্ে অদ্বেযোর্ করযিন, দ্বর্যফারযণর জযনে 
আযমদ্বরকাই োয়ী। আন্ডার কর্ার সোলযেজ অপাযরিন চালু রাখা হযল, রাদ্বিয়াযক 
একটা র্োখো দ্বেযত হযর্, যপ্রদ্বসযেন্ট যস ধ্রযনর ঝাযমলায় যেযত চাইযিন না। তািা়িা, 
প্রিান্ত মহাসার্যরর তলায় নুমা দ্বক করদ্বিল, এটা দ্বতদ্বন যর্াপন রাখযত চান। সার্যরর 
যমযঝযত মাইদ্বনিং অপাযরিন পদ্বরচালনা করা আন্তজগাদ্বতক আইযনর পদ্বরপন্থী। 
  
হুম। ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসার দ্বেযক তাকাল দ্বপট। ওয়ারযহেসহ কয়টা র্াদ্ব়ি পাওয়া যর্যি? 
  
এখন পেগন্ত শুধু্ আপনার িয়টা। ওযয়স্ট যকাযস্ট যস্টদ্বস িক্স ও ে. দ্বটযমাদ্বথ 
ওযয়োরদ্বহল কতেূর দ্বক করযত যপযরযিন এখনও যকান দ্বরযপাটগ আযসদ্বন। 
  
জাপাদ্বনরা দ্বনিয়ই যর্াটা আযমদ্বরকার সর্খাযন িদ্ব়িযয় যরযখযি ওগুযলা, র্লল দ্বপট। 
সর্গুযলা খুুঁযজ যর্র করযত হযল যরই হযর্। 
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 যলাকর্ল যকান সমসো নয়। সমসো হযলা, জাপাদ্বনযের যকাণঠাসা না কযর কাজটা 
সারযত হযর্। তারা েদ্বে যেযখ তাযের দ্বনউদ্বক্লয়ার প্রযজে হুমদ্বকর মুযখ প়িযি, অদ্বস্থর 
হযয় েুএকটা মোনুয়াদ্বল িাদ্বটযয় দ্বেযত পাযর। 
  
 খুর্ োল হত েদ্বে চীম দ্বটম যহান্ডা যলাযকিন-এর একটা মোপ যোর্া়ি করযত পারত, 
িান্ত র্লায় র্লল অোল। 
  
যস যচিাই করযি ওরা, জানাযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। 
  
 আপাতত আমরা তাহযল কাযন আঙুল ঢুদ্বকযয় র্যস থাকর্? দ্বপট র্ম্ভীর। 
  
এত হতাি হর্ার দ্বকিু যনই, োকগ। সর্গুযলা দ্বটম দ্বমযল র্ত আটচদ্বিি র্ণ্টায় ো 
কযরযি, আপনারা প্রথম চার র্ণ্টায় তার যচযয় অযনক যর্দ্বি কযরযিন। সময় হযল 
আপনাযের োকা হযর্। 
  
দ্বকিু র্টার অযপক্ষ্ায় অন্ধকাযর র্যস থাকযত আমার োল লাযর্ না, র্লল দ্বপট। 
  
দ্বেয়ির মযধ্ে চারজযনর েলটাযক সমূ্পণগ যর্মানান লার্ল। ক্লাদ্বসক র্াদ্ব়ির মাদ্বলক র্া 
েিগকরা সাধ্ারণ িাট িাউজার পযর এযসযি, তাযের মযধ্ে র্াঢ় রযঙর সুেট পরা একেল 
যর্ুঁযটখাযটা িক্ত-সমথগ জাপাদ্বনযক হাযত অোটাদ্বচ যকস দ্বনযয় যর্ারারু্দ্বর করযত যেখযল 
অর্াক হর্ারই কথা। যলাযকর র্াদ্ব়িগুযলা খুুঁদ্বটযয় যেখযি, খসখস কযর দ্বনযজযের োষায় 
দ্বক যেন দ্বলখযি যনাটরু্যক, োর্টা যেন যটাদ্বকওর র্াদ্ব়ি সিংগ্রাহকযের প্রদ্বতদ্বনদ্বধ্ তারা। 
েতটা না দ্বর্দ্বস্মত হযে যলাকজন, তারযচযয় যর্দ্বি যকৌতুক যর্াধ্ করযি। ওরা যে আসযল 
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ো়িাযট যটযরাদ্বরস্ট, রু্ঝযত পারযি না যকউ। চারযট অোটাদ্বচ যকযস ঠাসা রযয়যি র্োস 
যগ্রযনে ও অোসট উইপনস। ক্লাদ্বসক র্াদ্ব়ির যরস যেখযত নয়, তারা এযসযি লযরন 
দ্বস্মথযক অপহরণ করযত। 
  
 সিস্ত্র দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট র্ােগরা যক যকাথায় আযি, োল কযর যেযখ দ্বনল ওযের লীোর। 
আযর্ই লক্ষ্ে কযরযি, দ্বপযটর স্টাজ মাযঠর প্রায় মাঝখাযন োুঁদ্ব়িযয়। দ্বেয়ির মযধ্ে যথযক 
লযরন দ্বস্মথযক দ্বকেনোপ করা সম্ভর্ নয়, ধ্রা পয়ি যেযত হযর্। কাযজই অনুকূল 
পদ্বরযর্যির জযনে অযপক্ষ্ায় থাকযত হযর্ ওযেরযক। রািার দ্বকনারায় োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি 
ওযের দ্বলমুদ্বসন, দ্বতনজনযক র্াদ্ব়িযত দ্বিযর যেযত র্লল লীোর। দ্বেয়ির মযধ্ে একা 
থাকল যস, লযরযনর ওপর নজর রাখযি। েূর যথযক দ্বপট, অোল ও ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসার 
দ্বেযকও নজর রাখযি যস। তার মযন হযলা, দ্বতনজযনর একজযনর কাযিও যকান 
আযগ্নয়াস্ত্র যনই। 
  
একজন যরস সু্টয়ােগ এযস জানাল, স্টাজ দ্বনযয় স্টাদ্বটিং লাইযন োুঁ়িাযত হযর্ দ্বপটযক। েল 
যর্ুঁযধ্, তহ-তচ করযত করযত এযর্াল ওযের পুযরা েলটা। র্াদ্ব়ির হুে তুযল যিষর্াযরর 
মত এদ্বিনটা যচক কযর দ্বনল অোল, পাযি োুঁদ্ব়িযয় ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা সাহােে করযলন 
তাযক। দ্বপটযক েুহাযত জদ্ব়িযয় ধ্যর শুে কামনার দ্বচহ্নস্বরূপ চুযমা যখল লযরন, তারপর 
িুযট চযল এল িোক-এর পাযি, দ্বনচু একটা পাুঁদ্বচযলর উপর র্সল পা ঝুদ্বলযয়। ইযতামযধ্ে 
দ্বহসপাযনা-সুইজার মাদ্বলক ক্লাইে দ্বকউমন্ট-এর সাযথ পদ্বরচয় কদ্বরযয় যেয়া হযয়যি 
দ্বপযটর। করমেগন কযর যে োর র্াদ্ব়িযত উযঠ র্সল ওরা। 
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 দ্বস্টয়াদ্বরিং হুইযলর দ্বপিযন র্যস ইন্সিুযমন্ট পোযনল ও েোিযর্াযেগর ওপর যচাখ রু্লাল 
দ্বপট, তারপর মুখ তুযল তাকাল অদ্বিদ্বিয়াল স্টাটগার-এর দ্বেযক। যলাকটা ধ্ীযর ধ্ীযর 
সরু্জ পতাকাটার োুঁজ খুলযি। কিংদ্বক্রযটর যসিদ্বট ওয়াল-এর কািাকাদ্বি, লযরযনর দ্বঠক 
সামযন, একটা দ্বনমুদ্বসন এযস োুঁদ্ব়িযয়যি, যেখযত যপল না ও। যেখযত যপল না এক 
যলাক র্াদ্ব়িটা যথযক যনযম এদ্বর্যয় এল, কথা র্লযি লযরযনর সাযথ। 
  
এখনও স্টাজ-এর এদ্বিন পরীক্ষ্া করযি অোল। একা শুধু্ ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা যেখযলন, 
জাপাদ্বন যলাকটার উযেযিে যিাি কযর মাথা ঝাুঁকাল লযরন, পাুঁদ্বচল যথযক যনযম তার 
সাযথ যহুঁযট যর্ল দ্বলমুদ্বসযনর দ্বেযক, উযঠ র্সল র্াদ্ব়িযত। 
  
হুেটা নামাল অোল, দ্বপযটর উযেযিে দ্বচৎকার কযর র্লল, যনা অযয়ল অর ওয়াটার 
দ্বরকস। তযর্ খুর্ যর্দ্বি খাুঁদ্বটও না যর্চাদ্বরযক। এদ্বিনযক আমরা নতুন কযর ততদ্বর 
করযলও, রু্দ্ব়ির র্যয়স ষাট র্িযরর ওপর। 
  
দ্বঠক আযি, দ্বঠক আযি, র্লল দ্বপট, হঠাৎ যখয়াল করল আিপাযি যকাথাও লযরনযক 
যেখা োযে না। লযরন যকাথায়? জানযত চাইল ও। 
  
েরজার দ্বেযক ঝুুঁযক ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা হাত তুযল সাো দ্বলিংকনটাযক যেখাযলন। ওই 
দ্বলযমার এক জাপাদ্বন েরযলাক তার সাযথ কথা র্লযিন। সম্ভর্ত যকান লদ্বর্ি হযর্ন। 
  
যরস র্াে দ্বেযয় কথা র্লযত চযল যর্ল? 
  
আদ্বম তার ওপর নজর রাখদ্বি, র্লযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। 
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স্টাটগার েুই র্াদ্ব়ির মাঝখাযন োুঁদ্ব়িযয় পতাকাটা মাথার উপর তুলল। অোল আর ফ্রাঙ্ক 
মোনদ্বকউযসা সযর এযলন তা়িাতাদ্ব়ি। পতাকা যনযম এল, যসই সাযথ িুটল র্াদ্ব়ি েুযটা। 
  
প্রথযমই দ্বহসপাযনা-সুইজাযক দ্বপিযন যিযল দ্বেল স্টাজ। রািাটা যসাজা প্রায় এক হাজার 
র্জ লম্বা, তারপর র্াুঁক দ্বনযয় চযল যর্যি উের দ্বেযক। র্ািপালা র্া র্াদ্ব়ির্র যনই, মাঠ 
যথযক উের দ্বেযকর েুমাইল রািা পদ্বরষ্কার যেখযত পাওয়া োযে। আর্ার র্াুঁক দ্বনযয় 
দ্বতেগকোযর্ স্টাদ্বটগিং পযয়যন্ট দ্বিযর এযসযি রািাটা। পুযরাটা রািার েুপাযি হালকা দ্বে়ি, 
হাততাদ্বল দ্বেযয় উৎসাহ দ্বেযে ড্রাইোরযের। উেযরর রািায় একর্ার সামযন থাকল 
স্টাজ, একর্ার দ্বহসপাযনা। রািাটার যিষ অিংযি েুযটা র্াদ্ব়ি একই সাযথ, পািাপাদ্বি 
িুটল। দ্বতেগক রািায় ওঠার পর, মাঝামাদ্বঝ জায়র্ায়, স্টাজযক িাদ্ব়িযয় কযয়ক হাত 
সামযন চযল এল দ্বহসপাযনা। স্টাদ্বটিং পযয়ন্ট আর মাত্র কযয়ক যিা র্জ েূযর, এখনও 
এদ্বর্যয় আযিন ক্লাইে দ্বর্উমন্ট। যর্াঝাই োযে িলািল দ্বক হযর্। স্টাযজর যচযয় এক 
দ্বক যে়ি যসযকন্ড আযর্ দ্বিদ্বনদ্বিিং লাইন স্পিগ করযর্ দ্বহসপাযনা। 
  
আর মাত্র পঞ্চাি র্জ র্াদ্বক, এই সময় একটা ঝাুঁদ্বক যখযয় যর্য়ি যর্ল স্টাযজর র্দ্বত। 
দ্বহসপাযনা িুটযি িুল স্পীযে, স্পীে আর র্া়িাযনার যকান সুযোর্ যনই। যিষ মুহূযতগর 
জযনে এদ্বিযনর খাদ্বনকটা িদ্বক্ত দ্বরজােগ যরযখদ্বিল দ্বপট, এর্ার যসটা কযজ লার্াযে। 
র্ণ্টায় আদ্বি মাইল স্পীযে িুটদ্বিল ওর র্াদ্ব়ি, যসটা যর্য়ি নিইযয় উযঠ যর্ল। 
  
দ্বিদ্বনদ্বিিং লাইন স্পিগ করল েুযটা র্াদ্ব়ি, মযন হযলা একসাযথ। দ্বকন্তু না, আধ্ হাত 
এদ্বর্যয় দ্বিল স্টাজ, দ্বটদ্বের দ্বর্রাট স্ক্রীযন তাই যেখা যর্ল। দ্বনয়ম হযলা, দ্বর্জয়ী ড্রাইোর 
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মাঠটাযক এক চক্কর রু্যর স্টাদ্বটগিং লাইযন দ্বিযর, দ্বকন্তু অোল আর মোনদ্বকউযসা দ্বপটযক যস 
সুযোর্ দ্বেল না। স্টাযজর সামযন োুঁদ্ব়িযয় উন্মাযের মত হাত না়িযি তারা, অর্তো র্াধ্ে 
হযয় যব্রক কষযত হযলা দ্বপটযক। ও লক্ষ্ে করযি, হাত র্াদ্ব়িযয় সাো দ্বলমুদ্বসনটাযক 
যেখাযেন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। 
  
র্াদ্ব়ি থাদ্বমযয় জানালা দ্বেযয় মাথা যর্র করল দ্বপট। লযরন? 
  
স্টাজও চলযি, লাি দ্বেযয় রাদ্বনিং যর্াযেগ উযঠ প়িল অোল। হা! আমার ধ্ারণা, দ্বলমুদ্বসযনর 
জাপাদ্বনরা তাযক দ্বকেনোপ কযরযি। 
  
িুযট এযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা, হাুঁপাযেন। র্াদ্ব়ি দ্বনযয় চযল যর্ল ওরা, রু্ঝযত পাদ্বরদ্বন 
দ্বমস লযরন ওটায় আযিন। 
  
আপনার কাযি অস্ত্র আযি? জানযত চাইল দ্বপট। 
  
যহালস্টাযর একটা যকাট অযটা আযি, পুঁদ্বচি কোদ্বলর্াযরর। 
  
উযঠ প়ুিন। দ্বনযেগি দ্বেল দ্বপট, তাকাল অোযলর দ্বেযক। তুদ্বম একজন র্াযেগর যরদ্বেও 
যচযয় দ্বনযয় পুদ্বলযি খর্র োও। আমরা ধ্াওয়া করদ্বি। 
  
মাথা ঝাুঁদ্বকযয় র্াযেগর যখাুঁযজ িুটল অোল। স্পীে র্াদ্ব়িযয় মাঠ যথযক পূর্গ দ্বেযকর রািায় 
উযঠ এল দ্বপট। মান্ধাতা আমযলর একটা র্াদ্ব়ি দ্বনযয় আধু্দ্বনক মযেযলর একটা 
দ্বলমুদ্বসনযক ধ্াওয়া কযর যকান লাে যনই, জাযন ও। তরু্ যচিা কযর যেখযত হযর্ ওযক। 
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৩০. 
  
পাদ্বকগিং লযট কযয়কযিা র্াদ্ব়ি োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি, মাঝখাযনর িাুঁক দ্বেযয় িুটযি দ্বপযটর 
স্টাজ। স্পীে র্ণ্টায় পঞ্চাি মাইল, সাো দ্বলমুদ্বসন যথযক দ্বর্ি যসযকন্ড দ্বপদ্বিযয় রযয়যি 
ওরা। 
  
হযনগর যর্ামাটা দ্বটযপ যরযখযি দ্বপট। তযর্ যর্দ্বিরোর্ েিগক রািার পাযি োুঁদ্ব়িযয় 
প্রদ্বতযোদ্বর্তা যেখযি, পাদ্বকগিং লট প্রায় দ্বনজগনই র্লা োয়। যকান দ্বর্পে র্টল না, রািায় 
যনযম এল স্টাজ। 
  
রাযর্ উন্মাে হযয় আযি দ্বপট। সাো দ্বলমুদ্বসনযক োুঁ়ি কদ্বরযয় লযরনযক উদ্ধার করা প্রায় 
অসম্ভর্ই র্লা োয়। র়্ি আকাযরর দ্বে-এইচ এদ্বিন থাকায় স্টাযজর যচযয় দ্বিগুণ 
হসগপাওয়ার রযয়যি দ্বলমুদ্বসযনর। ও জাযন, এটা দ্বঠক দ্বক্রদ্বমনোল দ্বকেনোদ্বপিং নয়, 
তারযচযয় মারাত্মক দ্বকিু। দ্বকেনোপাররা লযরনযক যমযর যিলযর্ র্যল েয় পাযে ও। 
  
হাইওযয়যত উযঠ এল ওযের র্াদ্ব়ি। 
  
ওরা আমাযের যচযয় অযনকটা এদ্বর্যয় আযি, ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা হতাি র্লায় র্লযলন। 
  
যেখা োক ধ্রযত পাদ্বর দ্বকনা, েৃঢ় প্রদ্বতজ্ঞ একটা োর্ িুযট রযয়যি দ্বপযটর যচহারায়। 
সাইে যরাে যথযক একটা র্াদ্ব়ি উযঠ এল হাইওযয়যত, দ্রুত হুইল রু্দ্বরযয় সিংর্ষগ এ়িাল 
ও ওরা জাযন না আমরা ধ্াওয়া করদ্বি, কাযজই টহল পুদ্বলযির েযয় স্পীে দ্বলদ্বমযটর 
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র্াইযর োযর্ না। যস্টট, পুদ্বলি র্াধ্া না যেয়া পেগন্ত ওটাযক আদ্বম শুধু্ েৃদ্বি সীমার মযধ্ে 
রাখযত চাই। 
  
দ্বপযটর র্াদ্ব়িটার সাযথ কথা র্লযি দ্বপট, অনুযরাধ্ করযি আরও যজাযর যিাটার। ওর 
মুযখর দ্বেযক হাুঁ কযর তাদ্বকযয় আযিন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। যেন ওর অনুযরাযধ্ সা়িা 
দ্বেযয়ই স্পীে যর্য়ি যর্ল স্টাযজর। ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা যেখযলন স্পীে দ্বমটাযরর কাটা 
নবু্লইযয়র র্র িাদ্ব়িযয় োযে। নতুন অর্স্থায়ও র্াদ্ব়িটা এত যজাযর যিাযটদ্বন। এযকর পর 
এক কার, িাক, যিইলারযক পাি কাদ্বটযয় োযে দ্বপট। র্াুঁক যনয়ার সময়ও র্দ্বত কমাল 
না। র্াদ্ব়িটা রািা যথযক দ্বিটযক প়িযি না যেযখ দ্বর্দ্বস্মত হযলন। ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। 
এদ্বিযনর আওয়াজযক িাদ্বপযয় উঠল অনে একটা িব্দ, জানালা দ্বেযয় র্াইযর মাথা যর্র 
কযর আকাযির দ্বেযক তাকাযলন দ্বতদ্বন। যহদ্বলকপ্টার। 
  
পুদ্বলি? 
  
 যকান িাপ যনই। যেযখ যেন হযে কমাদ্বিগয়াল। 
  
 যরদ্বেও না থাকযল কত যে অসুদ্বর্যধ্। 
  
দ্বলমুদ্বসযনর েুযিা দ্বমটার দ্বপিযন চযল এযসযি ওরা, এই সময় সামযনর র্াদ্ব়ির যলাকজন 
স্টাযজর অদ্বিত্ব যটর যপযয় যর্ল। সযঙ্গ সযঙ্গ যর্য়ি যর্ল স্পীে, েূরত্ব ক্রমি র্া়িযি। 
  
সমসো সৃদ্বি করল র়্ি একটা েজ দ্বপকআপ িাক। ক্লাদ্বসক কারটাযক যেযখ খুর্ মজা 
যপল ড্রাইোর, যকৌতুক করার যলাে সামলাযত পারল না। েতর্ার পাি কাটার্ার যচিা 
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করযি দ্বপট, েযজর ড্রাইোর েতর্ার র্াধ্া দ্বেযে, র্দ্বত্রি পাদ্বট োুঁত যর্র কযর হাসযি 
যস। জানালা দ্বেযয় মাথা যর্র কযর যেঙাযে দ্বপটযক। 
  
যহালস্টার যথযক খুযে অযটাযমদ্বটকটা যর্র করযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। যের্ নাদ্বক র্োটার 
কোপটা উদ্ব়িযয়? 
  
আদ্বম একটু যচিা কযর যেদ্বখ, র্লল দ্বপট। েযজ োন দ্বেযক সযর ও, পরমুহূযতগ র্াম দ্বেযক 
একর্ার োযন, তারপরই র্াযম, র্ারর্ার। র্াধ্া যেয়ার জযনে েযজর ড্রাইর্ারও দ্রুত োযন 
র্াযম সযর োযে। দ্বপট যকান দ্বেযক আযি যেখার জযনে জানালা দ্বেযয় র্ন র্ন দ্বপিন 
দ্বেযক তাকাযে যলাকটা। জাযন না, কাজটা ওযক দ্বপটই করাযে। 
  
সামযন র্াুঁক, দ্বকন্তু যসদ্বেযক যখয়াল যনই যলাকটার। রািার ধ্াযর দ্বনচু পাুঁদ্বচল, র্াুঁক দ্বনযত 
যেদ্বর করায় ধ্াক্কা যখল েজ, পাুঁদ্বচল যেযঙ ঢাযলর দ্বকনারায় চযল যর্ল। ঢাল যর্যয় যনযম 
োযে, োর্ে োল উযট প়িল না িাকটা। পাি কাটার্ার সময় যলাকটার উযেযিে হাত 
না়িল দ্বপট। হাসযি ও। 
  
 র্াুঁক রু্রযতই দ্বনযে যর্ল মুযখর হাদ্বস। পরর্তগী র্াুঁযকর মুযখ একটা িাক োুঁদ্ব়িযয় 
রযয়যি, যতযলর দ্বতনযট ড্রাম পয়ি রযয়যি রািার উপর, তার মযধ্ে একটা র়্িার্দ্ব়ি 
খাযে। যিষ ড্রামটা যিযট যর্যি, হ়িহ়ি কযর যর্দ্বরযয় আসযি চকচযক যতল। সাো 
দ্বলমুদ্বসন। যকান রকযম সিংর্ষগ এ়িাল, তযর্ যতযলর মযধ্ে পয়ি দ্বনয়িণ হাদ্বরযয় যিলল। 
যকান দ্বর্রদ্বত িা়িাই দ্বতনযিা ষাট দ্বেদ্বগ্র রু্যর রৃ্ে রচনা করল েুর্ার। অযলৌদ্বকক ক্ষ্মতায় 
ড্রাইোর আর্ার দ্বসযধ্ কযর দ্বনল র্াদ্ব়ি, িুযট যর্ল সামযনর দ্বেযক। 
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 র্দ্বত কমার্ার সময় পাওয়া যর্ল না, যব্রক করযল উযট োযর্ র্াদ্ব়ি, প্রায় আত্মহতোর 
ঝুুঁদ্বক দ্বনযয় দ্বপটও ঝাুঁপ দ্বেল যতযলর মযধ্ে। এই সময় দ্বপিু হটযত শুরু করল িাক। 
সিংর্ষগ অদ্বনর্ােগ, েুহাযত দ্বসট আুঁকয়ি ধ্যর ততদ্বর হযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। এযকর্াযর 
যিষ মুহূযতগ র্াদ্ব়িটাযক কাত কযর যিলল দ্বপট, এক দ্বেযকর েুযটা চাকা প্রায় িূযনে উযঠ 
প়িল, অপর দ্বেযকর চাকা েুযটা দ্বপিলাযত শুরু কযরযি। যতযলর মযধ্ে প়িল র্াদ্ব়ি যব্রক 
কযরদ্বন দ্বপট, শুধু্ ক্লাচ যঠযল দ্বেল, যতযলর উপর দ্বেযয় দ্বনযজর খুদ্বি মত িুটযত দ্বেল 
র্াদ্ব়িটাযক। তারপর র্াস যমা়িা রািার দ্বকনারায় চযল এল ও, েতক্ষ্ণ চাকায় যতল 
থাকল ততক্ষ্ণ আর রািায় উঠল না। 
  
 েুযটা র্াদ্ব়ির মাঝখাযন েূরত্ব এখন খুর্ সামানেই। যহদ্বলকপ্টার? জানযত চাইল দ্বপট। 
  
জানালা দ্বেযয় মাথা যর্র করযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। আযি। দ্বলমুদ্বসযনর ওপর, োন 
দ্বেযক। 
  
আমার যকন যেন মযন হযে, েুযটা একই েযলর। 
  
িদ্ব়িিংটার র্াযয় যকান িাপ না থাকাটা সযন্দহজনক, একমত হযলন মোনদ্বকউযসা। 
  
ওযের কাযি অস্ত্র থাকযল আমরা যর্দ্বি। 
  
আকাি যথযক অযটাযমদ্বটক অোসট উইপন র্ের্হার করা হযল আমার খুযে যকাট যকান 
কাযজ আসযর্ না। 
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দ্বকন্তু কযয়ক মাইল আযর্ই গুদ্বল কযর আমাযেরযক অচল কযর দ্বেযত পারত। যেয়দ্বন 
যকন? 
  
পাদ্বন যনই, যরদ্বেযয়টযরর দ্বেযক আঙুল তাক করযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। 
  
 দ্বিলার কোপ যথযক যধ্াুঁয়া উঠযি। 
  
দ্বলমুদ্বসযনর দ্বপিযনর সীযট, কল্পনার যচাযখ যেখযত যপল দ্বপট, হাত-মুখ র্াুঁধ্া অর্স্থায় 
পয়ি রযয়যি লযরন। েয় ও েুদ্বচন্তায় দ্বহম র্াতাযসর মত ঝাপটা মারল ওর মযন। 
দ্বকেনোপাররা এরই মযধ্ে তাযক যমযর যিযলযি দ্বকনা যক জাযন। দ্বচন্তাটা মাথা যথযক 
যর্র কযর দ্বেযয় োর্ল, লযরনযক দ্বজদ্বম্ম যরযখ মুদ্বক্তপণ চাওয়ার সুযোর্টা ওরা হাতিা়িা 
করযর্ না। তযর্ লযরযনর েদ্বে যকান ক্ষ্দ্বত কযর, ওযের সর্ কটাযক মরযত হযর্, যেন 
মযন প্রদ্বতজ্ঞা করল ও। 
  
েূযত পাওয়া মানুযষর মত, যেন একটা যর্াযরর মযধ্ে ধ্াওয়া করযি দ্বপট। যেোযর্ই 
যহাক লযরনযক মুক্ত করযত হযর্। যর্ায়াযরর মত দ্বলঙ্কনটাযক ধ্াওয়া কযর োযে। 
  
স্পীে র্াদ্ব়িযয় পালাযত পারযি না ওরা, ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা এক সময় র্লযলন। 
  
ওরা আমাযের সাযথ যখলযি, র্লল দ্বপট, তাদ্বকযয় আযি পঞ্চাি দ্বমটার েূযরর সাো 
দ্বলমুদ্বসযনর দ্বেযক। ইযে করযলই আমাযেরযক যপিযন যরযখ চযল যেযত পাযর ওরা। 
  
হযত পাযর ওযের এদ্বিযন সমসো যেখা দ্বেযয়যি। 
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 আমার তা মযন হয় না। ড্রাইোর যলাকটা প্রযিিনোল। যতযলর উপর দ্বেযয় আসার পর 
একই র্দ্বতযত িুটযি যস। 
  
রািার পাযির র্ািপালার িাুঁক দ্বেযয় যরাে এযস যচাযখ লার্যি। হাতর্দ্ব়ি যেখযলন ফ্রাঙ্ক 
মোনদ্বকউযসা।যস্টট পুদ্বলি আসযি না যকন? 
  
আিপাযির সমি রািা চযষ যিলযি। যকাথায় রযয়দ্বি আমরা,অোল তা জাযন না। 
  
এই র্দ্বত খুর্ যর্দ্বিক্ষ্ণ ধ্যর রাখযত পারযর্ন না আপদ্বন। 
  
অোল দ্বঠকই আমাযেরযক খুুঁযজ যনযর্, েৃঢ়কযণ্ঠ র্লল দ্বপট, পুরাযনা র্নু্ধর ওপর ওর 
আস্থার যকান অোর্ যনই। 
  
 নতুন আযরকটা িব্দ ঢুকল কাযন, মাথাটা জানালা দ্বেযয় আর্ার যর্র করযলন 
মোনদ্বকউযসা। তারপর িরীযরর প্রায় অযধ্গকটাই যর্র কযর আনযলন। হাত েুযটা 
উন্মাযের মত না়িযিন। 
  
 দ্বক র্োপার? জানযত চাইল দ্বপট, তীক্ষ্ণ একটা র্াুঁক রু্যর যেখল সামযন যিাট একটা 
দ্বব্রজ, দ্বনযচ সরু খাল। 
  
আযরকটা যহদ্বলকপ্টার, রুদ্ধশ্বাযস র্লযলন মোনদ্বকউযসা। 
  
 যকান িাপ আযি? 
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দ্বব্রজ যপদ্বরযয় এল র্াদ্ব়ি, রািার েুপাযি এখন আর যকান র্াি যনই। েতেূর েৃদ্বি োয় 
যখত, মাঠ, খাল আর প্রকাণ্ড আকাযরর কিংদ্বক্রযটর সাইযলা। 
  
দ্বিতীয় যহদ্বলকপ্টারটা একদ্বেযক কাত হযলা, িযল র্াযয়র যলখাগুযলা পদ্বরষ্কার প়িযত 
পারযলন মোনদ্বকউযসা। যহনদ্বরযকা কাউদ্বন্ট যিদ্বরক দ্বেপাটগযমন্ট। যরাটর যব্লযের িব্দযক 
িাদ্বপযয় উঠল তার দ্বচৎকার। পরমুহূযতগ অোল দ্বজওদ্বেগযনাযক দ্বচনযত পারযলন দ্বতদ্বন, 
যহদ্বলকপ্টাযরর যখালা েরজা যথযক হাত না়িযি। সময়মতই। যপৌঁযিযি যস, রু্দ্ব়ি স্টাযজর 
েি প্রায় িুদ্বরযয় এযসযি। 
  
দ্বিতীয় যহদ্বলকপ্টারযক যর্যধ্ যিযলযি প্রথমটার পাইলট। হঠাৎ কযর দ্বেক র্েলাল যস, 
অযনকটা দ্বনযচ যনযম দ্রুতযর্যর্ িুটল উেরপূর্গ দ্বেযক। িসল ঢাকা একটা মাযঠর যিষ 
মাথায় সাদ্বর সাদ্বর র্াি োুঁদ্ব়িযয় আযি, আ়িাল পার্ার জযনে পালাযে যসদ্বেযক। 
  
ধ্ীযর ধ্ীযর রািার একপাযি সযর যর্ল সাো দ্বলিংকন। আুঁতযক উঠল দ্বপট, যেখল রািার 
দ্বকনারা যথযক দ্বনযচর দ্বেযক খযস প়িযত োযে র্াদ্ব়িটা। যিাট একটা র্যত প়িল সাো 
দ্বলমুদ্বসন,তারপর ঢাল যর্যয় নামযত শুরু করল যখযতর দ্বেযক, যেন যহদ্বলকপ্টাযরর দ্বপিু 
দ্বনযত চায়। 
  
 দ্রুত যচাখ রু্দ্বলযয় চারপািটা একর্ার যেযখ দ্বনল দ্বপট, হুইল রু্দ্বরযয় অনুসরণ করল 
দ্বলমুদ্বসনযক। শুকযলা ও েঙু্গর আর্াত করল উইন্ডস্ক্রীযন, তা়িাতাদ্ব়ি মাথাটা র্াদ্ব়ির 
যেতর যটযন দ্বনযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। 
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সাো র্াদ্ব়িটাযক ধ্াওয়া করযি স্টাজ। সামযন ধু্যলার পাহা়ি। প্রায় দ্বকিুই যেখযত পাযে 
না দ্বপট, তরু্ র্দ্বণ একটু কমাল না। 
  
 কাুঁটাতাযরর একটা যর়্িা িুুঁয়ি যর্দ্বরযয় এল ওরা। রু্ঝযত পাযরদ্বন দ্বপট, োযে। তীর 
যর্যর্ িুযট এযস সরাসদ্বর কিংদ্বক্রযটর একটা সাইযলার সাযথ ধ্াক্কা যখল দ্বলঙ্কন। 
  
 ওহ র্ে! আুঁতযক উঠযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা, রু্ঝযত পাযে সিংর্ষগ এ়িাযনা সম্ভর্ নয়। 
  
সিংর্ষগ এ়িার্ার জযনে মদ্বরয়া হযয় োন দ্বেযক হুইল যর্ারাল দ্বপট, সাইযলার যকাণ যর্যষ 
যর্দ্বরযয় োর্ার যচিা। স্টাজ রু্রযত শুরু করল, দ্বপিনটা র্াদ্ব়ি যখল দ্বর্ধ্বি দ্বলিংকযনর 
সাযথ। খাদ্বনক েূযর এদ্বর্যয় োুঁদ্ব়িযয় প়িল ওযের র্াদ্ব়ি। 
  
র্াদ্ব়ি োুঁ়িার্ার আযর্ই যনযম পয়িযি দ্বপট, দ্বলমুদ্বসযনর দ্বেযক িুটযি। র্াুঁক রু্রযতই িোৎ 
কযর উঠল রু্ক, েুময়ি মুচয়ি চোপ্টা হযয় যর্যি দ্বলিংকন। এ ধ্রযনর সিংর্যষগর পর 
কারও পযক্ষ্ যর্ুঁযচ থাকা সম্ভর্ নয়। ফ্রন্ট-দ্বসট যেযঙ যর্দ্বরযয় এযসযি এদ্বিন, িাযে যঠযক 
রযয়যি দ্বস্টয়াদ্বরিং হুইল। ড্রাইোরযক যকাথাও না যেযখ দ্বপট ধ্যর দ্বনল, র্াদ্ব়ির অপর 
দ্বেযক দ্বিটযক পয়িযি যলাকটা। 
  
 পোযসিার দ্বসট র্লযত যকান দ্বকিুর অদ্বিত্ব যনই, িাযের সাযথ যজা়িা যলযর্ যর্যি। 
েরজাগুযলা তুর্য়ি যেযর্ যর্যি যেতর দ্বেযক। জানালার কাুঁচ যেটুকু অর্দ্বিি আযি, লাদ্বথ 
যমযর যেযঙ যিলল দ্বপট, যেতযর মাথা র্লাযলা। 
  
যেতযর যকউ যনই। 

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

285 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
সমি অনুেূদ্বত যোতা হযয় যর্যি দ্বপযটর, দ্বর্ধ্বি র্াদ্ব়িটার চারদ্বেযক রু্রযি। দ্বকন্তু 
যকাথাও যকান লাি পয়ি যনই। দ্বকিুই যপল না ও, একটু রক্ত র্া এক টুকযরা যিুঁ়িা 
কাপ়িও নয়। তারপর যেযর্ োওয়া েোিযর্াযেগর দ্বেযক তাদ্বকযয় রু্ঝযত পারযলা যেৌদ্বতক 
র্াদ্ব়িটায় যকন যকউ যনই। ইযলকদ্বিকোল কাযনের যথযক যিাি একটা ইন্সিুযমযন্ট খুযল 
দ্বনযয় পরীক্ষ্া করল ও, রাযর্ লালযচ হযয় উঠল যচহারা। 
  
তখনও দ্বর্ধ্বি র্াদ্ব়িটার পাযি োুঁদ্ব়িযয় আযি দ্বপট, যনযম আসা যহদ্বলকপ্টার যথযক িুযট 
এল অোল। স্টাজ যথযক যনযম তার সাযথ এযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসাও। 
  
লযরন? র্োকুল কযণ্ঠ জানযত চাইল অোল। 
  
মাথা যনয়ি হাযতর ইন্সিুযমন্টটা অোযলর দ্বেযক িুুঁয়ি দ্বেল দ্বপট। আমাযেরযক যর্াকা 
র্ানাযনা হযয়যি, র্লল ও। র্াদ্ব়িটা দ্বিল যটাপ। অপাযরট কযরযি একটা ইযলকিদ্বনক 
যরার্ট ইউদ্বনট, ঢালাযনা হযয়যি যহদ্বলকপ্টার যথযক, দ্বরযমাট কযিাযলর সাহাযেে। 
  
উেভ্রাযন্তর মত দ্বলমুদ্বসযনর চারদ্বেযক তাকাযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। আদ্বম… আদ্বম দ্বনযজর 
যচাযখ দ্বমস লযরনযক চ়িযত যেযখদ্বি ওটায়। 
  
আদ্বমও যেযখদ্বি, তাযক সমথগন করল অোল। 
  
 যসটা অনে র্াদ্ব়ি, িান্ত র্লায় র্লল দ্বপট। 
  
 দ্বকন্তু এটা যতা একর্ারও আমাযের যচাযখর আ়িাযল োয়দ্বন। 
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যর্যি। দ্বচন্তা কযর যেখুন। আমারা ধ্াওয়া কদ্বর দ্বর্ি যসযকন্ড পর। পাদ্বকগিং লট যথযক 
যর্দ্বরযয় আসারও যর্ি খাদ্বনক পর এটাযক আমরা যেখযত পাই। র্াদ্ব়ি র্েযলর র্টনা 
র্যটযি পাদ্বকগিং লযট। 
  
কযয়ক মুহূযতগ কথা র্লল না যকউ। তারপর দ্বনিব্ধতা োঙল অোল। লযরন ওযের হাযত, 
যেন র্েথায় কাতযর উঠল যস। িাই হযয় যর্যি মুযখর যচহারা। র্ে যহলপ আস, লযরন 
ওযের হাযত। 
  
দ্বলমুদ্বসযনর দ্বেযক তাদ্বকযয় আযি দ্বপট, হাত েুযটা মুযঠা করা, দ্বকিুই যেখযি না। লযরনযক 
আদ্বম উদ্ধার করর্, র্লল ও, র্লার স্বর র্রযির মত ঠাণ্ডা। ওর যকান ক্ষ্দ্বত হযল 
ওযেরযক আদ্বম িা়ির্ না। 
  
. 
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তৃতীয় পর্গ 
  
আদ্বজমা িীপ 
  
অযোর্র ১২, ১৯৯৩, দ্বর্লদ্বিল্ড, পদ্বিম জামগাদ্বন। 
  
৩১. 
  
কাযঠর র্াদ্ব়ি যথযক যর্দ্বরযয় এযস যখযতর উপর দ্বনযয় ঢাল ও র্নেূদ্বমর দ্বেযক তাকাল 
অর্াস্ট ক্লওযসন। যর্াটা উপতেকা জুয়ি তার িামগ, উপতেকটাযক দ্বর্যর যরযখযি 
আুঁকার্াুঁকা একটা পাহা়িী নেী। দ্বকিুদ্বেন হযলা নেীযত একটা র্াুঁধ্ দ্বেযয়যি যস। যকাযটর 
যর্াতামগুযলা লাদ্বর্যয় যর্ালার্াদ্ব়ির দ্বেযক এযর্াল, আজ তাযক িাের দ্বনযয় কাযজ যেযত 
হযর্। 
  
িক্ত-সমথগ ক্লওযসযনর র্য়স চুয়াের হযলও যোর যথযক সযন্ধে পেগন্ত একটানা পদ্বরশ্রম 
কযর যস। তার পদ্বরর্ার পাুঁচ পুরুষ ধ্যরই এই িাযমগর মাদ্বলক। েুই যমযয় আযি তার, 
যকান যিযল যনই, যমযয়যের দ্বর্যয় হযয় োর্ার পর স্বামী-স্ত্রী একা হযয় যর্যি। িসল 
কাটার সময় কাযজর যলাক রাখযত হয়, র্িযরর র্াদ্বক সময়টা দ্বনযজরা খাযট। যর্ালার্াদ্ব়ি 
যথযক িাের দ্বনযয় যর্দ্বরযয় এল যস, যমযঠা পথ ধ্যর এযর্াল েূর প্রাযন্তর একটা যখযতর 
দ্বেযক। যখযতর িসল কাটা হযয় যর্যি, এক যকাযণ যিাট একটা র্তগ আজ তাযক মাদ্বট 
যিযল েরযত হযর্। কাল দ্বর্যকযল িােযরর সামযনর অিংযি একটা োদ্বিক যকাোল অথগাৎ 
সু্কপ লাদ্বর্যয় যরযখযি যস, ওটার সাহাযেে মাদ্বট র্যয় এযন র্যতগর যেতর যিলযর্। েুযদ্ধর 
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সময়কার একটা কিংদ্বক্রট র্োিংকাযরর পাযি উুঁচু দ্বঢদ্বর্ আযি, কাযজই মাদ্বট পাওয়া যকান 
সমসো নয়। 
  
ক্লওযসযনর জদ্বমর একটা অিংি লুিটোি িাইটার যস্কায়াড্রন-এর এয়ারদ্বিল্ড দ্বহযসযর্ 
র্ের্হার করা হযয়যি েুযদ্ধর সময়। েুযদ্ধর সময় জামগাদ্বন যিয়ি পাদ্বলযয়দ্বিল যস, দ্বিযর 
এযস যেযখ তার যখতগুযলার িদ্ব়িযয় আযি যপা়িা ও োঙাযচারা যেন, যমাটরর্াদ্ব়ি, জীপ 
ইতোদ্বে। যর্দ্বিরোর্ই র্াদ্বতল যলাহা-লক্ক়ি দ্বহযসযর্ দ্বর্দ্বক্র কযর দ্বেযয়যি যস। 
  
 যমযঠা পথ ধ্যর দ্রুত এযর্াযে িাের। েুহপ্তা রৃ্দ্বি হয়দ্বন, খটখট করযি মাদ্বট। র্তগটার 
কাযি এযস িোের থামাল যস, যনযম এযস দ্বকনারায় োুঁ়িাল। যকৌতুক যর্াধ্ করল রয়টার, 
কাল যেমন যেযখদ্বিল আজ যেন তার যচযয় একটু যর্দ্বি র্েীর যেখাযে র্তগটাযক র্যতগর 
দ্বনযচ, মাদ্বটর তলায় পাদ্বন থাকযত পাযর, োর্ল যস। েদ্বেও মাদ্বটযত যেজা যকান োর্ 
যনই। 
  
িােযর আর্ার চেল কওযসন, কিংদ্বক্রট র্ািংকাযরর পাযি মাদ্বটর দ্বঢদ্বর্র কাযি চযল এল। 
জায়র্াটা র্ািপালা দ্বেযয় ঢাকা, আিপাযির যখযত যকউ থাকযলও তাযক যেখযত পাযে 
না। সু্কযপ মাদ্বট েযর র্যতগর দ্বকনারায় চযল এল যস। সু্কযপর মাদ্বট র্যতগর মযধ্ে যিলযত 
োযর্, হঠাৎ লক্ষ্ করল িােযরর সামযনর অিংি দ্বনযচর দ্বেযক যেযর্ োযে। প্রথম অর্াক 
হযলা কওযসন, তারপর আতদ্বঙ্কত। িােযরর সামযনর চাকা মাদ্বটর তলায় যসুঁদ্বধ্যয় োযে। 
  
দ্বকনারা যথযক তলা পেগন্ত িাুঁক হযয় োযে র্তগটা, সেে ততদ্বর দ্বর্িাল একটা হাুঁ-র যেতর 
োইে দ্বেযে িাের। আতযঙ্ক, অদ্বর্শ্বাযস দ্বস্থর পাথর হযয় যর্ল কওযসন। তাযক দ্বনযয় 
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দ্বনযচর অন্ধকাযর তদ্বলযয় যর্ল িাের। হুইলটা েুহাযত িক্ত কযর জদ্ব়িযয় ধ্যর ধ্াতর্ 
যমযঝযত র্যস প়িল কওযসন। প্রায় র্াযরা দ্বমটার খযস প়িল িাের,িলাৎ কযর আওয়াজ 
হযলা। পাতাযল জযম থাকা পাদ্বনর মযধ্ে পয়িযি যস। শুধু্ িাের নয়, তার সাযথ ধু্যলার 
যমর্ যনযম এল পাদ্বনযত, ঝাপসা হযয় যর্ল চারদ্বেক। পাদ্বনযত পয়িও খাদ্বনকেূর এযর্াল 
িাের, থামার পর যেখা যর্ল দ্বপিযনর উুঁচু চাকাগুযলা প্রায় পুযরাটাই েুযর্ যর্যি 
পাদ্বনযত। 
  
পতযনর ঝাুঁদ্বক যখযয় েম িুদ্বরযয় যর্যি মাযকগর। দ্বপযঠ প্রচণ্ড র্েথা অনুের্ করল যস। 
দ্বিরোুঁ়িার হা়ি যেযঙ্গ যর্যি র্যল সযন্দহ হযলা তার। েুযটা পাুঁজযরর োুঁ়িাও যেযঙযি, 
দ্বস্টয়াদ্বরিং হুইলটা রু্যকর সাযথ ধ্াক্কা খাওয়ায়। ধ়্িি়ি করযি রু্ক, র্েথায় যর্াুঁ়িাযে। 
রু্যকর কাযি পাদ্বন উযঠ আসযি যেযখ আতযঙ্ক কান্না যপল তার। 
  
 তরু্ োর্ে োল যে িােরটা উযট োয়দ্বন র্া কাত হযয় পয়িদ্বন। যসযক্ষ্যত্র দ্বচয়ি-যচপটা 
হযয় মারা যেত যস। মুখ তুযল আকাযির দ্বেযক তাকাল কওযসন, খাযের দ্বকনারা এত 
খা়িা আর উুঁচু যে একার যচিায় ওপযর উঠার যকান প্রশ্নই উযঠ না। চারপাযি যচাখ 
রু্লাল যস। 
  
 িােরটা লাইমযস্টান-এর প্রকাণ্ড এক গুহার যেতর পয়িযি। গুহার একটা দ্বেযক পাদ্বন 
আযি, অপর দ্বেকটা ক্রমি উুঁচু হযয় উযঠ যর্যি চও়িা এক সু়িযঙ্গ। গুহার অপর দ্বেযকও 
একটা সু়িঙ্গ রযয়যি, তযর্ মুযখর কািটা পাদ্বনযত যোর্া। েুযটা সু়িঙ্গই িয় দ্বমটাযরর মত 
উুঁচু। মসৃণ ও সমতল দ্বসদ্বলঙ যেযখ যর্াঝা োয়। লাইমযস্টান যকযট টাযনলগুযলা ততদ্বর 
করা হযয়যি োরী ইকুইপযমযন্টর সাহাযেে। 
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োুঁযত োুঁত যচযপ র্েথা সহে করযি কওযসন, হামাগুদ্ব়ি দ্বেযয় ও সাুঁতার যকযট ঢাল যর্যয় 
উযঠ এল শুকযনা সু়িযঙ্গর মুযখ। টাযনযলর যেতর আযলা খুর্ কম, সর্ দ্বকিু ঝাপসা 
লার্ল যচাযখ, তরু্ পদ্বরদ্বচত আকৃদ্বতগুযলা যেযখই দ্বচনযত পারল যস। টাযনযলর যেতরটা 
চও়িা হযয় যর্যি, চারদ্বেযক সাদ্বর সাদ্বর োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি অযনকগুযলা যেন। েুচারযট নয়, 
েজন েজন! দ্বচনযত পারল কওযসন, লুিটোি এর প্রথম টাযর্গাযজট এয়ারক্রািট 
এগুযলা। প্রায় পঞ্চাি র্ির যকান েত্ন যনয়া হয়দ্বন, অথচ যেযখ মযন হযে সর্গুযলা 
উ়িযত পারযর্। চোপ্টা হযয় আযি টায়ারগুযলা, অোলুদ্বমদ্বনয়াযম সামানে মরযচ ধ্যরযি, 
যর্াঝা োয় অযনকদ্বেন কারও হাত পয়িদ্বন। দ্বমত্র র্াদ্বহনী যপৌঁিাযনার আযর্ই সম্ভর্ত এই 
যর্াপন এয়ার র্াস খাদ্বল করা হয়, সীল কযর যেয়া হয় প্রযর্িপথগুযলা। তারপর এটার 
অদ্বিত্ব েুযল োওয়া হয়। 
  
এতই দ্বর্দ্বস্মত ও উযেদ্বজত হযয় পয়িযি কওযসন, প্রায় যকান র্েথাই অনুের্ করযি না। 
যেনগুযলার মাঝখান দ্বেযয় ধ্ীযর ধ্ীযর হাুঁটযি যস। ইযতামযধ্ে যচাযখ সযয় যর্যি অন্ধকার। 
ফ্লাইট যকায়াটগার ও যমইযন্টনোন্স দ্বরযপয়ার যিে-এ চযল এল যস। প্রদ্বতদ্বট দ্বজদ্বনস 
সাজাযনা অর্স্থায় যিযল যরযখ োওয়া হযয়যি, দ্রুত পলায়যনর যকান লক্ষ্ণ যচাযখ পয়ি 
না। 
  
এসর্ রযয়যি তার জদ্বমযনর দ্বনযচ, যসই এগুযলার মাদ্বলক। দ্বচন্তাটা আরও উযেদ্বজত কযর 
তুলল কওযসনযক। সিংগ্রাহকযের কাযি এসর্ যেন যর্ুঁচযত পারযল যকাদ্বট যকাদ্বট টাকা 
পাওয়া োযর্। 
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ধ্ীর পাযয় গুহার দ্বকনারায় দ্বিযর এল কওযসন। শুধু্ িােযরর দ্বস্টয়াদ্বরিং হুইল আর 
ওপযরর টায়ারগুযলা যেযস আযি পাদ্বনর ওপর। মুখ তুযল আর্ার আকাযির দ্বেযক 
তাকাযলা যস। না, একা তার পযক্ষ্ ওঠা সম্ভর্ নয়। 
  
 েয়টা েূর হযয় যর্যি, কারণ কওযসন জাযন তার দ্বিরযত যেদ্বর হযে যেখযল র্উ তাযক 
খুুঁজযত আসযর্। প্রদ্বতযর্িীযের সাহাযেে এই গুহা যথযক তাযক উদ্ধার করযর্ যস। 
  
টাযনযলর যেতর দ্বনিয়ই যকাথাও একটা যজনাযরটর আযি, োর্ল কওযসন। খুুঁযজ 
যেখযত হয়। োর্ে োল হযল যিাট একটা উনন জ্বালযত পারযর্ যস, তাযত কযর আযলাও 
পাওয়া োযর্। হাতর্দ্ব়ি যেখল কওযসন। র্ণ্টা চাযরযকর মযধ্ে তাযক খুুঁযজ যর্র কযর 
যিলযর্ তার স্ত্রী, ধ্ারণা করল যস। গুহার উযটাদ্বেযক তাকাল, োর্ল ওদ্বেযকর টাযনযল 
দ্বক আযি যক জাযন। 
  
. 
  
৩২. 
  
পার্দ্বলক েদ্বে জানত সরকার কত দ্বক যর্াপন রাযখ, ওয়াদ্বিিংটযন আগুন ধ্দ্বরযয় দ্বেত। 
তারা, র্লযলন অোেদ্বমরাল সোনযেকার। োদ্বজগদ্বনয়ার িহরতদ্বল দ্বেযয় িুটযি র্াস, 
জানালা-েরজার কাুঁচগুযলা রদ্বঙন ও রু্যলটপ্রুি। দ্বর্খোত একটা র্াস সাদ্বেগযসর র্াদ্ব়িযত 
রযয়যি ওরা, এটাযক নুমার যমার্াইল কমান্ড যসন্টার দ্বহযসযর্ র্ের্হার করা হয়। 
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সযন্দহ যনই আমরা একটা কদ্বঠন েুযদ্ধর মযধ্ে জদ্ব়িযয় পয়িদ্বি, র্লযলন যোনাল্ড কানগ, 
দ্বটমগুযলার যেপুদ্বট দ্বেযরের অে অপাযরিনস। 
  
 এক ধ্রযনর েুদ্ধ, সমথগযনর সুযর র্লল দ্বপট। লযরন ও দ্বসযনটর দ্বেয়াজযক একই দ্বেযন 
দ্বকেনোপ করা হযয়যি, এর যচযয় অদ্বর্শ্বাসে র্োপার আর দ্বক হযত পাযর। তথেটা দ্বনেুগল 
যতা, দ্বম. যোনাল্ড? 
  
দ্বসযনটর তার দ্বিদ্বিিং লজ যথযক আজ সকাযল যর্াযট চয়িন। যলযকর মাঝখাযন আক্রান্ত 
হন দ্বতদ্বন। আিপাযি েুজন যজযল দ্বিল, তারা সর্ যেযখযি। একটা লঞ্চ এযস 
দ্বসযনটরযক যজার কযর তুযল যনয়। যলাকগুযলা জাপাদ্বন। েুর্ন্টা পর এিদ্বর্আই একটা 
যটদ্বলযিান পায়। দ্বকেনোদ্বপযঙর কৃদ্বতত্ব োদ্বর্ কযরি ব্লাে যরে ব্রাোরহুে। 
  
 কুখোত যটযরাদ্বরস্ট অর্গানাইযজন, মন্তর্ে করল দ্বপট, তারপর জানযত চাইল, দ্বলমুদ্বসনযক 
যে যহদ্বলকপ্টারটা দ্বনয়িণ করদ্বি, যসটার যকান খর্র জাযনন? 
  
 হাম্পটন যর্াে পেগন্ত যেখা যর্যি ওটাযক, তারপর আকাযিই দ্বর্যফাদ্বরত হযয় পয়ি 
যর্যি পাদ্বনযত। এই মুহূযতগ যনেীর একটা সোলযেজ দ্বটম োইে দ্বেযে… 
  
 যকান লাি পাওয়া োযর্ র্যল মযন হয় না। দ্বিতীয় র্াদ্ব়িটা পাওয়া যর্যি, যেটায় লযরন 
দ্বিল? 
  
মাথা না়িযলন যোনাল্ড কানগ। কিংযগ্রস সেসে দ্বমস লযরনযক সম্ভর্ত তৃতীয় যকান 
র্াদ্ব়িযত তুযল যনয় ওরা, দ্বিতীয় র্াদ্ব়িটাযক যকাথাও লুদ্বকযয় যরযখযি। 
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তিাদ্বি করযি কারা? 
  
এিদ্বর্আই। 
  
আপনার ধ্ারণা, র্াদ্ব়ি-যর্ামার সাযথ এই দ্বকেনোদ্বপযঙর সম্পকগ আযি? জানযত চাইল 
অোল। অনুস্থর যথযক দ্বপট, ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা ও অোলযক র্াযস তুযল দ্বনযয়যিন ওুঁরা। 
  
এমন হযত পাযর, ওরা আমাযেরযক আযর্ না র্া়িার জযনে সার্ধ্ান কযর দ্বেযত চাইযি, 
র্লযলন যোনাল্ড কানগ। দ্বকিংর্া হয়যতা চাইযি দ্বসযনট সার্-কদ্বমদ্বট র্াদ্বতল হযয় োক। 
সার্-কদ্বমদ্বট তেন্ত কযর যেখযি েুক্তরাযে জাপাদ্বন পুুঁদ্বজ দ্বর্দ্বনযয়ার্ দ্বনদ্বষদ্ধ করা উদ্বচত 
দ্বকনা। দ্বমস লযরন ও দ্বম. দ্বেয়াজ, েুজযনই দ্বনদ্বষদ্ধ করার পযক্ষ্। 
  
 যপ্রদ্বসযেন্ট পয়িযিন উেয় সঙ্কযট, র্লযলন অোেদ্বমরাল সোনযেকার। ওযের দ্বকেনোদ্বপিং 
সম্পযকগ দ্বনউজ দ্বমদ্বেয়াযক দ্বকিু জানাযত দ্বনযষধ্ কযরযিন দ্বতদ্বন, তার ধ্ারণা সর্াই যজযন 
যিলযল দ্বকেনোপাররা ওযেরযক যমযর যিলযত পাযর। আর্ার েয় পাযেন, কিংযগ্রস ও 
পার্দ্বলক যজযন যিলযল দ্বক কান্ডই না যর্যধ্ োয়। 
  
আমার ধ্ারণা, ব্লাে যরে ব্রাোরহুযের কাজ নয় এটা, র্লল দ্বপট। ওযের সিংর্ঠন অতটা 
িদ্বক্তিালী নয়। 
  
তাহযল? জানযত চাইল অোল। 
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যোনাল্ড কানগ র্লযলন, আমরা েতেূর জাদ্বন, জাপাযনর প্রধ্ানমিী র্া তার মদ্বিসোর 
যকান সেসে জদ্ব়িত নন। তাুঁযের অযর্াচযর দ্বক র্টযি, তাুঁরা যর্াধ্হয় যকান খর্রই 
রাযখন না। এ ধ্রযনর র্টনা জাপাদ্বন রাজনীদ্বতযত েুলগে নয়। আমরা একটা অতেন্ত 
যর্াপন সিংর্ঠনযক সযন্দহ করদ্বি। একেল উগ্র জাতীয়র্ােী দ্বিল্পপদ্বত ও আন্ডারওয়াল্ডগ 
দ্বলোর, জাপাযনর অথগননদ্বতক সাম্রাজে এর্িং দ্বনযজযের স্বাথগ রক্ষ্ার জযনে মদ্বরয়া হযয় 
উযঠযি। দ্বটম যহান্ড যে তথে পাদ্বঠযয়যি, তা যথযক মযন হয় দ্বহযেদ্বক সুমা নাযম এক 
র্াস্টােগ এই যর্াপন সিংর্ঠযনর যনতা। র্াদ্ব়ি-যর্ামার দ্বপিযন যে সুমা আযি, এ র্োপাযর 
মাদ্বেগন িওয়াটার দ্বনদ্বিত। 
  
দ্বহযেদ্বক সুমা, র্লযলন অোেদ্বমরাল। র্ত দ্বতন েিক ধ্যর আ়িাল যথযক জাপাযনর 
রাজনীদ্বত দ্বনয়িণ করযি। 
  
তার আযর্ দ্বনয়িণ করত সুমার র্ার্া, র্লযলন যোনাল্ড, তাকাযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসার 
দ্বেযক। দ্বম. মোনদ্বকউযসা সুমার র্োপাযর একজন এক্সপাটগ। দ্বহযেদ্বক পদ্বরর্াযরর একটা 
িাইল ততদ্বর কযরযিন দ্বতদ্বন। 
  
একটা দ্বসর্াযরট ধ্দ্বরযয় ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযস দ্বজযজ্ঞস করযলন, দ্বঠক দ্বক জানযত চান 
আপনারা? 
  
সিংর্ঠনটার সিংদ্বক্ষ্প্ত ইদ্বতহাস, র্লযলন কাুঁপারদ্বিল্ড। 
  
দ্বিতীয় দ্বর্শ্বেুযদ্ধর সময় জাপাদ্বন তসনেরা প্রথযম মাঞু্চদ্বরয়া ও যকাদ্বরয়ায় লুটপাট চালায়, 
তারপর এযক এযক চীন, েদ্বক্ষ্ণপূর্গ এদ্বিয়া, মালয়, দ্বসঙ্গাপুর, োচ ইস্ট ইদ্বন্ডজ ও 
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যেইলাইন যথযক যসানা, পাথর, মূদ্বতগ ইতোদ্বে সদ্বরযয় আযন। সর্ দ্বমদ্বলযয় চলদ্বত র্াজাযর 
ওগুযলার োম হযর্ েুযিা দ্বর্দ্বলয়ন মাদ্বকগন েলার। 
  
মাথা না়িযলন অোেদ্বমরাল সোনযেকার। তা দ্বক কযর হয়। 
  
শুধু্ যসানাই ওরা লুট কযরযি সাত হাজার টযনর ওপর। 
  
সর্ তারা জাপাযন দ্বনযয় োয়? জানযত চাইল অোল। 
  
উদ্বনিযিা যততাদ্বিি সাল পেগন্ত। তারপর ওযের জাহাজগুযলাযক আমাযের সার্যমদ্বরন 
র্াধ্া দ্বেযল যোতটা মন্থর হযয় আযস। যরকেগ যেযখ অনুমান করা হয়, লুযটর অযধ্গক মাল 
দ্বিদ্বলপাইযন পাঠাযনা হয়, পযর যটাদ্বকওযত দ্বনযয় োর্ার জযনে। তযর্ েুযদ্ধর যিষদ্বেযক 
দ্বর্দ্বেন্ন িীযপ যর্াপযন পুুঁযত যিলা হয়। 
  
এসযর্র সাযথ দ্বহযেদ্বক পদ্বরর্াযরর সম্পকগ দ্বক? জানযত চাইল দ্বপট। 
  
র্লদ্বি, দ্বসর্াযরযট টান দ্বেযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। চলদ্বত িতাব্দীর প্রথম দ্বেযক জাপাযনর 
আন্ডারওয়াল্ডগ দ্বনয়িণ করত ব্লোক স্কাই নাযম একটা দ্বক্রদ্বমনোল অর্গানাইযজিন। পযর 
ব্লোক স্কাই-এর েুজন এযজন্ট গ্রুপ যথযক যর্দ্বরযয় দ্বর্যয় দ্বনযজযের সিংর্ঠন র্য়ি যতাযল, 
নাম যেয় যর্াল্ড ড্রার্ন। েুজযনর একজন হযলা যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু, অপরজন দ্বহযেদ্বক 
সুমার র্ার্া। 
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যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশুর র্ার্া দ্বিল কাঠদ্বমস্ত্রী। েি র্ির র্যয়যস তার র্ার্া তাযক র্াদ্ব়ি যথযক 
যর্র কযর যেয়। ব্লোক স্কাই-এর যোর্ যেয় যস। অল্পদ্বেযন নামও কযর। উদ্বনিযিা সাতাি 
সাযল,তার র্যয়স েখন আঠাযরা ব্লোক স্কাই-এর লীোররা তাযক আদ্বমগযত পাঠায়। 
রাজকীয় যসনার্াদ্বহনী মাদ্বরয়া েখল করল, ইযয়াদ্বিশু ইযতামযধ্ে কোপযটন হযয়যি। 
মাঞু্চদ্বরয়ায় যর্াপযন দ্বহযরাইন র্ের্সা শুরু করল যস, তার এই অপাযরিন যথযক ব্লোক 
স্কাই কযয়ক দ্বমদ্বলয়ন মাদ্বকগন েলার আয় কযর। 
  
 এক দ্বমদ্বনট, র্লল অোল। আপদ্বন র্লযত চাইযিন জাপাদ্বন যসনার্াদ্বহনী ড্রার্ দ্বর্জযনযসর 
সাযথ জদ্ব়িত দ্বিল? 
  
 দ্বিল না মাযন! েুযদ্ধর সময় যেখাযন যর্যি ওরা যসখাযনই আদ্বিম আর দ্বহযরাইযনর 
র্ের্সা কযরযি। শুধু্ তাই নয়, ওযের েখল করা প্রদ্বতদ্বট যেযি কাযলার্াজারীযের হাট 
র্যস যেত। গুন্ডাপাণ্ডাযের যেযক লটাদ্বরর আযয়াজন আর জুয়ার আসর র্সাযত র্যলযি…। 
  
মাই র্ে। 
  
দ্বহযেদ্বক সুমার র্ার্া আর যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু এক র্যয়সী। প্রথযম রাজকীয় যনৌ-
র্াদ্বহনীযত েদ্বতগ হযলও, পাদ্বলযয় দ্বর্যয় নাম যলখায় ব্লোক স্কাই-এর। র্োঙ দ্বলোররা তার 
যরকেগ-পত্র মুযি যিলার র্ের্স্থা কযর, আর্ার যনৌ-র্াদ্বহনীযত েদ্বতগ কযর যেয় তাযক, 
এর্ার অদ্বিসার দ্বহযসযর্। েুজযন একই সিংর্ঠযনর সেসে, কাযজই একসাযথ কাজ শুরু 
করল ওরা। একজন ড্রার্ র্ের্সা ধ্রল, অপরজন োদ্বয়ত্ব দ্বনল লুট করা যসানা রাজকীয় 
জাহাযজ তুযল যেয়ার। 
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 লুট করা যসানার কত োর্ জাপাযন যপৌঁিায়? জানযত চাইল দ্বপট। যচয়ার, যথযক উযঠ 
আ়িযমা়িা োঙল ও, র্াযসর দ্বসদ্বলযঙ যঠযক যর্ল আঙুলগুযলা। 
  
 জাপাযনর ইমযপদ্বরয়াল ওঅর যিজাদ্বরযত খুর্ সামানেই জমা পয়ি। যর্দ্বিরোর্ই 
সার্যমদ্বরযন কযর যটাদ্বকওযত পাদ্বঠযয় যেয় ওরা, দ্বর্যিষ কযর মূলের্ান পাথর ও 
প্রাদ্বটদ্বনয়াম। গ্রাযমর দ্বেযক, এক র্নেূদ্বমযত, মাদ্বটর তলায় লুদ্বকযয় রাখার র্ের্স্থা করা 
হয়। আর যসানার যর্দ্বিরোর্টাই রযয় োয় পুযজার-এর মূল িীযপ। কযয়কযিা দ্বমটার 
লম্বা টাযনযল রাখা হয় ওগুযলা। টাযনলগুযলা কাটাযনা হয় দ্বমত্রর্াদ্বহনীর র্ন্দী তসদ্বনকযের 
দ্বেযয়। কাজ যিষ হযল, যমযর যিলা হয় সর্াইযক। আদ্বম যকাদ্বরদ্বর্ের-এ একটা টাযনল 
আদ্বর্ষ্কার কদ্বর, লাি পাই দ্বতনযিা র্ন্দীর। ওযেরযক জোন্ত পুুঁযত যিলা হযয়দ্বিল। 
  
এসর্ র্টনার কথা প্রকাি করা হয়দ্বন যকন? জানযত চাইল দ্বপট। 
  
কাুঁধ্ ঝাুঁকাযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। তা র্লযত পারর্ না। শুধু্ জাদ্বন, চদ্বিি র্ির পর 
েুএকটা র্ইযত দ্বকিু দ্বকিু আোস যেয়া হযয়যি মাত্র। 
  
নাৎসী অপরাধ্ীযের এখনও ধ্যর ধ্যর দ্বর্চার করা হযে, র্লল দ্বপট। দ্বকন্তু জাপাদ্বন আর 
দ্বক্রদ্বমনোলরা যর্ুঁযচ যর্ল যকন? 
  
 যস সময় োরা দ্বর্শ্বযক যনতৃযত্ব দ্বেযয়যিন, তারা োয়ী, র্লযলন অোেদ্বময়াল। নাৎসীযের 
দ্বনযয় এত র্েি হযয় ওযঠ সর্াই যে জাপাদ্বনযের কথা কারও মযনই পয়িদ্বন। 
  
 র্ম্ভীর স্বযর অোল জানযত চাইল, েুযদ্ধর পর জাপান দ্বক ও-সর্ উদ্ধার কযরযি? 
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দ্বকিু উদ্ধার কযর জাপাদ্বন দ্বঠকাোর যকাম্পাদ্বনগুযলা। যেইলাইনযক দ্বিল্পসমৃদ্ধ যেযখ 
পদ্বরণত করযর্, এই আশ্বাস দ্বেযয় আন্তজগাদ্বতক যটন্ডাযরর মাধ্েযম যেিটার যেতর যঢাকার 
সুযোর্ কযর যনয়। দ্বকিু উদ্ধার কযরন িাদ্বেগনান্দ মাযকগাস। দ্বকিু মাযন কযয়কযিা টন। 
সর্ই দ্বতদ্বন যেযির র্াইযর পাচার কযরন। দ্বর্ি র্ির পর র্াদ্বকটুকু উদ্ধার কযর যকাযরাদ্বর 
ইযয়াদ্বিশু আর দ্বহযেদ্বক পদ্বরর্ার। তারপরও লুট করা সম্পযের প্রায় অযধ্গক রযয় যর্যি 
মাদ্বটর তলায়, তা আর যকানদ্বেন খুুঁযজ পাওয়া োযর্ র্যল মযন হয় না। 
  
েুযদ্ধর পর দ্বক হযলা ওযের? জানযত চাইল দ্বপট। 
  
োদ্বর চালাক, উদ্বনিযিা যততাদ্বিি সাযলই রু্যঝ যিযল েুযদ্ধ জাপান দ্বজতযত পারযর্ না। 
েুযদ্ধ প্রাণ হারাযনার র্া জাপাদ্বন স্টাইযল েলযর্ুঁযধ্ আত্মহতোর করার যকান ইযে ওযের 
দ্বিল না। একটা সার্যমদ্বরন দ্বনযয় দ্বচদ্বলযত পাদ্বলযয় োয় ওরা, সাযথ দ্বিল দ্বর্পুল ধ্ন-
সম্পে। ওখাযন পাুঁচ র্ির কাদ্বটযয় দ্বিযর আযস জাপাযন, র্য়ি যতাযল দ্বনযজযের সিংর্ঠন। 
পরর্তগী েি র্িযরর আন্ডারগ্রাউযন্ড ও র্ের্সা-র্াদ্বণযজে অযজয় িদ্বক্তযত পদ্বরণত হয়। 
  
দ্বহযেদ্বক সুমার র্ার্া লাঙ কোন্সাযর মারা োয় উদ্বনিযিা দ্বতয়াের সাযল। যকাযরাদ্বর 
ইযয়াদ্বিশু আর দ্বহযেদ্বক সুমা দ্বর্িাল সিংর্ঠযনর োদ্বয়ত্ব োর্াোদ্বর্ কযর যনয়। ইযয়াদ্বিশু 
দ্বনয়িণ কযর জাপাযনর আন্ডারওয়াল্ডগ, দ্বিল্প ও রাজনীদ্বত দ্বনয়িণ কযর সুমা। 
  
দ্বটম যহাোর দ্বরযপাটগ অনুসাযর, ওযেরযক জানাযলন যোনাল্ড কানগ, ইযয়াদ্বিশু আর সুমা 
দ্বনউদ্বক্লয়ার উইপনস েোন্ট ও যকইযটন প্রযজে সিল করার জযনে দ্বনযজযের সমি িদ্বক্ত 
এক কযরযি। 
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যকইযটন প্রযজে? পুনরারৃ্দ্বে করল দ্বপট। 
  
র্াদ্ব়ি-যর্ামা অপাযরিন-এর যকাে যনম। 
  
দ্বকন্তু জাপান সরকার পারমাণদ্বর্ক অস্ত্র দ্বর্িাযরর দ্বর্পযক্ষ্, র্লল দ্বপট। সরকাযরর সাহােে 
িা়িা ওরা দ্বনউদ্বক্লয়ার উইপনস িোদ্বসদ্বলদ্বট ততদ্বর কযরযি, এ দ্বক দ্বর্শ্বাস করার মত 
একটা কথা? 
  
রাজনীদ্বতকরা জাপানযক চালায় না। আমলাযের দ্বপিযন র্যস প্রোর্িালী মহল সর্ দ্বকিু 
দ্বনয়িণ কযর। জাপান একটা দ্বলকুইে যমটাল িাস্ট দ্বরোর দ্বরয়োের ততদ্বর করল, আমরা 
সর্াই তা জাদ্বন। তযর্ খুর্ কম যলাকই জাযন যে, দ্বরয়োেরটা পুযটাদ্বনয়ামও ততদ্বর কযর, 
দ্বলদ্বথয়ামযক রূপান্তদ্বরত কযর দ্বিদ্বটয়াম-এ। েুযটা থাযমগাদ্বনউদ্বক্লয়াযরর জযনে জরুদ্বর 
উপাোন। আমার ধ্ারণা, পারমাণদ্বর্ক অস্ত্র ততদ্বরর র্োপাযর জাপানযক প্রস্তুত অর্স্থায় 
যেখযত যপযল খুদ্বিই হযর্ন র্তগমান প্রধ্ানমিী। তযর্ যকইযটন প্রযজে সম্পযকগ দ্বতদ্বন 
দ্বকিু জাযনন না র্যলই আমার ধ্ারণা। 
  
দ্বটম যহান্ডা উইপনস েোন্ট-এর সন্ধান করযত যপযরযি? জানযত চাইল দ্বপট। 
  
 পাতাল িহর এযোর ষাট র্র্গ দ্বকযলাদ্বমটাযরর মযধ্ে যকাথাও, ওযের ধ্ারণা। 
  
দ্বকন্তু খুুঁযজ পাযে না? 
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দ্বজম হানামুরার ধ্ারণা, এযো দ্বসদ্বটর সাযথ িোদ্বসদ্বলদ্বটর টাযনল যোর্াযোর্ আযি। োরুণ 
একটা কাোর। সযন্দহ করার মত মাদ্বটর উপর যকান দ্বর্দ্বল্ডিং র্া যরাে যনই। এযোয় 
কযয়ক হাজার যলাক র্সর্াস কযর, তাযের জযনে দ্বনয়দ্বমত সাোই োযে, যর্দ্বরযয় আসযি 
আর্জগনা। দ্বনউদ্বক্লয়ার ইকুইপযমন্ট র্া যমযটদ্বরয়াল যর্াপযন আনা-যনয়া করা সম্ভর্। 
  
দ্বেযটাযনিন কমান্ড সম্পযকগ যকান তথে? দ্বজযজ্ঞস করল অোল। 
  
ড্রার্ন যসন্টার? 
  
ওরা ওটার ওই নাম দ্বেযয়যি? 
  
হোুঁ। হাসযলন যোনাল্ড কানগ। না, দ্বনযরট যকান তথে পাওয়া োয়দ্বন। রয় ওরদ্বিয়ার যিষ 
দ্বরযপাযটগ র্লা হযয়যি, যস একটা সূত্র যপযয়যি। একটা যপইদ্বন্টিং। 
  
যপইদ্বন্টিং মাযন? দ্বর্রক্ত মযন হযলা অোলযক। 
  
র্াযসর দ্বপিযনর একটা েরজা খুযল যর্ল, কদ্বমউদ্বনযকিন কমপাটগযমন্ট যথযক যর্দ্বরযয় 
এযস এক যলাক যোনাযল্ডর হাযত কযয়কটা কার্জ ধ্দ্বরযয় দ্বেল। 
  
যমযসজটা প়িযিন, যচহারা কদ্বঠন হযয় উঠল যোনাযল্ডর। যিষ পাতাটা প়িার সময় 
যচয়াযরর হাতল ধ্রা হাতটা কাুঁপযত শুরু করল। ওহ মাই র্ে। 
  
তাুঁর দ্বেযক ঝুুঁযক প়িযলন অোেদ্বমরাল সোনযেকার। দ্বক র্োপার? 
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পালাউ যথযক যমল যপনাযরর স্টোটাস দ্বরযপাটগ। মাদ্বেগন িওয়াটারযক দ্বকেনোপ করা 
হযয়যি, েূতার্াযসর কািাকাদ্বি একটা রািা যথযক। 
  
র্যল োন। 
  
 রয় ওরদ্বিয়া যমল যপনারযক দ্বরযপাটগ কযরযি, যস দ্বনদ্বিতোযর্ যজযনযি মাদ্বটর যে়িযিা 
দ্বমটার দ্বনযচ রযয়যি ওযের উইপনস েোন্ট। যমইন অোযসম্বদ্বল এদ্বরয়া এয়িা দ্বসদ্বটর সাযথ 
সিংেুক্ত, চার দ্বকযলাদ্বমটার উেযর। সিংযোর্ রক্ষ্া করযি একটা ইযলকদ্বিক যরলওযয়। 
অযনকগুযলা টাযনযলর যেতর দ্বেযয় ওই একই যরললাইন চযল যর্যি অস্ত্রার্ার, ওযয়স্ট 
দ্বেসযপাজাল দ্বপট ও এদ্বিদ্বনয়াদ্বরিং অদ্বিযস। 
  
আর দ্বকিু? জানযত চাইযলন অোেদ্বমরাল। 
  
 দ্বজম হানামুরা জাদ্বনযয়যি, একটা সূত্র ধ্যর ড্রার্ন যসন্টাযর যপৌঁিাযনার যচিা করযি যস। 
এইটুকুই। 
  
রয় ওরদ্বিয়া সম্পযকগ যকান খর্র যনই? জানযত চাইল দ্বপট। 
  
একর্ার শুধু্ তার নাম উযিখ করা হযয়যি। 
  
 তার মাযন যস-ও র্াযয়র্ নাদ্বক? 
  
না, যমল যপনার যসরকম দ্বকিু র্যলদ্বন। শুধু্ জাদ্বনযয়যি, ওরদ্বিয়া চাইযি অনুকূল 
পদ্বরযর্যির জযনে অযপক্ষ্া করযত। 
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আমরা দ্বপদ্বিযয় প়িদ্বি, র্লল দ্বপট, অযনকটা আপনমযন। দ্বতনজন দ্বকেনোপ হযয় যর্ল, 
উদ্ধাযরর যকান র্ের্স্থা করযত পারদ্বি না। প্রদ্বতপক্ষ্ আমাযের পদ্বরচয় জাযন, জাযন 
আমরা দ্বক খুুঁজদ্বি। 
  
দ্বম. যরইমন্ড জেগানযক খর্র দ্বেদ্বে আদ্বম, র্লযলন যোনাল্ড কানগ। দ্বতদ্বন যপ্রদ্বসযেন্টযক 
পদ্বরদ্বস্থদ্বত সম্পযকগ জানাযর্ন। 
  
যজয়াযর যহলান দ্বেযয় দ্বপট র্লল।যহায়াই ব্রাোর? 
  
রু্ঝলাম না। 
  
 েয় পার্ার যকান কারণ যেখদ্বি না। 
  
দ্বক র্লযিন! যর্াটা েুদ্বনয়া দ্বনউদ্বক্লয়ার ব্লোকযমইদ্বলযঙর দ্বিকার হযত োযে। আিঙ্কা করদ্বি 
দ্বমস লযরন ও দ্বম. গ্রািটযনর জযনে মুদ্বক্তপণ চাওয়া হযর্। আপদ্বন রু্ঝযত পারযি না, 
দ্বহযেদ্বক সুমা যে-যকান মুহূযতগ মাথায় হাতুদ্ব়ির র্াদ্ব়ি মারযর্? 
  
না, মারযর্ না। অন্তত এখুদ্বন নয়। 
  
 আপদ্বন দ্বকোযর্ জানযলন? কদ্বঠন সুযর প্রশ্ন করযলন যোনাল্ড কানগ। 
  
দ্বকিু একটা যঠদ্বকযয় যরযখযি সুমাযক। র্হু যেযি অসিংখে র্াদ্ব়ি-যর্ামা লুদ্বকযয় যরযখযি 
যস, ইযে করযলই েুএকটা িাদ্বটযয় দ্বেযত পাযর। দ্বকন্তু তা না িাদ্বটযয় দ্বক করযি যস? 
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যনািংরা দ্বকেনোযপর েূদ্বমকায় যনযমযি। তার মাযন দ্বক? সুমা এখনও প্রস্তুত নয়। তার 
আরও সময় েরকার। 
  
দ্বম. দ্বপযটর কথায় েুদ্বক্ত আযি, র্লযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। এমন হযত পাযর, 
দ্বেযটাযনিন কমান্ড সমূ্পণগ ততদ্বর হর্ার আযর্ই সুমার এযজন্টরা র্াদ্ব়ি যর্ামাগুযলাযক 
পদ্বজিযন পাদ্বঠযয় দ্বেযয়যি। 
  
হযত পাযর, র্লযলন অোেদ্বমরাল সোনযেকার। ওটাযক অচল করার জযনে নতুন একটা 
দ্বটম পাঠাযনার সময় হয়যতা এখনও আমাযের হাযত আযি। 
  
 এই মুহূযতগ সর্ দ্বকিু দ্বনেগর করযি হানামুরার ওপর, ইতিত কযর র্লযলন যোনাল্ড। 
ড্রার্ন যসন্টাযর যপৌঁিাযত দ্বর্যয় যস েদ্বে সুমার দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট যিাযসগর হাযত ধ্রা পয়ি োয়, 
তাহযল সর্ যেযি োযর্। 
  
অোেদ্বমরাল র্লযলন, হানামুরা একা কতটুকু দ্বক করযত পারযর্ জাদ্বন না। দ্বিতীয় একটা 
দ্বটযমর কথা দ্বসদ্বরয়াসদ্বল োর্দ্বি আদ্বম। 
  
. 
  
৩৩. 
  
দ্বজম হানামুরা আত্মহতো করল, নাদ্বক খুন হযলা, র্লা কদ্বঠন। সম্ভর্ত েুযটাই সদ্বতে। 
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তার েোনটা োলই দ্বিল। সুমার এক স্ট্রাকচারাল এদ্বিদ্বনয়ার, মারু নার্াওয়াদ্বকর 
দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট দ্বক্লয়ারান্স পাস জাল কযর যস। িারীদ্বরক কাঠাযমা ও যচহারা েুজযনর প্রায় 
একই রকম। এো দ্বসদ্বটযত ঢুকযত যকান অসুদ্বর্যধ্ হয়দ্বন, যচকপযয়ন্টগুযলা যপদ্বরযয় 
দ্বেজাইন ও কনস্ট্রাকিন দ্বেপাটগযমযন্ট চযল আযস যস। র্ােগরা জাযন, অদ্বিস টাইযমর 
পরও স্টািরা কাজ কযর রাত েুপুর পেগন্ত। ইযলকিদ্বনক আইযেনদ্বটদ্বট কমদ্বপউটাযর 
পাসটা যঢাকাল হানামুরা, সযঙ্গ সযঙ্গ যর্ল যর্যজ উঠল, সন্তুি হযয় পথ যিয়ি দ্বেল 
র্ােগরা। 
  
 যে়ি র্ণ্টার মযধ্ে দ্বতনযট অদ্বিযস তিাদ্বস চালাল হানামুরা। অর্যিযষ এক ড্রািটসমোন-
এর যেরাযজ খুুঁযজ যপল একটা যর্াপন স্থাপনার খস়িা যস্কচ। যস্কচগুযলা নি কযর যিলা 
উদ্বচত দ্বিল, সম্ভর্ত ড্রািটসমোন গুরুত্ব যেয়দ্বন। যমদ্বিযন ঢুদ্বকযয় কদ্বপ করল ওগুযলা, 
আসলগুযলা যরযখ দ্বেল আযর্র জায়র্ায়, কদ্বপগুযলা এনযেলাযপ েযর যটপ দ্বেযয় 
আটকাযলা হাুঁটুর দ্বপিযন। 
  
পার্গযের দ্বপিযন যরযখ যর্দ্বরযয় এল হানামুরা, আনযন্দ আত্মহারা। দ্বর্িাল এক কিংদ্বক্রযটর 
মাযঠ অযপক্ষ্া করযি যস, এদ্বলযেটযর চয়ি পাদ্বকগিং যলযেযল উঠযর্, ওখাযন যস তার 
মুরমযটা র্াদ্ব়িটা যরযখ এযসযি। এদ্বলযেটযর চ়িল যস, তার সাযথ চ়িল আরও প্রায় 
দ্বর্িজন। তার েুেগার্ে, সামযনর সাদ্বরযত োুঁদ্ব়িযয়দ্বিল যস। এদ্বলযেটর থামযতই যর্দ্বরযয় 
এল, যর্দ্বরযয়ই পয়ি যর্ল এক যলাযকর সামযন। যলাকটা আর যকউ নয়, এদ্বিদ্বনয়ার 
মারু নার্াওয়াদ্বক, তারই দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট দ্বক্লয়ারান্স পাস জাল কযর যেতযর ঢুকদ্বিল যস। েুই 
যিযল ও স্ত্রীযক দ্বনযয় পাযির এদ্বলযেচন যথযক যর্দ্বরযয় এযসযি যলাকটা। হানামুরার রু্যক 
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দ্বনযজর পাস আটযক আযি যেযখ প্রথযম অর্াক হযয় যর্ল যস, তারপর দ্বচৎকার কযর 
র্ােগযক োকল। তাযক প্রচণ্ড এক রু্দ্বস যমযর র্াদ্ব়ির দ্বেযক িুটল হানামুরা। 
  
সিস্ত্র র্ােগরা টাযনযলর মুযখ র্াধ্া দ্বেল তাযক। র্োদ্বরয়ার যেযঙ টাযনযল ঢুকল হানামুরা, 
ক্ষ্দ্বত হযলও চালু থাকল র্াদ্ব়ি, তযর্ দ্বতনযট গুদ্বল যখল যস র্াম হাত ও র্াম কাুঁযধ্। 
টাযনযলই এক আযমদ্বরকাযনর সাযথ যেখা হযয় যর্ল যস তার। এদ্বিযন দ্বকিু হযয়যি, 
দ্বনযজই যচিা করযি সারার্ার। র্াদ্ব়ি থাদ্বমযয় এনযেলাপটায় দ্বকিু দ্বলখল হানামুরা, 
অনুযরাধ্ করল মাদ্বকগন েূতার্াযস যপৌঁযি দ্বেযত। যলাকটাযক যকান কথা র্লার সুযোর্ না 
দ্বেযয় আর্ার যিয়ি দ্বেল র্াদ্ব়ি। 
  
টাযনল যথযক যর্দ্বরযয় জঙ্গযলর দ্বেযক িুটল হানামুরার র্াদ্ব়ি। িহযরর রািায় থাকযল 
পুদ্বলযির হাযত ধ্রা প়িযত হযর্, জাযন যস। মাইল েযিক এযর্ার্ার পর জ্ঞান হারাল 
যস, র্াদ্ব়িটা ধ্াক্কা যখল এক র্াদ্ব়ির পাদ্বচযল। ঝাুঁদ্বক যখযয় জ্ঞান দ্বিরল তার। র্াদ্ব়ি যথযক 
যনযম র্াদ্ব়িটার দ্বপিযনর উঠাযন ঢুকল, এই সময় শুনযত যপল আিপাযির র্াদ্ব়ি যলাজন 
চারদ্বেক যথযক িুযট আসযি। যকানরকযম পাুঁদ্বচল টপযক পালাল হানামুরা। েি দ্বমদ্বনট 
পর একটা নেগমার যিষ মাথায়, মাঝাদ্বর একটা র্যতগর যেতর পয়ি যর্ল যস। প্রায় আধ্ 
র্ণ্টার মত কাো-পাদ্বনযত েুযর্ থাকল, ইযতামযধ্ে র্ার দ্বতযনক সামযনর রািা দ্বেযয় 
পুদ্বলযির র্াদ্ব়িগুযলাযক িুযটািুদ্বট করযত যেযখযি। খাদ্বনক পর আর্ার এল ওরা, এর্ার 
র্যতগর দ্বকনারায় থামল। একটা র্াদ্ব়ি যথযক যনযম এল এক যলাক, হাযত চকচক করযি 
খাপমুক্ত তযলায়ার। যহেলাইযটর আযলায় রয় ওরদ্বিয়াযক যেযখ হাসল যস। আযর, এ যে 
যেখদ্বি আমাযের দ্বর্খোত আটগ দ্বেলার আদ্বিকার্া ইনশু! 
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কাোর মযধ্ে োুঁদ্ব়িযয় আযি দ্বজম হানামুরা, রাযর্ থরথর কযর কাুঁপযি। 
  
এযো দ্বসদ্বটযত দ্বক যপযল তুদ্বম? জানযত চাইল মুযরা কামাযতাদ্বর। 
  
জর্ার্ না দ্বেযয় দ্বজযের ধ্াক্কায় নকল োুঁতটা মাদ্ব়ি যথযক িা়িাল হানামুরা। যর্া টু যহল, 
র্যল দ্বপলটা যেযঙ যিলল যস। মুযখর যেতর তরল দ্বর্ষ িদ্ব়িযয় প়িল। দ্বটসুের মাধ্েযম 
িরীযরর যেতর ঢুযক োযর্ দ্বর্ষ, দ্বত্রি যসযকযন্ডর মযধ্ে মারা োযর্ যস। দ্বক র্টযি 
আন্দাজ করযত পারল কামাযতাদ্বর, তযলায়ারটা উুঁচু কযর নাদ্বমযয় আনল হানামুরায় 
র্লায়। 
  
উিাযস যচুঁদ্বচযয় উঠল মুযরা কামাযতাদ্বর, িালা আমাযক িাুঁদ্বক দ্বেযত পাযরদ্বন। 
  
তযলায়াযরর দ্বনখুুঁত যকাযপ ধ়্ি যথযক আলাো হযয় যর্যি হানামুরার মুণু্ড। 
  
. 
  
৩৪. 
  
 যসদ্বম-যিইলযর সামযন োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি চারযট ব্রাউন রযঙর মুরমযটা। জজগ িুযরাকাওয়া 
স্বদ্বির দ্বনিঃশ্বাস যিয়ি োর্ল, এটাই যিষ চালান। র্রার্যরর মত যস তার যস্পাটগস কাযরর 
ফ্রন্ট সীযটর তলায় দ্বরদ্বলজ েকুযমন্টগুযলা যপযয়যি, সাযথ একটা দ্বচরকুট, তাযত যলখা, 
প্রযজযে তার েূদ্বমকা এখাযনই যিষ হযলা। দ্বচরকুযট একটা দ্বনযেগিও যেয়া হযয়যি, 
র্াদ্ব়িগুযলাযত যহাদ্বমিং দ্বেোইস আযি দ্বকনা পরীক্ষ্া কযর যেখযত হযর্। যিোযরল 

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

307 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ইনযেদ্বস্টযর্টররা যকান কারযণ র্াদ্ব়িগুযলাযক সযন্দহ করযি হয়যতা। দ্বচন্তাটা তার মযন 
েয় ধ্দ্বরযয় দ্বেল। হাযত একটা ইযলকিদ্বনক ইউদ্বনট, যরদ্বেও দ্বসর্নোল দ্বেযটে করযত 
পাযর। র্েিোযর্ চারদ্বট র্াদ্ব়িই যচক করল যস, যচাখ থাকল দ্বেদ্বজটাল দ্বর়িআউট-এর 
ওপর। যকান দ্বকিুর অদ্বিত্ব যনই, কাযজই ড্রাইোর আর তার যহলপারযক যিইলযরর 
র্াদ্ব়িগুযলা যতালার দ্বনযেগি দ্বেল যস, তারপর এযর্াল দ্বনযজর যস্পাটগস কাযরর দ্বেযক। 
  
যকান দ্বর্পে িা়িাই তার অোসাইনযমন্ট যিষ হযয়যি, যসজযনে খুদ্বি জজগ িুযরাকাওয়া। 
দ্বেনযসন্ট লোর্যরটদ্বরজ-এর তার োইস-যপ্রদ্বসযেন্ট-এর পেটা যকান হুমদ্বকর মুযখ 
পয়িদ্বন। দ্বহযেদ্বক সুমা এই কাযজর জযনে তাযক যে যমাটা টাকা দ্বেযয়যি যসটা 
আযমদ্বরকায় প্রদ্বতদ্বষ্ঠত এক জাপাদ্বন যকাম্পাদ্বনযত দ্বর্দ্বনযয়ার্ করযর্ যস। যর্যটর কাযি 
এযস র্াদ্ব়ি থামাল একর্ার, দ্বরদ্বলজ েকুযমন্টগুযলা র্াযেগর হাযত ধ্দ্বরযয় দ্বেল। একর্ারও 
দ্বপিন দ্বিযর তাকাল না, রওনা হযলা দ্বনযজর অদ্বিযসর উযেযিে। র্াদ্ব়িগুযলার যর্াপন 
র্ন্তর্ে সম্পযকগ যে আগ্রহ দ্বিল মযন, যসটা মযর যর্যি। 
  
যহদ্বলকপ্টাযরর সাইে যোর সদ্বরযয় যিলা হযয়যি, সমুযরর ঠাণ্ডা র্াতাস ঢুকযি কযিাল 
যকদ্বর্যন। দ্বিযত দ্বেযয় যর্ুঁযধ্ রাখযলও যস্টদ্বস িযক্সর মুযখর সামযন চুলগুযলা উ়িযি। তার 
যকাযলর ওপর একটা দ্বেদ্বেও কোযমরা যসটা তুযল যটদ্বলিযটা যলন্স অোেজাস্ট করল। 
েক যিয়ি যর্দ্বরযয় োযে মুরমযটা যস্পাটগস কারটা। 
  
লাইযসন্স নম্বর যেখযত যপযয়যিন? জানযত চাইল যসানাদ্বলচুযলা পাইলট। 
  
হোুঁ, োরুণ হযয়যি িদ্বর্টা। ধ্নের্াে। 
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আপদ্বন র্লযল আরও একটু কািাকাদ্বি যেযত পাদ্বর আদ্বম। 
  
না, েযথি েূযর থাকুন! দ্বনযেগি দ্বেল যস্টদ্বস, ওরা কথা র্লযি যহেযসট মাইযক্রাযিাযন। 
ওযের মযন সযন্দহ হযয়যি, তা না হযল যহাদ্বমিং দ্বেোইযসর জযনে র্াদ্ব়িগুযলা যচক করত 
না। 
  
োর্ে োল যে ে. দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল যস-সময় িান্সদ্বমট করদ্বিযলন না। 
  
দ্বর্ল মোককাদ্বরর দ্বেযক তাকাযলই যকৌতুক যর্াধ্ না কযর উপায় যনই যস্টদ্বসর। দ্বকনারা 
যেুঁ়িা স্ট্রম্প িটগস পযরযি যস, র্াযয়র দ্বট-িাযটগ যমদ্বক্সকান দ্বর্য়াযরর দ্বর্জ্ঞাপন, পাযয় 
জুযতার র্েযল সোযন্ডল। এই আজর্ দ্বচদ্ব়িয়াটাযক আজই প্রথম যেযখ যস্টদ্বস, যেযখ 
দ্বর্শ্বাস করযত পাযরদ্বন নোিনাল দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট এযজদ্বন্সর একজন েক্ষ্ অপাযরটর হযত 
পাযর যিাকরা। 
  
র্াুঁক দ্বনযয় হারর্ার দ্বফ্রওযয়যত উযঠ োযে যিইলার, র্লল যস্টদ্বস। দ্বপদ্বিযয় প়ুিন, তা না 
হযল ড্রাইোর যেযখ যিলযর্ আমাযের যহদ্বলকপ্টার। আমরা ওযয়োরদ্বহযলর র্ীম অনুসরণ 
করর্। 
  
দ্বনযেগি পালন করল দ্বর্ল মোককাদ্বর। 
  
এই সময় ে. দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহযলর র্লা যেযস এল এয়ারযিাযন। আকাযি আি যতা, 
দ্বটম রু্ইক? 
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আপনার কথা আমরা শুনযত পাদ্বে, দ্বম. ওযয়োরদ্বহল, র্লল দ্বর্ল। 
  
িান্সদ্বমট করা দ্বনরাপে? 
  
মন্দ যলাযকরা যহাদ্বমিং দ্বেোইস আযি দ্বকনা পরীক্ষ্া কযর যেযখযি, র্লল যস্টদ্বস। তযর্ 
এখন িান্সদ্বমট করযত যকান অসুদ্বর্যধ্ যনই। 
  
িলস পোযনল সদ্বরযয় র্োক দ্বসট ও দ্বপিযনর জানালার মাঝখাযন, লাযর্জ রাখার যর্রা 
জায়র্াটায় উযঠ এযলন ে. দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল। কাস্টমস এযজন্টযের একটা দ্বর্যিষ 
দ্বটম মুরমযটা র্াদ্ব়িটার যেতর তাুঁযক লুদ্বকযয় প়িযত সাহােে কযর, যিইলার দ্বনযয় জজগ 
িুযরাকাওয়া যপৌঁিাযনার চার র্ণ্টা আযর্। িলস পোযনযলর দ্বনযচ কুণ্ডলী পাদ্বকযয় 
পয়িদ্বিযলন দ্বতদ্বন, র্েথায় টন টন করযি সারা িরীর, েরের কযর র্ামযিন। যিইলাযরর 
যেতরটা অন্ধকার, েি দ্বমদ্বনট দ্বর্শ্রাম যনয়ার পর পরযনর ইউদ্বনিমগ যথযক একটা টচগ 
যর্র কযর জ্বালযলন। দ্বতন নম্বর। মুরমযটা যথযক যনযম প্রথমটার কাযি চযল এযস হুে 
খুলযলন, পাউচ যথযক যর্র করযলন যিাট একটা যরদ্বেযয়িন অোনালাইজার। র্াদ্ব়ির 
এয়ারকদ্বন্ডিদ্বনিং কমযপ্রসর-এর চারদ্বেযক যর্ারাযলন ওটা, দ্বরেআউযট যচাখ। হাযতর 
উযটাদ্বপযঠ দ্বরদ্বেিং দ্বলখযলন। তারপর যিন্ডাযরর ওপর সাদ্বজযয় রাখযলন কমপোে-এর 
চারদ্বেযক যর্ারাযলন ওটা, দ্বরেআউযট যচাখ। হাযতর উযটাদ্বপযঠ দ্বরদ্বেিং দ্বলখযলন। তারপর 
যিন্ডাযরর উপর সাদ্বজযয় রাখযলন কমপোে টুল-এর একটা যসট। কথা র্লযলন 
যরদ্বেওযত। হোযলা, রু্ইক দ্বটম। 
  
কাম ইন, সা়িা দ্বেল যস্টদ্বস। 
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অপাযরিন শুরু করদ্বি। 
  
স্টোদ্বেিং র্াই। 
  
পযনযরা দ্বমদ্বনযটর মযধ্ে কমযপ্রসর যকস খুযল। যর্ামাটাযক অযকযজা করযলন দ্বটযমাদ্বথ 
ওযয়োরদ্বহল। এখনও আি, দ্বটম রু্ইক? 
  
আদ্বি, সা়িা দ্বেল যস্টদ্বস। 
  
 আদ্বম যকাথায়? 
  
ওযয়স্ট যকাদ্বেনায়। পূর্গ দ্বেযক োযে যিইলার। 
  
একটার কাজ যিষ, র্াদ্বক আযি দ্বতনযট। 
  
গুে লাক। 
  
এক র্ন্টা পর চার নম্বর অথগাৎ যিষ র্াদ্ব়িটার হুে র্ন্ধ করযলন দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল। 
স্বদ্বিযত যনদ্বতযয় প়িল তার িরীর। সর্ কয়টা যর্ামা অযকযজা কযর দ্বেযয়যিন দ্বতদ্বন। 
জাপান যথযক েতই দ্বসর্নোল পাঠাযনা যহাক, যকানটাই িাটযর্ না। যরদ্বেওর সাহাযেে 
যস্টদ্বসর সাযথ আর্ার যোর্াযোর্ করযলন দ্বতদ্বন। যস্টদ্বস পরামিগ দ্বেল, যিইলার যথযক 
নামার জযনে পুঁয়তাদ্বিি দ্বমদ্বনট যথযক এক র্ণ্টা অযপক্ষ্া করযত হযর্ তাযক। 
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করার দ্বকিু যনই, দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহলযক একযর্যয়দ্বমযত যপযয় র্সল। লাে কমপাটগযমন্ট 
খুযল র্াদ্ব়ির ওয়াযরদ্বন্ট যপপার ও মাদ্বলযকর মোনুয়াল যর্র করযলন দ্বতদ্বন। যেতযরর 
আযলা যজ্বযল মোনুয়াযলর পাতা ওটাযলন অলস েদ্বঙ্গযত। তার দ্বর্ষয় দ্বমউদ্বক্লয়ারদ্বিদ্বজক্স 
হযলও, ইযলকিদ্বনক্স-এও তার আগ্রহ আযি। মুরমযটার ইযলকদ্বিকোল োয়াগ্রাম যেখার 
ইযে হযলা, দ্বকোযর্ ওয়োদ্বরিং করা হযয়যি যেখযর্ন। দ্বকন্তু মোনুয়াযলর পাতায় 
ইযলকিদ্বনকোল ওয়োদ্বরযয়র দ্বচহ্ন মাত্র যনই। আযি মোপ, আর দ্বকিু দ্বনযেগি_দ্বনদ্বেগি 
পদ্বজিযন দ্বকোযর্ দ্বনযয় যেযত হযর্ র্াদ্ব়িটাযক, তারপর দ্বকোযর্ দ্বেযটাযনিন করযত 
হযর্। 
  
ে. দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল আতঙ্ক যর্াধ্ করযলন। জাপাযনর অথগননদ্বতক সাম্রাজেযক রক্ষ্া 
করার জযনে র্াদ্ব়ি-যর্ামাগুযলাযক হুমদ্বক দ্বহযসযর্ র্ের্হার করা হযর্, র্োপারটা শুধু্ তা-ই 
নয়। আসযলও র্ের্হার করা হযর্ ওগুযলা। 
  
. 
  
৩৫. 
  
 যিষর্ার কযর্ এোযর্ অনদ্বধ্কার অনুপ্রযর্ি কযরযিন, মযন করযত পারযলন না 
নোিনাল দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট এযজদ্বন্সর দ্বেযরের যরইমন্ড জেগান। েি র্ির আযর্ দ্বিল্ড এযজন্ট 
দ্বহযসযর্ কাজ কযরযিন, মযন থাকার কথাও নয়। হঠাৎ যখয়াল যচযপযি, আযর্র যসই 
েক্ষ্তা আযি দ্বকনা পরীক্ষ্া কযর যেখযর্ন। 
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হোঙ্গাযরর দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট অোলামগ দ্বসযস্টযমর তাযর যিাি একটা কমদ্বপউটার যপার্ যঢাকাযলন 
দ্বতদ্বন, যর্াতাম দ্বটপযতই কমদ্বর্যনিন নাম্বার চযল এল যপাযর্। যকােটা দ্বচনযত পারল 
অোলামগ র্ক্স, পদ্বরযর্িন করল একটা এলইদ্বে দ্বেসযেযত। এরপর যর্াতাম দ্বটযপ অোলামগ 
দ্বসযস্টম অি করা পাদ্বনর মত সহজ হযয় যর্ল। েরজার তালা খুযল হোঙ্গাযরর যেতর 
ঢুযক প়িযলন দ্বতদ্বন। 
  
হোঙ্গাযরর এক প্রাযন্ত, স্টাজ-এর সামযন োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি দ্বপট, তার দ্বেযক দ্বপিন দ্বিযর। 
একটা যহেলাইট যমরামত করযি ও। 
  
দ্বস্থর োুঁদ্ব়িযয় যথযক ক্লোদ্বসক র্াদ্ব়িগুযলার উপর যচাখ রু্লাযলন যরইমন্ড জেগান। দ্বর্দ্বস্মত ও 
মুগ্ধ হযলন দ্বতদ্বন। অোেদ্বমরাল সোনযেকাযরর মুযখ দ্বপযটর কাযলকিন সম্পযকগ শুযনযিন 
র্যট, তযর্ আিা কযরনদ্বন এত সর্ েুলগে র্াদ্ব়ি যেখযত পাযর্ন এখাযন। দ্বনিঃিব্দ পাযয় 
প্রথম সাদ্বরর র্াদ্ব়িগুযলার দ্বপিযন চযল এযলন দ্বতদ্বন, এযর্াযলন অোপাটগযমযন্টর দ্বেক 
যথযক। এটা একটা পরীক্ষ্াই যেখা োক েুহাত েুর যথযক হঠাৎ একজন আর্ন্তুকযক 
যেযখ দ্বক প্রদ্বতদ্বক্রয়া হয় দ্বপযটর। 
  
 দ্বপযটর দ্বপিযন, েুহাত েূযর োুঁদ্ব়িযয় প়িযলন যরইমন্ড জেগান। স্টাযজর র্াযয় অযনক 
আুঁচয়ির োর্ যেখা োযে। যিযট যর্যি উইন্ডস্ক্রীযনর কাুঁচ, র্াম দ্বেযকর যহেলাইট 
তাযরর মাথায় ঝুলযি। 
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সাধ্ারণ একটা িাউজার ও হাযত যর্ানা যসাযয়টার পযর আযি দ্বপট। র্োকব্রাি করা চুল, 
তযর্ এযলাযমযলা হযয় আযি। একটা যক্রাম দ্বরযম যহেলাইযটর যলন্স কু্র দ্বেযয় আটকাযে 
ও। 
  
 কথা র্লযত োযর্ যরইমন্ড জেগান, তার আযর্ দ্বপটই মুখ খুলল, আযর্র মতই দ্বপিন 
দ্বিযর রযয়যি। গুে ইেদ্বনিং, দ্বম. জেগান। আপদ্বন আসায় আদ্বম খুদ্বি হযয়দ্বি। 
  
 হতেম্ব হযয় যর্যলন যরইমন্ড জেগান। আযর্র মতই দ্বনদ্বলগপ্ত ও র্েি দ্বপট, এখনও 
আর্ন্তুযকর দ্বেযক তাকায়দ্বন। 
  
আমার নক করা উদ্বচত দ্বিল, র্লযলন যরইমন্ড জেগান। 
  
 দ্বক েরকার। আপদ্বন যে এযসযিন, আদ্বম জানতাম। 
  
 অতীদ্বিয় যকান র্োপার, নাদ্বক মাথার দ্বপিযন েুযটা যচাখ আযি? 
  
জানযত চাইযলন যরইমন্ড জেগান, সার্ধ্াযন দ্বপযটর েৃদ্বিপযথ চযল আসযিন। 
  
মুখ তুযল দ্বনিঃিযব্দ হাসল দ্বপট। পুরাযনা যহেলাইযটর দ্বরযফ্লেরটা তুযল সামানে না়িল ও, 
রূপাদ্বল র্াযয় জেগাযনর িদ্বর্ িুযট উঠল। 
  
 হোঙ্গাযরর যেতর আপনার যর়্িাযনাটা যেযখ যিযলদ্বি আদ্বম। যঢাকার যকৌিলটাও দ্বিল 
প্রযিিনালযের মত। 
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তার মাযন র্োক-আপ কোযমরাটা আমার যচাযখ পয়িদ্বন। 
  
রািার ওপাযর। যটদ্বলযিান যপাযলর মাথায় যিাট একটা র্াক্স। ইনফ্রাযরে। েরজার কাযি 
যকউ এযলই অস্পি অোলামগ র্াযজ। 
  
আপনার কাযলকিন অদু্ভত, কত র্ির যলযর্যি? 
  
র্ত েি র্িযর র্াদ্ব়ির সিংখো দ্বিগুণ কযরদ্বি আদ্বম। হাযতর কাজ যিষ কযর দ্বসযধ্ হযলা 
দ্বপট। র্লুন, কদ্বি না অনে দ্বকিু? 
  
দ্বকিুই নয়। আপনাযক আদ্বম দ্বেসটার্গ করলাম না যতা? 
  
 উপযর আসুন, েীজ, র্যল দ্বসুঁদ্ব়ির দ্বেযক এযর্াল দ্বপট। যেপুদ্বট দ্বেযরেরযক না পাদ্বঠযয় 
যহেমোন স্বয়িং চযল এযসযিন যেযখ দ্বনযজযক আদ্বম সম্মাদ্বনত মযন করদ্বি। 
  
দ্বপযটর দ্বপিু দ্বপিু দ্বসুঁদ্ব়ি যর্যয় ওঠার সময় যরইমন্ড জেগান র্লযলন, মযন হযলা কথাটা 
আমার দ্বনযজরই আপনাযক জানাযনা উদ্বচত। দ্বমস লযরন ও দ্বম. দ্বেয়াজযক যেি যথযক 
যর্র কযর দ্বনযয় যর্যি ওরা। 
  
 ঝট কযর রু্যর োুঁ়িাল দ্বপট, একেৃযি তাদ্বকযয় থাকল, হঠাৎ স্বদ্বি িুযট উঠল যচহারায়। 
লযরন যর্ুঁযচ আযি! 
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ওরা উন্মাে একেল যটযরদ্বরস্ট নয়, র্লযলন যরইমন্ড জেগান। অপহরযণর জযনে যে 
দ্বর্রাট আযয়াজন করা হযয়দ্বিল, তা যথযকই আদ্বম রু্যঝ দ্বনযয়দ্বি ওযেরযক অতেন্ত েত্ন 
কযর রাখা হযর্। 
  
এত র্াধ্া যপদ্বরযয় ওরা যর্দ্বরযয় যর্ল দ্বকোযর্? 
  
দ্বনউযপাটগ দ্বনউজ, োদ্বজগদ্বনয়া এয়ারযপাটগ যথযক একটা প্রাইযেট যজযট কযর দ্বনযয় োওয়া 
হযয়যি ওযেরযক। যজটটার মাদ্বলক সুমার একটা আযমদ্বরকান করযপাযরিন। এক হাজার 
র্র্গ দ্বকযলাদ্বমটার এলাকার সর্গুযলা এয়ারযপাযটগ যখাুঁজ দ্বনযত হয় আমাযের, প্রদ্বতদ্বট 
যেযনর যরদ্বজযস্ট্রিন যচক কযর যেখযত হয়। সুমার একটা যেন পাওয়া যর্ল র্যট, 
সোযটলাইযটর সাহাযেে আমরা যসটার ফ্লাইট পথ-ও আদ্বর্ষ্কার করলাম, দ্বকন্তু ততক্ষ্যণ 
যসটা জাপাযনর উযেযিে যর্দ্বরিং সী-যত রযয়যি। 
  
আপনাযের যকান একটা দ্বর্মান র্াুঁদ্বট যথযক সামদ্বরক যেন পাদ্বঠযয় র্াধ্া যেয়া যর্ল না? 
  
জাপাযনর এয়ার যসলি-দ্বেযিন্স যিাসগ-এর এক যস্কায়াড্রন এি এস এক্স িাইটার যজট 
ওটাযক এসকটগ কযর দ্বনযয় োয়। 
  
তারপর? দ্বসুঁদ্ব়ির মাথায় উযঠ এযস জানযত চাইল দ্বপট। 
  
ওযেরযক আমরা হাদ্বরযয় যিললাম। 
  
যেন লোন্ড করার পর? 
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হোুঁ, যটাদ্বকও ইন্টারনোিনাযল। দ্বপযটর দ্বপিু দ্বপিু স্টাদ্বেযত ঢুযক ধ্প কযর একটা যচয়াযর 
র্যস প়িযলন যরইমন্ড জেগান। 
  
যকন, জাপাযন আপনাযের যলাকজন দ্বক করদ্বিল? েরযলাযকর সামযন োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি 
দ্বপট। 
  
মাদ্বেগন িওয়াটার ও দ্বজম খুন হওয়ার পর…। 
  
 েুজযনই ওরা মারা যর্যি? 
  
যটাদ্বকও পুদ্বলি রয় দ্বজযমর লাি যপযয়যি একটা নেগমায়, র্লা কাটা অর্স্থায়। মাদ্বেগযনর 
মাথা পাওয়া যর্যি েূতার্াযসর কাুঁটাতাযর আটকাযনা অর্স্থায়, ধ্য়ির যকান দ্বচহ্ন যনই। 
কযয়ক র্ণ্টা আযর্। আরও খারাপ খর্র হযলা, রয় ওরদ্বিয়াযক দ্বস্লপার র্যল সযন্দহ 
করদ্বিল। প্রথম যথযকই আমাযের সর্ তথে িাুঁস কযর দ্বেদ্বেল যস। ঈশ্বরই র্লযত 
পারযর্ সুমা কতটুকু দ্বক জাযন। ক্ষ্দ্বতর পদ্বরমাণ যকানদ্বেনই হয়যতা জানা োযর্ না। 
  
 মাদ্বেগন িওয়াটার আর দ্বজম হানামুরাযক এোযর্ যকন খুন করা হযলা? যক োয়ী? 
  
প্রাচীন জাপাযন এোযর্ খুন করা হত। পুদ্বলযির পোথলদ্বজস্ট র্লযি, ওযের মাথা কাটা 
হযয়যি সামুরাই তযলায়ার দ্বেযয়। সুমার োন হাত ও প্রধ্ান খুনী প্রাচীন মািগাল আযটগর 
েক্ত র্যল যিানা োয়, দ্বকন্তু প্রমাণ করা সম্ভর্ নয় যে যস-ই ওযেরযক যমযরযি। 
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ধ্ীযর ধ্ীযর একটা যচয়াযর র্সল দ্বপট। জাপাযন তাহযল কাজ করার মত যকউ থাকল 
না। 
  
 খুন হর্ার আযর্ মি একটা উপকার কযর যর্যি হানামুরা। একটা সূত্র দ্বেযয় যর্যি যস, 
ওটা ধ্যর দ্বেযটাযনিন যসন্টাযর হয়যতা যপৌঁিাযনা োযর্। 
  
দ্বিরোুঁ়িা খা়িা হযয় যর্ল দ্বপযটর। দ্বেযটাযনিন যসন্টাযরর যলাযকিন জানা যর্যি? | সুমার 
কনস্ট্রাকিন দ্বেজাইনাযরর অদ্বিযস ঢুযক পয়ি হানামুরা, একটা ইযলকিদ্বনক কযিাল 
যসন্টাযরর খস়িা যস্কচ যর্র কযর আযন। যেযখ মযন হয় ওটা পাতাযল, যেযত হয় 
টাযনযলর যেতর দ্বেযয়। 
  
যকাথায়? 
  
এক আযমদ্বরকান টুদ্বরস্টযক যস্কচ েরা খামটা যেয় যস, েূতার্াযস যপৌঁযি দ্বেযত র্যল। 
তা়িাহুয়িা কযর খাযমর উপর ো দ্বলযখযি, অথগ উদ্ধার করা কদ্বঠন। 
  
দ্বক দ্বলযখযি? 
  
 দ্বলযখযি, আদ্বজমা িীযপ যখাুঁজ করুন। 
  
 সামানে কাুঁধ্ ঝাুঁকাল দ্বপট। তাহযল সমসোটা দ্বক? 
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আদ্বজমা র্যল যকান িীযপর অদ্বিত্ব যনই, হতাি সুযর র্লযলন যরই টোর্ট। যচাখ দ্বিদ্বরযয় 
িদ্বি েদ্বতগ কাুঁযচর যিা-যকসটার দ্বেযক তাকাযলন। আযমদ্বরকান যিনদ্বসিং ক্লার্-এর েুযটা 
িদ্বি যেযখ দ্বর্দ্বস্মত হযলন দ্বতদ্বন। 
  
আপদ্বন যিনসার নাদ্বক? 
  
সময় যপযল একটু চচগা কদ্বর, র্লল দ্বপট। অদ্বিত্ব যনই, এমন একটা িীযপর কথা যকন 
র্লযর্ হানামুরা? দ্বজযজ্ঞস করল ও। কযিাল যসন্টারটা ওখাযনই, সম্ভর্ত এ-কথাই 
র্লযত যচযয়যি যস। 
  
প্রাচীন যপইদ্বন্টিং সম্পযকগ তার আগ্রহ দ্বিল। জাপাদ্বন আটগ সম্পযকগ তার জ্ঞান আযি 
যেযখই সুমার অদ্বিযস মাইযক্রাযিান যরযখ আসার েোনটা করা হয়। মাসাদ্বক দ্বিমজুর 
যপইদ্বন্টিং সিংগ্রহ কযর সুমা, এ আদ্বম জানতাম। যসজযনেই দ্বিমজুর একটা যপইদ্বন্টিং নকল 
কযর দ্বজমযক দ্বেযয় পাঠাযনা হয়। িীযপর উপর আুঁকা দ্বিমজুর সর্ যপইদ্বন্টিংই সুমার 
কাযি আযি, যনই শুধু্ আদ্বজমা। শুধু্ এই একটাই যোর্াযোর্ যেখযত পাদ্বে আদ্বম। 
  
তাহযল আদ্বজমার অদ্বিত্ব না যথযক পাযর না। 
  
আমারও তাই দ্বর্শ্বাস, দ্বকন্তু আদ্বজমা নাযম যকান িীপ খুুঁযজ পাওয়া োযে না। প্রাচীন ও 
আধু্দ্বনক যকান চাযটগই যনই ওটা। এমন হযত পাযর, নামটা আসযল আদ্বটগযস্টর যেয়া, 
মাসাদ্বক দ্বিমজুর। ওই নামটাই কোটালযর্ রাখা হযয়যি। 
  
হানামুরার িারযপাকা যথযক দ্বকিু পাওয়া যর্ল? 
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সুমা, তার কসাই মুযরা কামাযতদ্বর, রু্য়িা যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু আর ধ্নকুযর্র ইদ্বচযরা 
সুযর্াই একসাযথ র্যস আযলাচনা করদ্বিল, অযনক তথে পাওয়া যর্যি। 
  
 ইদ্বচযরা সুযর্াই, দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট ও এসদ্বপওনাজ জর্যতর দ্বকিং র্লা হয় তাযক, যসও হাত 
দ্বমদ্বলযয়যি সুমার সাযথ? জানযত চাইল দ্বপট। 
  
র্লায় র্লায় োর্ েুজযনর, র্লযলন যরইমন্ড জেগান। জাপাদ্বন রাজনীদ্বতকযের যর্াপন 
কযর দ্বনউদ্বক্লয়ার যর্ামা ততদ্বরর জযনে দ্বকোযর্ িান্ড সিংগ্রহ করা হযয়যি, আযলাচনার সময় 
র্োখো করদ্বিল যস। সািংযকদ্বতক নাম যকইযটন প্রযজে সম্পযকগও এই প্রথম জানযত 
পারলাম আমরা। 
  
যচয়াযর নয়িচয়ি র্সল দ্বপট। আপদ্বন আমাযক শুধু্ কযয়কটা তথে দ্বেযত এযসযিন, দ্বম. 
জেগান? দ্বর্শ্বাস হয় না। 
  
 আদ্বম আমার অসহায়যত্বর কথা জানাযত এযসদ্বি আপনাযক, দ্বম. োকগ দ্বপট। দ্বমস লযরন 
ও দ্বম. দ্বেয়াজযক উদ্ধার করর্, আর্ার একই সাযথ যকইযটন প্রযজে ধ্বিংস করর্, এত 
যলাকর্ল আমার যনই। 
  
যকানটাযক িাস্টগ প্রাযয়াদ্বরদ্বট দ্বেযেন? জানযত চাইল দ্বপট। 
  
যপ্রদ্বসযেন্ট প্রথযম চান, যকইযটন প্রযজে ধ্বিংস করা যহাক। তারপর ওযেরযক উদ্ধার 
করা োযর্। 
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 তার মাযন আর্ার রহসেময় আদ্বজমা িীযপ দ্বিযর আসদ্বি আমরা, ককগি স্বযর র্লল দ্বপট। 
দ্বিল্পীর শুধু্ এই িদ্বর্টাই সুমার কাযি যনই, র্লযিন? 
  
হোুঁ, ওটার জযনে যস পার্ল। 
  
যকান সূত্র আযি, যকাথায় ওটা পাওয়া যেযত পাযর? 
  
আদ্বজমা যপইদ্বন্টিং যিষর্ার যেখা যর্যি র্াদ্বলগযনর জাপাদ্বন েূতার্াযস, জামগাদ্বনর। পতযনর 
দ্বঠক আযর্। পুরাযনা ওএসএস যরকেগ যেখা োয়, ইটাদ্বল যথযক যে-সর্ দ্বিল্প লুট 
কযরদ্বিল নাৎসীরা, আদ্বজমাযক যসগুযলার সাযথ রাখা হয়, তারপর যিযন কযর পাদ্বঠযয় 
যেয়া হয় জামগাদ্বনর উের-পদ্বিযম, রাদ্বিয়ানযের েযয়। তারপর ওটা ইদ্বতহাস যথযক 
র্াযয়র্ হযয় যর্যি। 
  
আদ্বজমা িীপ পাওয়া োযে না, িদ্বর্টাও দ্বনযখাুঁজ, র্লল দ্বপট। কাযজই সূত্রই যকান কাযজ 
আসযি না। তযর্ আপনাযের স্পাই যেন আর সোযটলাইযটর সাহাযেে সুমার যর্াপন 
আিানার যখাুঁজ পাওয়া সম্ভর্। একটা দ্বনউদ্বক্লয়ার েোন্ট যিাটখাট যকান র্োপার নয়। 
  
প্রধ্ান িীপ জাপাযনর চারযট যহানস, কাউউশু, যহাক্কাইেু আর দ্বিযকাক। সর্গুযলাযক 
দ্বর্যর আযি প্রায় এক হাজার যিাটখাট িীপ। দ্বনদ্বেগি িীপটা খুুঁযজ যর্র করা সহজ কাজ 
নয়। 
  
 তীর যথযক েি মাইল র্া আরও যর্দ্বি েূযর, এ-ধ্রযনর িীপগুযলাযক প্রথযমই র্াে দ্বেযয় 
র্াদ্বকগুযলার ওপর নজর রাখা হযয়যি। দ্বকন্তু যকান সযন্দহজনক তৎপরতা র্া কাঠাযমা 
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যচাযখ পয়িদ্বন। স্বাোদ্বর্ক, কারণ আমাযের ধ্ারণা যর্াটা স্থাপনাই মাদ্বটর তলায়। আরও 
একটা কথা প্রায় সর্ কয়টা িীপই েলকাদ্বনক ব্লক-এ ততদ্বর, আমাযের যসনসর যপদ্বনযিট 
করযত পাযর না। আদ্বম দ্বক আপনার প্রযশ্নর উের দ্বেযত যপযরদ্বি? 
  
দ্বপট র্লল, মাদ্বট ও পাথর না তুযল টাযনল ততদ্বর করা সম্ভর্ নয়। 
  
জাপাদ্বনযের িারা সম্ভর্ হযয়যি র্যল মযন হয়। সোযটলাইট িযটা দ্বর্যেষণ কযর যেখা 
যর্যি, টাযনল ততদ্বরর জযনে যকাথাও মাদ্বট র্া পাথর কাটা হয়দ্বন, এমন একটা রািার 
দ্বচহ্নও পাওয়া োয়দ্বন যেটা যকান প্রযর্ি পযথর দ্বেযক যর্যি। এক যসযকন্ড চুপ কযর 
যথযক খুক কযর কািযলন যরইমন্ড জেগান। কাযজই, চারদ্বেযক অন্ধকার যেখদ্বি আদ্বম। 
  
আপদ্বন আমার কাি যথযক খাদ্বনকটা আযলা পার্ার আিা দ্বনযয় এযসযিন? জানযত চাইল 
দ্বপট। 
  
যরইমন্ড জেগান হাসযলন না। শুধু্ র্লযলন, আপদ্বন রু্দ্বদ্ধমান মানুষ। 
  
আপদ্বন চান জাপাযন োই আদ্বম, িীপগুযলায় রু্ররু্র কদ্বর? 
  
না, র্লযলন যরইমন্ড জেগান। আপনাযক আদ্বম জামগাদ্বনযত োর্ার অনুযরাধ্ করদ্বি। একটা 
লুিটি র্ািংকাযর োইে যেয়ার জযনে। 
  
. 
  
৩৬. 
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োইে যেয়ার পর যেি র্াযয়র্ হযয় যর্যি ওরা। 
  
মাদ্বটযত একটা হাুঁটুযর্য়ি পুকুযরর কাযলা পাদ্বনর দ্বেযক তাকাল দ্বপট। 
  
আধ্ যোর্া িােরটা িা়িা আর দ্বকিু যেখযত যপল না। 
  
ওযেযসিদ্বট লাইন দ্বিুঁয়ি যর্যি, আর্ার র্লল অদ্বিসার। জামগান নোোল োইে দ্বটযমর 
যনতৃত্ব দ্বেযে যস, একটা নাইলন লাইন উুঁচু কযর যেখাল দ্বপটযক। যেযখ মযন হযলা, 
ধ্ারাযলা কু্ষ্র দ্বেযয় কাটা হযয়যি ওটা। দ্বকোযর্ দ্বিুঁ়িল? আমরা জাদ্বন না! 
  
 কদ্বমউদ্বনযকিন লাইনও? জানযত চাইল দ্বপট। যিাট একটা নুদ্ব়ি পাথর কুদ্ব়িযয় দ্বনযয় 
িুুঁয়ি দ্বেল ও, িলযক ওঠা পাদ্বন ও খুযে যঢউগুযলা যেখযি। 
  
 দ্বলে োইোযরর সাযথ যিান দ্বিল, যসটাও দ্বিুঁয়ি যর্যি। প্রথযম েুজন যলাযকর একটা 
দ্বটম পুকুরটায় নাযম। একটু পরই একটা আন্ডারওয়াটার টাযনল পায় ওরা, পদ্বিম দ্বেযক 
চযল যর্যি। সাুঁতযর নিই দ্বমটাযরর মত এযর্ায় তারা, তারপর দ্বরযপাটগ কযর যিাট 
একটা যচম্বাযরর সামযন যিষ হযয়যি টাযনল, েরজাটা স্টীযলর। এর খাদ্বনক পর যিান 
লাইন আর যসিদ্বট লাইন দ্বঢযল হযয় যর্ল। দ্বক হযয়যি যেখার জযনে আযরকটা দ্বটম 
পাঠালাম আদ্বম। প্রথমটার মত এটাও র্াযয়র্ হযয় যর্ল। 
  
মাথা রু্দ্বরযয় জামগান যনদ্বের োইে দ্বটযমর দ্বেযক তাকাল দ্বপট। র্নু্ধযের হাদ্বরযয় যিাযক 
কাতর সর্াই। যপাযটগর্ল কমান্ড যপাস্ট-এর সামযন োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি ওরা। যিাদ্বল্ডিং 

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

323 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

যচয়াযর র্যস রযয়যি পুদ্বলি দ্বর্োযর্র আন্ডারওয়াটার যরসদ্বকউ োইোররা। ইউদ্বনিমগ 
িা়িাও দ্বতনজন যলাকযক যেখা যর্ল, ওরা সরকারী অদ্বিসার, ওযের সাযথই এখাযন 
যপৌঁযিযি দ্বপট ও যনদ্বের েল। যিষ যলাকটা কখন যনযমযি? জানযত চাইল ও। 
  
 আপানারা যপৌঁিাযনার চার র্ণ্টা আযর্, নোোল দ্বটযমর লীোর জর্ার্ দ্বেল। যলিযটনোন্ট 
যহলমুট যরইনহাটগ র্যল দ্বনযজর পদ্বরচয় দ্বেযয়যি যস। আমার র্াদ্বক যলাযকরা দ্বনযচ নামার 
জযনে অদ্বস্থর হযয় আযি, অযনক কযি যঠদ্বকযয় যরযখদ্বি ওযের। দ্বক র্টযি ওখাযন না 
যজযন আর কাউযক পাঠাযত পাদ্বর না। দ্বকন্তু ওই র্োটা হাুঁোরাম পুদ্বলযির যলাকগুযলা 
দ্বনযজযেরযক অমর র্যল মযন কযর। আমার কথা শুনযর্ না, দ্বনযজযের একটা দ্বটম 
পাঠার্ার েোন করযি। 
  
 যকান যকান যলাক জন্মই যনয় আত্মহতোর করার জযনে, র্লল অোল। এই যেমন আদ্বম। 
  
জ্বী? হাুঁ কযর তাদ্বকযয় থাকল যলিযটনোন্ট। 
  
ওর কথায় কান যেযর্ন না, র্লল দ্বপট। মাযঝ মযধ্ে মদ্বতভ্রম র্যট ওর। পুকুযরর দ্বকনারা 
যথযক সযর এল দ্বপট, ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসর সামযন োুঁদ্ব়িযয় র্লল, রু্দ্বর্-িোপ। 
  
মাথা ঝাুঁকাযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। আমার তাই ধ্ারণা। দ্বিদ্বলপাইযনর যিজার টাযনযলর 
মুযখ যর্ামা পুুঁযত রাখা হযয়দ্বিল, মাদ্বট খুুঁ়িযত শুরু করযলই যিযট োযর্। পাথগকে হযলা, 
আর্ার দ্বিযর দ্বর্যয় গুপ্তধ্ন উদ্ধার করার েোন দ্বিল জাপাদ্বনযের, আর নাৎসীযের রু্দ্বর্-
স্ট্রোপ মাযন হযলা সাচগ দ্বটযমর সাযথ গুপ্তধ্ন ধ্বিংস করা। 
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আমার যলাকজন যেোযর্ই মারা োক, অন্তত যর্ামায় মারা োয়দ্বন, র্লল যলিযটনোন্ট 
যরইনহাটগ। 
  
দ্বক করা োয় যফ্রদ্বে মোনদ্বকউযসর সাযথ পরামিগ করযি দ্বপট, েুযটা েযলর মযধ্ে তকগেুদ্ধ 
যর্যধ্ যর্ল। পুদ্বলযির োইোররা পুকুযর নামযর্, যনদ্বের যলাযকরা র্াধ্া দ্বেযে। 
  
 ইযতামযধ্ে েুপক্ষ্ই যজযনযি, জামগাদ্বনর দ্বিল্প ও সিংসৃ্কদ্বত মিীর র্েদ্বক্তর্ত আমিযণ োকগ 
দ্বপযটর যনতৃযত্ব নুমার এই দ্বর্যিষ েলদ্বটর আর্মন র্যটযি। ওযের আর্মযনর কারণটাও 
র্োখো করা হযয়যি সদ্বর্িাযর। 
  
েুযদ্ধর পরপর র্হু নাৎসী অদ্বিসারযক ইন্টাযরাযর্ট করা হয়, তার যরকেগ র্াদ্বলগন 
আকগাইে ও েুক্তরাযের লাইযব্রদ্বর অে কিংযগ্রযস সিংরদ্বক্ষ্ত আযি। যস-সর্ যরকেগ যথযক 
জানা োয়, পাতাযলর একটা যর্াপন এয়ারদ্বিযল্ড আঠাযরা হাজার মূলের্ান দ্বিল্পকমগ 
লুকাযনা আযি। আযলাচে পুকুরদ্বট যসই যর্াপন এয়ারদ্বিযল্ডর প্রযর্িপথ হযলও হযত 
পাযর, পাদ্বনর তলায় যর্াপন টাযনল থাকা সম্ভর্। 
  
েুপযক্ষ্র ঝর়্িা থামার্ার জযনে একটা আযপাস প্রিার্ দ্বেল দ্বপট। যলিযটনোন্ট যহলমুট 
র্লল, শুনযত আপদ্বে যনই। 
  
সাতজযনর একটা দ্বটম র্ঠন করর্ আমরা, র্লল দ্বপট। আমরা থাকর্ দ্বতনজন। কারণ, 
দ্বম, মোনদ্বকউযসা একজন মাইদ্বনিং এদ্বিদ্বনয়ার, টাযনল কনস্ট্রাকিন–এর এক্সপাটগ। আদ্বম 
আর দ্বম. অোল আন্ডারওয়াটার সোলযেজ-এর অদ্বেজ্ঞ। েুজন থাকযর্ন যলিযটনোন্ট 
যরইনহাটগ-এর যলাক, যর্ামা র্া দ্বর্যফারক অযকযজা করার অদ্বেজ্ঞতা আযি তাযের। 
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র্াদ্বক েুজন থাকযর্ন পুদ্বলযির যলাক, যরসদ্বকউ োইোর ও যমদ্বেযকল র্োকআপ 
দ্বহযসযর্। 
  
সঙ্গত প্রিার্, কারও আপদ্বে থাকার কথা নয়। যলিযটনোন্ট যরইনহাটগ ইতিত না কযর 
রাদ্বজ হযয় যর্ল। পদ্বরষযের একজন অদ্বিসার জানযত চাইল, যক আযর্ নামযর্? 
  
আদ্বম, ইতিত না কযর র্লল দ্বপট। 
  
উপদ্বস্থত সর্াই শ্রদ্ধা যমিাযনা নতুন েৃদ্বিযত তাকাল ওর দ্বেযক। 
  
এয়ার টোযঙ্কর সাযথ যজা়িা লার্াযনা মাইযক্রাইযলকিদ্বনক কমদ্বপউটাযর সময় যর্ুঁযধ্ দ্বনল 
দ্বপট, তারপর যিষ র্াযরর মত যচক করল যরগুযলটর ও র্য়অোনদ্বস কমযপনযসটর। 
কৃষক কওযসযনর যখত যথযক মই যর্যয় দ্বনযচ নামার পর এর্ার দ্বনযয় চারর্ার কাযলা 
পাদ্বনর দ্বেযক তাকাল ও। না, পাদ্বনযত নামযত েয় পাযে না। োর্যি, অযধ্গক েুদ্বনয়া 
পাদ্ব়ি দ্বেযয় এযস, এত ঝুুঁদ্বক দ্বনযয় যিষ পেগন্ত যকান লাে হযর্ দ্বকনা। আঠারা হাজার 
দ্বিল্পকমগ, তার মযধ্ে মাসাদ্বক দ্বিমজুর আুঁকা আদ্বজমা িীপ সদ্বতে দ্বক আযি? 
  
আপনার দ্বক মযন হয়, পাদ্বনর তলায় দ্বক র্টযি? দ্বজযজ্ঞস করযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। 
  
 ধ্াুঁধ্ার অযধ্গক সমাধ্ান করযত যপযরদ্বি র্যল মযন হয়, র্লল দ্বপট। দ্বকন্তু লাইন কাটযি 
দ্বকোযর্? এটা একটা রহসেই র্যট। 
  
আত্মহতো েখন করযতই হযর্, যেদ্বর দ্বকযসর? জানযত চাইল অোল। 
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যলিযটনোন্ট যরইনহাযটগর দ্বেযক তাকাল দ্বপট। যরদ্বে, যজযন্টলযমন? সর্াই যে োর 
সামযনর যলাযকর েুদ্বমটাযরর মযধ্ে থাকযত যচিা করযর্ন, েীজ। আমার দ্বটম আপনাযের 
সাযথ আকুসদ্বটকস স্পীকাযরর মাধ্েযম যোর্াযোর্ রাখযর্। 
  
দ্বপযটর র্ক্তর্ে জামগান োষায় অনুর্াে করল যলিযটনোন্ট, তারপর সামদ্বরক কায়োর 
সোলুট করল দ্বপটযক, র্লল, আিটার ইউ, সোর। 
  
আদ্বম মাঝখাযন থাকর্, র্লল দ্বপট। দ্বম. মোনদ্বকউযসা েুদ্বমটার দ্বপিযন, আমার র্াম দ্বেযক। 
অোল, আমার োন দ্বেযক। পাুঁদ্বচল যথযক অস্বাোদ্বর্ক যকান যমকাদ্বনজম যর্দ্বরযয় এযসযি 
দ্বকনা, নজর রাখযর্। 
  
োইে লাইট অন করল দ্বপট, যসিদ্বট লাইন দ্বঠকমত আটকাযনা আযি দ্বকনা যেযখ দ্বনল 
টান দ্বেযয়, তারপর ঝাুঁদ্বপযয় প়িল পাদ্বনযত। 
  
 ঠাণ্ডা পাদ্বন। কমদ্বপউটাযরর দ্বেদ্বজটাল দ্বরেআউট-এর দ্বেযক তাকাল দ্বপট। পাদ্বনর 
তাপমাত্রা ১৪ যসলদ্বসয়াস র্া ৫৭ দ্বেদ্বগ্র িাযরনহাইট। কিংদ্বক্রযটর যমযঝযত কাো জযম 
দ্বপদ্বেল হযয় আযি। সতকগ থাকল দ্বপট, জযম থাকা কাোয় যেন দ্বিযনর র্াদ্বর না লাযর্। 
পাদ্বন যর্ালা হযয় যর্যল দ্বপিযনর যলাকজন সামযনর েৃিে যেখযত পাযর্ না। 
  
োইে লাইট উপর দ্বেযক তাক করল দ্বপট, র্ািংকাযরর দ্বসদ্বলযঙর দ্বেযক তাকাল। দ্বনযচর 
দ্বেযক ঢালু হযয় যনযম যর্যি ওটা, ক্রমি পুযরাপুদ্বর েুযর্ যর্যি, সরু হযত হযত পদ্বরণত 
হযয়যি একটা টাযনযল। সার্ধ্ান হওয়া সযেও যর্ালা হযয় যর্ল পাদ্বন, দ্বতন দ্বমটাযরর 
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ওদ্বেযক েৃদ্বি চযল। োুঁ়িাল দ্বপট, সঙ্গীযের আরও কািাকাদ্বি থাকযত র্লল। তারপর 
আর্ার এযর্াল। 
  
 আরও দ্বর্ি দ্বমটার এদ্বর্যয় আর্ার থামল দ্বপট, িরীর মুচয়ি ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা আর 
অোযলর যখাুঁযজ দ্বপিন দ্বেযক তাকাল। ম্লান আোর মত যেখা যর্ল ওযের লাইট। 
কমদ্বপউটার যচক করল ও। যপ্রমার দ্বরেআউট-এ যেখা যর্ল মাত্র িয়দ্বমটার র্েীযর 
রযয়যি ও। 
  
আরও খাদ্বনক এযর্ার্ার পর আন্ডারওয়াটার টাযনল সরু হযত শুরু করল, একই সাযথ 
উুঁচু হযয় োযে যমযঝটা। সার্ধ্াযন এযর্াল দ্বপট, যর্ালা পাদ্বনযত তীক্ষ্ণ েৃদ্বিযত তাদ্বকযয় 
থাকায় টান প়িযি যচাযখর চারপাযির যশ্রণীযত। খাদ্বল হাতটা মাথার ওপর লম্বা করল, 
পাদ্বনর ওপর উযঠ োওয়ায় র্াতাস লার্ল আঙুযল। দ্বচৎ হযলা ও আযলাটা তাক করল 
উপর দ্বেযক। পাতাযলর আজর্ এক প্রাণীর মত পাদ্বন উপর যিাট একটা যচম্বাযর উযঠ 
মাস্ক ও যরগুযলটারসহ রার্ার যহলযমট পরা দ্বপযটর মাথাটা। দ্বিন পরা পা েুযটা 
হালকাোযর্ না়িল দ্বপট, মৃেু ধ্াক্কা যখল কিংদ্বক্রযটর একটা দ্বসুঁদ্ব়িযত। হামাগুদ্ব়ি দ্বেযয় 
সমতল একটা যমযঝযত উযঠ এল। 
  
ো যেখযর্ র্যল েয় কযরদ্বিল, অন্তত এখুদ্বন যসরকম দ্বকিু যচাযখ প়িল না। জামগান যনদ্বে 
দ্বটযমর লািগুযলা যকাথাও যনই। কিংদ্বক্রযটর যমযঝযত িোওলা জযমযি, িোওলার ওপর 
তাযের দ্বিযনর োর্ যেখা যর্ল। দ্বকন্তু যলাকগুযলার যকান দ্বচহ্ন যনই। 
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যচম্বাযরর যেয়ালগুযলা সার্ধ্াযন পরীক্ষ্া করল দ্বপট। দ্বর্পজ্জনক দ্বকিু যপল না। েূর 
প্রাযন্ত, োইে লাইযটর আযলায় যেখা যর্ল একটা মরযচ রঙা ধ্াতর্ েরজা। দ্বিন পযর 
থাকায় আ়িি েদ্বঙ্গযত হাুঁটযি। েরজার র্াযয় যহলান দ্বেল। কব্জাগুযলা সহযজই সচল 
হযলা, যেতর দ্বেযক খুযল োযে কর্াট েুযটা। কাধ্ সদ্বরযয় দ্বনযতই আর্ার দ্রুত র্ন্ধ হযয় 
যর্ল, প্রীযঙর চাযপ। 
  
হোযলা, দ্বক যপলাম এখাযন আমরা? আকুসদ্বটকস স্পীকার যথযক ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসার 
কণ্ঠস্বর যেযস এল। 
  
েরজার ওদ্বেযক দ্বক আযি র্লযত পারযল দ্বতন দ্বেযনর যর্তন পুরস্কার পাযর্ন, র্লল 
অোল। 
  
পাযয়র দ্বিন খুযল েরজাটা আর্ার খাদ্বনকটা খুলল দ্বপট, দ্বনযচর যচৌকাঠ পরীক্ষ্া করল। 
ধ্াতর্ যচৌকাঠ ধ্ারাল িুদ্বরর মত, মরযচ ধ্যর যর্যি। যিান আর যসিদ্বট লাইন যকন 
দ্বিুঁয়িযি, তার র্োখো পাওয়া যর্ল। 
  
মাথা ঝাুঁকাল অোল। োইোররা যেতযর যঢাকার পর স্ত্রীযঙর টাযন আপনা যথযকই র্ন্ধ 
হযয় োয় েরজা, ধ্ারাল যচৌকাঠ ও কর্াযটর মযধ্ে পয়ি দ্বিুঁয়ি যর্যি। 
  
দ্বপযটর দ্বেযক তাকাযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। আপদ্বন তখন র্লদ্বিযলন, ধ্াুঁধ্ার অযধ্গক 
সমাধ্ান কযর যিযলযিন। 
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হোুঁ, র্লদ্বিল। জর্ার্ োও, সর্জান্তা। যনদ্বের োইোররা মরল দ্বকোযর্? নাদ্বক তারা 
মযরদ্বন? 
  
র্োস, র্লল দ্বপট। পয়জন র্োস, েরজা যপদ্বরযয় যেতযর যঢাকার সযঙ্গ, সযঙ্গ আক্রান্ত হয় 
ওরা। 
  
পাদ্বন যথযক উযঠ এল দ্বটযমর র্াদ্বক সেসেরাও। 
  
 দ্বম. মোনদ্বকউযসা, র্লল দ্বপট, আপনার কাজ, কাউযক যেতযর ঢুকযত যেযর্ন না। শুধু্ 
আদ্বম আর অোল ঢুকর্। োই র্টুক, লক্ষ্ রাখযর্ন সর্াই যেন শুধু্ টোিংযকর র্াতাযস শ্বাস 
যনয়। যকান অর্স্থাযতই যরগুযলটর যোলা চলযর্ না। 
  
মাথা ঝাুঁদ্বকযয় দ্বসুঁদ্ব়ির দ্বেযক এযর্াযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। 
  
দ্বপযটর মত অোলও তার পাযয়র দ্বিন খুযল যিলল। যকান কথা হযলা না। েরজাটা যঠযল 
অযধ্গকটার মত খুলল দ্বপট, এমন হালকা পাযয় যেতযর ঢুকল যেন রদ্বির উপর দ্বেযয় 
হাুঁটযি। যচম্বাযরর র্াতাস শুকযনা, দ্বহউদ্বমদ্বেদ্বট যনই র্লযলই চযল। যেতযর ঢুযক থামল 
দ্বপট, আযলা যিলল চারদ্বেযক, সার্ধ্াযন খুুঁজযি দ্বকিু। সরু তার থাকযত পাযর, পাযয় 
র্াধ্যল যহাুঁচট যখযত হযর্। থাকযত পাযর যকর্ল, চযল যর্যি এক্সযোদ্বসে দ্বেযটাযনটাযর 
র্া পয়িঃজন র্োস কযন্টইনাযর। ওর প্রায় পাযয়র সামযনই পয়ি রযয়যি ধূ্সর রযঙর 
একটা সরু দ্বিি লাইন, দ্বিুঁয়ি েুটুকযরা হযয় যর্যি। অস্পি আযলায় যকান রকযম 
যেখযত পাওয়া োযে। 
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এক প্রস্থ লাইনযক অনুসরণ করল আযলাটা। ওটার র্াযয় যলখা রযয়যি িসজীন। 
োর্েযক মযন মযন ধ্নের্াে দ্বেল দ্বপট। িসজীন দ্বর্পজ্জনক, তযর্ শুধু্ িুসিুযস প্রযর্ি 
করযল। 
  
যতামার কথাই দ্বঠক, র্লল অোল। র্োসই। 
  
আমাযের মত সার্ধ্ান হযল যনদ্বের যলাকগুযলা মরত না। 
  
আরও চারযট পয়িঃজন র্োস রু্দ্বর্ িোযপ যপল দ্বপট, েুযটা কোদ্বনস্টাযরর মুখ যখালা। 
দ্বঠকমতই কাজ কযরযি র্োস। কযয়ক িুট র্ের্ধ্াযন পয়ি রযয়যি কুণ্ডলী পাকাযনা যনদ্বে 
োইোরযের লািগুযলা। সর্াই তারা োর োর এয়ার টািংক ও দ্বব্রদ্বেিং যরগুযলটর খুযল 
যিযলদ্বিল। কারও পালস যেখযত দ্বর্যয় সময় নি করল না দ্বপট, মুযখর নীলযচ রঙ আর 
েৃদ্বিহীন দ্বর্ফাদ্বরত যচাখই র্যল দ্বেযে মারা যর্যি তারা। 
  
লম্বা একটা র্োলাদ্বরযত আযলা যিলল দ্বপট, পরমুহূযতগ দ্বস্থর হযয় যর্ল। ওর যচাযখ যচাখ 
যরযখ োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি এক উদ্বদ্ভন্ন যেৌর্না তরুণী, মাথাটা একদ্বেযক সামানে কাত কযর 
তাদ্বকযয় আযি, োুঁ়িাযনার েদ্বঙ্গটা শ্বাসরুদ্ধকর। তুলনাহীন যসৌন্দযেগর আধ্ার ওই মুখ, 
যঠাুঁযট দ্বমদ্বি হাদ্বস যলযর্ রযয়যি। 
  
যমযয়দ্বট একা নয়। তার পাযি ও দ্বপিযন আরও কযয়কদ্বট নারীযের যেখা যর্ল, তাযের 
দ্বনস্পলক েৃদ্বি যেন সরাসদ্বর দ্বপযটর ওপরই দ্বনর্দ্ধ। সর্াই ওরা নগ্ন, আর্রণ র্লযত শুধু্ 
প্রায় হাুঁটু পেগন্ত লম্বা যর্ণী করা চুল। 
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 মদ্বরযত চাদ্বহনা আদ্বম সুন্দর েুর্যন, যর্াষণা করল অোল। সুন্দরীযের মাযঝ আদ্বম 
র্াুঁদ্বচর্াযর চাই। 
  
 উযেদ্বজত হযয়া না, সার্ধ্ান করল দ্বপট। রঙ করা মূদ্বতগ ওগুযলা। প্রমাণ আকৃদ্বতর 
নারীমূদ্বতগগুযলার মাঝখাযন হাুঁটাহাুঁদ্বট করযি ও। তারপর মাথার ওপর োইে আযলাটা 
তাক করল। যসানার চকচযক একটা সার্র যেখযত যপল ও। দ্বর্লদ্বট করা িদ্বর্র যফ্রম 
ওগুযলা। েতেূর আযলা যপৌযচযি, তারপর আরও অযনক েূর পেগন্ত, সাদ্বরর পর সাদ্বর 
শুধু্ র োক আর র োক, প্রদ্বতদ্বট র োযক অসিংখে োমী যপইদ্বন্টিং, মূদ্বতগ, োস্কেগ দ্বিল্প, ধ্মগীয় 
দ্বনেিগন, েুপ্রাপে র্ই, প্রাচীন িাদ্বনগচার, অোদ্বকগওলদ্বজকোল আদ্বন্টকস ইতোদ্বে। 
  
আমার মযন হয়, দ্বর়্িদ্বর়্ি করল দ্বপট। এইমাত্র জােুর কাদ্বঠ আদ্বর্ষ্কার কযরদ্বি আমরা। 
  
. 
  
৩৭. 
  
 েক্ষ্তা জামগানযের চদ্বরযত্রর একটা তর্দ্বিিে। চার র্ণ্টার মযধ্ে দ্বেকনটাদ্বমযনিন 
এক্সপাটগরা যপৌঁযি যর্ল, েূদ্বষত র্াতাস পাম্প কযর েযর যিলল একটা যকদ্বমকোল টোিংক 
িাযক। সাি-সুতযরার কাজ চলযি, যরইনহাযটগর যলাকজন িসদ্বজন দ্বরদ্বলজ যমকাদ্বনজম 
দ্বেঅোকদ্বটযেট কযর কোদ্বনস্টারগুযলা দ্বেকনটাদ্বমযনিন কু্রযের হাযত তুযল দ্বেল। সর্যিযষ 
লািগুযলা যতালা হযলা অোমু্বযলযন্স। 
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পাতাযলর পাদ্বনও পাম্প কযর কািাকাদ্বি একটা নেীযত যিলার কাজ শুরু হযয় যর্যি। 
শ্রদ্বমকরা মাদ্বট কাটযি, র্ািংকাযর নামার আসল পথটা উনু্মক্ত করার জযনে, েুযদ্ধর 
পরপরই ওটা র্ন্ধ কযর যেয়া হযয়দ্বিল। পুযরা সময়টা কৃষক কওযসযনর র্াদ্ব়িযত রু্দ্বমযয় 
কাটাল অোল। দ্বমযসস কওযসন নুমার পুযরা দ্বটমটাযক র্াদ্ব়িযত যেযক দ্বনযয় দ্বর্যয় োল 
কযর খাইযয় দ্বেল। 
  
দ্বর্খোত কযয়কজন রাজনীদ্বতক, সরকাদ্বর কমগকতগার একটা েল, নামকরা দ্বিল্পী দ্বর্যিষজ্ঞ, 
সািংর্াদ্বেক ও দ্বটদ্বে কু্ররা। মিী মযহােয় দ্বনযেগি দ্বেযলন, সর্ দ্বকিু োল কযর সাযেগ না 
হওয়া পেগন্ত দ্বনউজ দ্বমদ্বেয়াযক যকান তথে যেয়া োযর্ না। 
  
ধ্াতর্ েরজার কাি যথযক শুরু, তারপর র্োলাদ্বরটা লম্বা প্রায় এক দ্বকযলাদ্বমটার। টাযনযল 
পাদ্বন থাকযলও, েরজাটা দ্বিল এয়ার টাইট, র্োলাদ্বরর যেতর জলীয় র্াষ্প যঢাযকদ্বন, িযল 
প্রদ্বতদ্বট দ্বিল্পকমগ অক্ষ্ত অর্স্থায় পাওয়া যর্যি। জামগান দ্বর্যিষজ্ঞরা কযয়ক র্ণ্টার মযধ্ে 
একটা লোর্যরটদ্বর ও একটা ওয়াকগিপ খা়িা কযর যিলল। যরকেগ করার জযনে যিলা 
হযলা আলাো তাুঁরু্। 
  
জামগান অদ্বিদ্বিয়াযলর সযঙ্গ আলাপ করল দ্বপট। র্াদ্বলগযনর জাপাদ্বন েূতার্াস যথযক যে 
দ্বিল্পকমগ সরাযনা হযয়দ্বিল, আমরা শুধু্ যসগুযলার র্োপাযর আগ্রহী, তাুঁযক জানাল ও। 
  
আপনার ধ্ারণা ওগুযলা এখাযন আযি? 
  
জাপাযন পাঠাযনার সময় দ্বিল না, র্োখো করযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। রাদ্বিয়ানরা 
িহরটাযক দ্বর্যর যরযখদ্বিল। অোমর্োসের র্াদ্ব়িটায় তালা দ্বেযয় স্টািযের দ্বনযয় 
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যকানরকযম জান র্াুঁদ্বচযয় পালান সুইজারলোযন্ড। যরকেগ র্লযি, েূতার্াযসর সমি 
দ্বিল্পকমগ নাৎসীযের হাযত তুযল যেয়া হয় দ্বনরাপযে সিংরক্ষ্ণ করার জযনে। তারা 
যসগুযলার একটা এয়ারদ্বিযল্ড লুদ্বকযয় রাযখ। 
  
দ্বকন্তু আযমদ্বরকান সরকার জাপাদ্বন দ্বিল্প সম্পযকগ এত আগ্রহী যকন? 
  
েুিঃদ্বখত, র্লল দ্বপট। এই কারণটা র্লা োযর্ না। তযর্ এটুকু আশ্বাস দ্বেযত পাদ্বর, জামগান 
সরকাযরর যকান ক্ষ্দ্বত আমরা করর্ না। 
  
আদ্বম জাপাদ্বনযের কথা োর্দ্বি। ওরা তাযের দ্বজদ্বনস যিরত চাইযর্। 
  
আমরা যকান দ্বজদ্বনস দ্বনদ্বে না, শুধু্ কযয়কটার িযটা তুলর্। তযর্ েদ্বে েুএকটা খুর্ যর্দ্বি 
পিন্দ হযয় োয়, আপনার কাি যথযক চাইযল আপদ্বন দ্বক আর 
  
এক যসযকন্ড দ্বচন্তা করযলন অদ্বিসার। চোযন্সলর স্বয়িং দ্বনযেগি যেওয়ায় নুমার েলটাযক 
র্েদ্বক্তর্তোযর্ আমিণ জাদ্বনযয় আদ্বনযয়যিন দ্বতদ্বন। আযর্ই তার সযন্দহ হযয়যি, দ্বনদ্বেগি 
দ্বকিু একটা খুুঁজযি ওরা, যসটা যপযল সযঙ্গ কযর দ্বনযয় যেযত চাইযর্। কাুঁধ্ ঝাুঁকাযলন 
দ্বতদ্বন, র্লযলন, দ্বঠক আযি, যস যেখা োযর্। 
  
. 
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নারীমূদ্বতগগুযলার পঞ্চাি দ্বমটার দ্বপিযন জাপাদ্বন েূতার্াযসর কনযটইনারগুযলা পাওয়া যর্ল। 
র্াক্সগুযলা দ্বচনযত পারা যর্ল সহযজই, জাপাদ্বন হরি যেযখ। দ্বক যলখা রযয়যি? ফ্রাঙ্ক 
মোনদ্বকউযসাযক দ্বজযজ্ঞস করল দ্বপট। 
  
চার নম্বর র্াক্স, অনুর্াে করযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। জাপান সম্রাযটর সম্পদ্বে। 
  
 সার্ধ্ান যখালা হযলা র্াক্সটা। ঢাকদ্বন যতালার পর যেখা যর্ল োুঁজ করা একটা পেগা, 
কযয়কটা পাহা়িচূ়িার আিপাি দ্বেযয় পাদ্বখরা উয়ি োযে। অর্িেই িীপ নয়, কাুঁধ্ 
ঝাুঁকাল দ্বপট। 
  
আরও েুযটা র্াক্স যখালা হযলা। যেতর যথযক অযনক যপইদ্বন্টিংই যর্রল, দ্বকন্তু যকানটাই 
যষা়িি িতাব্দীর নয়, আরও প্রাচীন েুযর্র। র্াদ্বক র্াক্সগুযলায় অনোনে দ্বিল্পকমগ রযয়যি, 
যকান যপইদ্বন্টিং যনই। অর্যিযষ র্াদ্বক থাকল শুধু্ একটা র্াক্স, আকার যেযখ মযন হযলা 
যেতযর যকান যপইদ্বন্টিং থাকযলও থাকযত পাযর। 
  
ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসার যচহারায় উযেজনার িাপ। কপাযল চকচক করযি র্াম। যিষ 
র্াক্সটাও খুলল দ্বপট। পাদ্বন যেখযত পাদ্বে, র্লল ও। সম্ভর্ত সার্যরর েৃিে। আযর, সদ্বতে 
সদ্বতে একটা িীপ যেখদ্বি। 
  
থোঙ্ক র্ে। যর্র করুন, যর্র করুন। 
  
সার্ধ্াযন যপইদ্বন্টিংটা যর্র করা হযলা। পযকট যথযক যিাট একটা কোটালর্ যর্র করযলন 
ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। মাসাদ্বক দ্বিমজুর দ্বিল্পকযমগর কালার যেট রযয়যি। ওটায়। 
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কোটালযর্র পাতা ওটাযেন দ্বতদ্বন। আদ্বম এক্সপাটগ না, তযর্ যেযখ মযন হযে স্টাইলটা 
দ্বিমজুরই। 
  
িদ্বর্টা উযটা করল দ্বপট। এদ্বেযক দ্বক যেন যলখা রযয়যি। 
  
ঝুুঁযক যলখাটা প়িার যচিা করযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। আদ্বজমা আইলোনে, র্াই মাসাদ্বক 
দ্বিমজু। উযেজনায়, উিাযস তার র্লা যকুঁযপ যর্ল, যপযয় যর্দ্বি, সুমার কমান্ড যস্টাযরর 
হদ্বেস যপযয় যর্দ্বি। এখন শুধু্ সোযটলাইট িযটার সাযথ তীযরর যরখাগুযলা যমলাযত হযর্। 
  
সায়ি চারযিা র্ির আযর্ আুঁকা আদ্বজমা নাযম িীপটার দ্বেযক একেৃযি তাদ্বকযয় আযি 
দ্বপট। িীপটা যকানদ্বেনই টুদ্বরস্টযের আকৃি করযর্ না। সযিন সার্র যথযক খা়িা 
আকাযির দ্বেযক উযঠ এযসযি পাহায়ির পাথুযর প্রাচীর। তসকযতর যকান দ্বচহ্নমাত্র যনই 
যকাথও, র্ািপালাও যনই র্লযল চযল। যর্াটা িীপটা র্ম্ভীর েিগন, পদ্বরতেক্ত ও দ্বনজগন। 
কারও যচাযখ ধ্রা না পয়ি আকাি র্া সার্র যথযক িীপটায় যপৌঁিাযনার যকান উপায় 
যনই। র্লা োয়, প্রকৃদ্বতর ততদ্বর একটা েুর্গ। র্াুঁদ্বট দ্বহযসযর্ োল জায়র্াই যর্যি দ্বনযয়যি 
দ্বহযেদ্বক সুমা। 
  
 ওই পাথযরর রাযজে যঢাকা অসম্ভর্ একটা র্োপার, দ্বচদ্বন্তত স্বযর র্লল দ্বপট। যকউ যচিা 
করযল যেি মারা প়িযর্। 
  
যচহারা যথযক উিাযসর োর্টুকু মুযি যর্ল, দ্বপযটর দ্বেযক ঝট কযর তাকাযলন ফ্রাঙ্ক 
মোনদ্বকউযসা। ও কথা মুযখও আনযর্ন না, দ্বর়্িদ্বর়্ি করযলন দ্বতদ্বন। এমনদ্বক দ্বচন্তাও 
করযর্ন না। 
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 মাইদ্বনিং এদ্বিদ্বনয়াযরর যচাযখর দ্বেযক তাকাল দ্বপট। যকন? ওখাযন যতা আর আমাযেরযক 
যেযত হযে না। 
  
 আপনার েুল হযে, হাযতর উযটাদ্বপঠ দ্বেযয় কপাযলর র্াম মুিযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। 
রু্ইক ও দ্বটম যহান্ডা অযকযজা হযয় োর্ার পর দ্বম, যরইমন্ড জেগান আমাযেরযক িা়িা 
আর কাযের পাঠাযর্ন? দ্বচন্তা কযর যেখুন। 
  
কথাটা দ্বঠক, োর্ল দ্বপট। হঠাৎ কযর জেগাযনর উযেিেটাও পদ্বরষ্কার হযয় যর্ল। ওযের 
দ্বতনজনযক গুরুত্বপূণগ যকান কাজ না দ্বেযয় র্দ্বসযয় যরযখযিন দ্বতদ্বন, প্রযয়াজযনর সময় 
সুমার দ্বনউদ্বক্লয়ার র্া দ্বেযটাযনিন যসন্টাযর পাঠাযর্ন র্যল। 
  
. 
  
৩৮. 
  
যেযস্কর ওপর যখালা িাইলটার দ্বেযক তাদ্বকযয় থাকযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। তারপর মুখ তুযল 
েখন তাকাযলন, যচহারা সমূ্পণগ োর্িূনে। আসযলই ওরা ওগুযলা িাদ্বটযয় যেযর্? 
র্োপারটা যকান রকম যধ্াকা নয়? 
  
না, ওরা যধ্াকা দ্বেযে না, যরইমন্ড জেগান মাথা না়িযলন। 
  
এ কল্পনার অতীত একটা র্োপার। দ্বকন্তু যকন? এমন যতা নয় যে আমাযের েুদ্ধজাহাজ 
ওযের িীপগুযলাযক দ্বর্যর যরযখযি। 
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 কাল্পদ্বনক আতঙ্ক যথযক এ এক ধ্রযনর আত্মরক্ষ্ার যচিা, যোনাল্ড কানগ র্লযলন। চীন 
ও রাদ্বিয়ায় র্ণতি আসযত োযে, পূর্গ ইউযরাযপর যেিগুযলা স্বাধ্ীনতা পাযে, 
কাযলাযের োদ্বর্ যমযন যনয়া হযে েদ্বক্ষ্ণ আদ্বফ্রকায়, িাদ্বন্ত আসযি মধ্েপ্রাযচে, কাযজই 
েুদ্বনয়ার েৃদ্বি এখন দ্বিল্প সমৃদ্ধ জাপাযনর ওপর। ওযের অথগননদ্বতক সাম্রাজে ও র্াদ্বণজে 
নীদ্বতই সর্ার একমাত্র আযলাচে দ্বর্ষয়। ওযের আচরযণ অযনযকই অসন্তুি, অযনযকরই 
যচাখ টাটাযে। আর্ার এ-ও সদ্বতে, এযকর পর এক েতই মাযকগট েখল করযি 
জাপাদ্বনরা, ততই যর্াুঁয়ার হযয় উঠযি। 
  
র্ের্সা র্াদ্বণযজের যক্ষ্যত্র ওরা যকান নীদ্বত যমযন চযল না, র্লযলন যরইমন্ড জেগান। 
লােটাই আসল কথা। এ কথা শুধু্ জাপাদ্বনযের যর্লায় সদ্বতে নয়, আযমদ্বরকান 
র্ের্সায়ীযের যর্লায়ও সদ্বতে। তযর্ জাপাদ্বনযের কাযি আযমদ্বরকানরা। মার খাযে, ওযের 
মত দ্বর্িাল সাম্রাজে র্য়ি তুলযত পারযি না। জাপাদ্বনযের সযঙ্গ যকউই পারযি না। িযল 
সর্াই দ্বমযল জাপাদ্বন পণে র্জগন করার জযনে চাপ দ্বেযে সরকারগুযলাযক। যিে 
এমর্ারযর্া আযরাপ করার জযনে কিংযগ্রস সুপাদ্বরি করযত োযে, প্রিার্ যতালা হযর্ 
জাপাদ্বন করযপাযরিনগুযলা জাতীয়করণ করার। যটাদ্বকও আযপাযষ রাদ্বজ হযর্ র্যল মযন 
হয়, দ্বকন্তু দ্বহযেদ্বক সুমা ও জাপাযনর যর্দ্বিরোর্ দ্বিল্পপদ্বত পাটা আর্াত হানযত চাইযর্। 
  
দ্বকন্তু তাই র্যল দ্বনউদ্বক্লয়ার যগ্রট…। 
  
ওরা আসযল সময় পার্ার জযনে যখলযি, র্োখো করযলন যরইমন্ড জেগান। ওযের মূল 
েোনটা দ্বর্িাল, অথগননদ্বতক সাম্রাজে র্য়ি যতালাটা যসই েোযনর অিংিদ্বর্যিষ। জাপাযনর 
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সর্গুযলা িীযপর োঙা র্া মাদ্বট এক করযল আকাযর যসটা আমাযের কোদ্বলযিাদ্বনগয়ার 
সমান হযর্, তা-ও যর্দ্বিরোর্টা পাহা়িী এলাকা। ওইটুকু জায়র্ায় র্াস কযর সায়ি র্াযরা 
যকাদ্বট মানুষ। ওযের আসল উযেিে হযলা, দ্বনযজযের সুদ্বিদ্বক্ষ্ত যলাকজনযক অনোনে 
যেযি পাদ্বঠযয় কযলাদ্বন র্য়ি যতালা, োরা জাপাযনর প্রদ্বত অনুর্ত থাকযর্। ব্রাদ্বজযলর 
দ্বেযক তাকান, এরই মযধ্ে একাদ্বধ্ক 
  
কযলাদ্বন ততদ্বর কযরযি তারা। তাকান কোদ্বলযিাদ্বনগয়া ও হাওয়াই-এর দ্বেযক, একই 
অর্স্থা। অদ্বিত্ব রক্ষ্াটাযক সর্যচযয় যর্দ্বি গুরুত্ব যেয় জাপাদ্বনরা, আর ওযের তর্দ্বিিে 
হযলা েদ্বর্ষেযতর েোন কযর কযয়ক েিক আযর্। র্ের্সা-র্াদ্বণযজের সাহাযেে যর্াটা 
েুদ্বনয়ায় দ্বনযজযের একটা সমাজ র্য়ি তুলযত যচিা করি ওরা, যে সমাজ শুধু্ জাপাদ্বন 
দ্বিল্প ও সিংসৃ্কদ্বতর চচগা করযর্। যর্দ্বিরোর্ জাপাদ্বন যেটা যর্াযঝ না তা হযলা, 
েুদ্বনয়াযজা়িা যসই জাপাদ্বন সমাযজর অদ্বধ্পদ্বত হযত চায় সুমা। 
  
যখালা িাইযলর ওপর আর্ার একর্ার যচাখ রু্লাযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। অনোনে যেযি অোটম 
যর্ামা পাদ্বঠযয় তা দ্বক সম্ভর্? জাপাদ্বনরা যর্াকা নাদ্বক! 
  
 জাপাযনর সরকার র্া সাধ্ারণ জাপাদ্বনযের যোষ দ্বেযত পাদ্বর না, র্লযলন যরইমন্ড 
জেগান। আদ্বম প্রায় দ্বনদ্বিত, ওযের প্রধ্ানমিীযক অন্ধকাযর রাখা হযয়যি। অসৎ ও 
উচ্চাদ্বেলাষী দ্বিল্পপদ্বত, দ্বর্যর্কর্দ্বজগত িাইনোন্সার আর আন্ডারওয়াযল্ডগর। লীোররা যে 
যর্াপযন অোটম যর্ামা র্াদ্বনযয় যিযলযি, এ-খর্র তার জানা যনই। 
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তাহযল প্রধ্ানমিীর সাযথ দ্বমদ্বটযঙ র্সযত হয় আমাযক, র্লযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। আমরা দ্বক 
জানযত যপযরদ্বি, তাযক র্দ্বল। 
  
মাথা না়িযলন যরইমন্ড জেগান। এখদ্বন যস ধ্রযনর যকান পরামিগ আদ্বম যের্ না, সোর। 
তার আযর্ যকইযটন প্রযজেটা ধ্বিংস করযত চাই আমরা। 
  
যিষর্ার েখন কথা হযলা, ওযের কমান্ড যসন্টাযরর যলাযকিন আমরা জানতাম না। 
  
নতুন তথে যপযয়দ্বি আমরা, কমান্ড যসন্টাযরর অদ্বিত্ব খুুঁযজ যনর্। 
  
 জানা যর্যি, দ্বেযটাযনিযনর জযনে র্াদ্ব়ি-যর্ামাগুযলা যকাথায় পাঠাযনা হযর্? 
  
ইযয়স, সোর, জর্ার্ দ্বেযলন যোনাল্ড কানগ। আমাযের একটা দ্বটম র্াদ্ব়ির একটা চালান 
অনুসরণ কযর জানযত যপযরযি। 
  
দ্বনিয়ই ওগুযলা জনর্হুল এলাকায় পাঠাযনা হযর্? 
  
জী-না, সোর। পাঠাযনা হযর্ এমন সর্ জায়র্ায়, দ্বর্যফারযণ োযত খুর্ কম যলাক মারা 
োয়। 
  
মাযন? 
  
েুক্তরাে ও দ্বিল্পসমৃদ্ধ যেিগুযলার, র্োখো করযলন যোনাল্ড, এমন সর্ এলাকায় িাটাযনা 
হযর্ ওগুযলা, যেখাযন যলাকর্সদ্বত যনই র্লযলই চযল। িাটাযনা হযর্ সর্গুযলা প্রায় 
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একসাযথ। িযল মাদ্বটযত একটা ইযলকযিামোর্যনদ্বটক পালনস যসট অে করযর্, যেটা 
উযঠ োযর্ অোটমসযিয়ার-এর। এযত সৃদ্বি হযর্ িাতা আকৃদ্বতর যচইন দ্বরয়োকিন, িযল 
েুদ্বনয়া যজা়িা সোযটলাইট কদ্বমউদ্বনযকিন দ্বসযস্টম অচল হযয় প়িযর্। 
  
সমি যরদ্বেও, যটদ্বলদ্বেিন ও যিান যনটওঅকগ যেি অদ্বিত্ব হারাযর্, যোর্ করযলন 
যরইমন্ড জেগান। যিোযরল ও যলাকাল র্েনগযমন্ট, দ্বমদ্বলটাদ্বর কমান্ড, পুদ্বলি দ্বেপাটগযমন্ট, 
িায়ার দ্বেপাটগযমন্ট, অোমু্বযলন্স, পদ্বরর্হন, সর্ই অচল হযয় প়িযর্, কারণ কাযন দ্বকিু না 
শুনযত যপযল কাজ করা সম্ভর্ নয়। 
  
যোর্াযোর্দ্বর্হীন দ্বর্শ্ব, র্লযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। কল্পনা করা োয় না। 
  
পদ্বরদ্বস্থদ্বত আরও খারাপ, দ্বম. যপ্রদ্বসযেন্ট র্লযলন যোনাল্ড কানগ। আপদ্বন জাযনন, সোর, 
কমদ্বপউটার দ্বেযস্কর সামযন একটা মোর্যনট ধ্রযল দ্বক হয়? 
  
সর্ মুযি োয়। 
  
মাথা ঝাুঁকাযলন যোনাল্ড কানগ। পারমাণদ্বর্ক দ্বর্যফারণ যথযক যে ইযলকযিা মোর্যনদ্বটক 
পালস সৃদ্বি হযর্ যসটাও তাই করযর্। প্রদ্বতদ্বট দ্বর্যফারযণর চারদ্বেযক কযয়কযিা মাইল 
পেগন্ত প্রদ্বতদ্বট কমদ্বপউটাযরর যমযমাদ্বর সমূ্পণগ মুযি োযর্। 
  
যচাযখ অদ্বর্শ্বাস, যোনাযন্ডর দ্বেযক তাদ্বকযয় থাকযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। মাই র্ে। 
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জ্বী, সোর, যর্াটা যেি অচল হযয় োযর্। কমদ্বপউটার র্ের্হার করযি এমন প্রদ্বতদ্বট 
র্োিংক, র্ীমা যকাম্পাদ্বন, র্ের্সা-প্রদ্বতষ্ঠান, হাসপাতাল, সুপারমাযকগট, দ্বেপাটগযমন্ট যস্টার-
তাদ্বলকাটা অসম্ভর্ লম্বা_ সর্ র্ন্ধ হযয় োযর্। 
  
প্রদ্বতদ্বট দ্বেস্ক, প্রদ্বতদ্বট যটপ? 
  
সমি র্াদ্ব়ি ও অদ্বিযস, র্লযলন যরইমন্ড জেগান। আধু্দ্বনক যমাটরর্াদ্ব়িযত কমদ্বপউটার 
র্ের্হার করা হযে, র্ের্হার করা হযে যিযন ও যেযন। দ্বর্যিষ কযর যেনগুযলা হঠাৎ 
দ্বর্পযে প়িযত পাযর। কু্ররা মোনুয়াল কমান্ড গ্রহণ করার আযর্ই মাদ্বটযত খযস প়িযর্। 
অচল হযয় প়িযর্ মাইযক্রাওযয়ে ওযেন, দ্বেদ্বেও কোযসট যরকেগার, যে-যকান দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট 
দ্বসযস্টম। আমরা কমদ্বপউটার দ্বচপস-এ দ্বনেগরিীল হযয় পয়িদ্বি, দ্বকন্তু কখনও যেযর্ 
যেদ্বখদ্বন যে ওগুযলা দ্বক অরদ্বক্ষ্ত অর্স্থায় রযয়যি। 
  
হাযতর কলমটা যেযস্কর উপর র্ার কযয়ক ঠুকযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। তারপর র্লযলন, 
যসযক্ষ্যত্র দ্বসদ্বরয়াস না হযয় উপায় যনই আমার। ওযের পরমাণদ্বর্ক অযস্ত্রর গুোম ও 
কমান্ড যসন্টাযর আর্াত হানর্ আমরা দ্বনউদ্বক্লয়ার, ইি যনযসসাদ্বর। 
  
আদ্বম আযর্ই র্যলদ্বি, দ্বম. যপ্রদ্বসযেন্ট, িান্তকযণ্ঠ র্লযলন যরইমন্ড জেগান, যস পরামিগ 
আপনাযক আদ্বম যের্ না। তযর্ েদ্বে যেদ্বখ পদ্বরদ্বস্থদ্বত দ্বনয়িযণর র্াইযর চযল োযে, তখন 
অর্িে আলাো কথা। 
  
 যপ্রদ্বসযেন্ট জানযত চাইযলন, পদ্বরদ্বস্থদ্বত দ্বনয়িযণর মযধ্ে আযি, দ্বক কযর রু্ঝর্? 
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 আরও এক হপ্তা সুমার কমান্ড যসন্টার কাজ শুরু করযত পারযর্ না। আমাযের একটা 
যপদ্বনযিমন েোন রযয়যি, যেতযর ঢুযক সর্ গুুঁদ্ব়িযয় যেয়া সম্ভর্। অপাযরিনটা সিল 
হযল, আন্তজগাদ্বতক দ্বনন্দা এ়িাযত পারর্ আমরা। জাপাযন আমরা একর্ার অোটম যর্ামা 
যিযলদ্বি, েুদ্বনয়ার যলাক যস-কথা আজও েুলযত পাযরদ্বন। যে কারযণই যহাক, আর্ার েদ্বে 
যিদ্বল, মানুষ দ্বক োর্যর্ সহযজই তা অনুমান করা োয়। তািা়িা, জাপান এখন আমাযের 
র্নু্ধ রাে, েুযল যর্যল চলযর্ না। 
  
আরও দ্বত্রি দ্বমদ্বনট আযলাচনার পর যচয়ার যিয়ি উযঠ োুঁ়িাযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। চারদ্বেন। 
আপনাযের আদ্বম দ্বিয়ানিই র্ণ্টা সময় দ্বেলাম। 
  
 েুজযনর মুখই র্ম্ভীর হাদ্বস, যোনাল্ড কানগ ও যরইমন্ড জেগান পরস্পযরর দ্বেযক 
তাকাযলন। ওুঁরা ওোল অদ্বিযস আসার আযর্ই সুমার ওপর হামলার পদ্বরকল্পনা কযর 
এযসযিন। শুধু্ একটা যিান করযলই অপাযরিযনর কাজ শুরু হযয় োযর্। 
  
. 
  
৩৯. 
  
 উেমটর, যমদ্বরলোন্ড। যোর চারযট, র্েনগযমন্ট দ্বরজাযেগিন-এর কাযি যিাট একটা 
লোদ্বন্ডিং দ্বস্ট্রপ, যেযখ মযন হয় পদ্বরতেক্ত। যোযরর দ্বনিব্ধতাযক চুরমার কযর দ্বেযয় একটা 
যজট িান্সযপাটগার যেন এযস নামল। দ্বতন দ্বমদ্বনযটর মযধ্ে পোযসিার যোর খুযল যর্দ্বরযয় 
এল েুজন আরাহী, প্রযতেযকর হাযত একটা কযর সুটযকস। রানওযয়র যিষ মাথা পেগন্ত 
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যহুঁযট এল তারা। ওখাযন োুঁদ্ব়িযয় রযয়যিন অোেদ্বমরাল সোনযেকার। দ্বপট ও অোযলর 
সাযথ হোন্ডযিক করযলন দ্বতদ্বন। 
  
কিংগ্রাচুযলিন্স, র্লযলন দ্বতদ্বন। অতেন্ত সিল একটা অপাযরিযনর জযনে। 
  
যরজাট দ্বক এখনও তা আমরা জাদ্বন না, র্লল দ্বপট। ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা যপদ্বইদ্বটিং-এর যে 
িদ্বর্ িোন্সদ্বমট কযর পাঠাযলন, তার সাযথ যকান িীযপর দ্বমল পাওয়া যর্যি? 
  
োয়দ্বন মাযন! িীপটাযক আদ্বজমা র্লযত স্থানীয় যজযলরা, অযনক কাল আযর্। দ্বকন্তু চাযটগ 
ওটা আযি যসাযসদ্বক আইলোন্ড দ্বহযসযর্। আদ্বজমা নামটা যলাযক েুযলই যর্যি। 
  
যকাথায় যসটা? জানযত চাইল অোল। অোেদ্বমরাযলর দ্বপিু দ্বপিু যহুঁযট এযস একটা যসিন 
ওয়ার্যন উঠল ওরা। ড্রাইদ্বেিং সীযট র্সল দ্বপট, ওর পাযি অোেদ্বমরাল। অোল র্সল 
র্োকসীযট। 
  
এযো দ্বসদ্বটর পূর্গ দ্বেযক, তীর যথযক প্রায় ষাট দ্বকযলাদ্বমটার েূযর। 
  
 হঠাৎ দ্বপযটর যচহারায় উযিযর্র িায়া প়িল। লযরযনর যকান খর্র, অোেদ্বমরাল? 
  
মাথা না়িযলন অোেদ্বমরাল। আমরা শুধু্ জাদ্বন দ্বমস লযরন ও দ্বম. দ্বেয়াজ যর্ুঁযচ আযিন, 
ওুঁযেরযক যর্াপন একটা আিানায় আটযক রাখা হযয়যি? 
  
 উদ্ধার করার যকান যচিা হযে না? র্াুঁক দ্বনযয় ওয়াদ্বিিংটযনর রািাদ্বট ধ্রল দ্বপট। 
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 র্াদ্ব়ি-যর্ামার হুমদ্বক েতক্ষ্ণ থাকযর্, যপ্রদ্বসযেযন্টর হাত র্াুঁধ্া। 
  
রু্মার্, মুযখর সামযন হাত তুযল হাই তুলল অোল, আসযল প্রসঙ্গ র্েযল দ্বপটযক িান্ত 
করযত চাইযি যস। আমার সাদ্বততক রু্ম যপযয়যি। 
  
মোনদ্বকউযসা জামগাদ্বনযত রযয় যর্যলন যকন? জানযত চাইযলন অোেদ্বমরাল সোনযেকার। 
  
 জাপাদ্বন েূতার্াযসর যপইদ্বন্টিংগুযলা যটাদ্বকওযত যপৌঁযি যেযর্ন উদ্বন, র্লল দ্বপট। যোনাল্ড 
কানগ যিাযন তাুঁযক যস দ্বনযেগি দ্বেযয়যিন। 
  
মুচদ্বক হাসযলন সোনযেকার। জামগানযের তাই যর্াঝাযনা হযয়যি। আসযল মোনদ্বকউযসা 
ওগুযলা ওয়াদ্বিিংটযন দ্বনযয় আসযিন। সময় ও সুযোর্ মত যপ্রদ্বসযেন্ট ওগুযলা শুযেোর 
দ্বনেিগন দ্বহযসযর্ জাপাদ্বনযের উপহার যেযর্ন। 
  
যকাথায় োদ্বে আমরা, জানযত চাইল দ্বপট। 
  
চুপ কযর থাকযলন অোেদ্বমরাল, দ্বক যেন োর্যিন। োযকগর মযন হযলা, শুনযত না পার্ার 
োন করযিন েরযলাক। প্রশ্নটা আর্ার করল ও। যকাথায় োে? শুযন খুদ্বি হযর্ র্যল 
মযন হয় না। আর্ার যেযন চ়িযত হযর্ যতামাযের। 
  
মাযন? যকাথায়? 
  
 প্রথযম লস এযিলযস। তারপর পোদ্বসদ্বিযক। 
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লস এযিলযস যকন? পোদ্বসদ্বিযকর দ্বঠক যকাথায়? 
  
লস এযিলযস যস্টদ্বস িক্স যতামার পাটগনার। তারপর পালাউ-এ োে। যমল যপনাযরর 
সাযথ যেখা করযত। 
  
কখন যেযন চ়ির্ আমরা? 
  
 হাতর্দ্ব়ি যেখযলন অোেদ্বমরাল। এক র্ণ্টা পঞ্চাি দ্বমদ্বনট পর যতামাযের ফ্লাইট। োযলস 
যথযক একটা কমাদ্বিগয়াল এয়ারলাইযনর যেযন…। 
  
 তাহযল যতা ওখাযনই লোন্ড করযল পারতাম আমরা, র্ললল দ্বপট। র্াদ্ব়িযত উঠযত হত 
না। 
  
দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বটর কথা যেযর্ এই র্ের্স্থা, র্লযলন অোেদ্বমরাল যোনাল্ড কানগ চাইযিন আর 
সর্ সাধ্ারণ পোযসিাযরর মত দ্বটযকট যকযট যেযন চয়িা যতামরা। 
  
দ্বকন্তু আমাযের কাপ়িযচাপ়ি েরকার…। 
  
এয়ারযপাযটগ এতক্ষ্যণ যপৌঁযি যর্যি েুযটা সুইযকস। 
  
অসহায়োযর্ কাুঁধ্ ঝাুঁদ্বকযয় দ্বরোর দ্বেউ দ্বমরযর তাকাল দ্বপট। যর্টওযয়যত উযঠ আসার 
পর যথযক একযজা়িা যহেলাইট অনুসরণ করযি ওযেরযক। যিষ কযয়ক দ্বকযলাদ্বমটার 
একই েূরত্ব র্জায় রাখযি আযলা েুযটা। র্দ্বত সামানে র্া়িাযলা ও। দ্বপদ্বিযয় প়িল যজা়িা 
যহেলাইট, তারপর আর্ার এদ্বর্যয় এল। 
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দ্বক র্োপার, দ্বপট? জানযত চাইযলন অোেদ্বমরাল। 
  
যিউ। 
  
র্া়ি দ্বিদ্বরযয় দ্বপিন দ্বেযক তাকাল অোল। একাদ্বধ্ক র্াদ্ব়ি। দ্বতনযট েোযনর একটা কনেয় 
যেখযত পাদ্বে আদ্বম। 
  
 দ্বপট দ্বচদ্বন্তত, তাদ্বকযয় আযি দ্বমরযর। োরাই দ্বপিযন লাগুক, যকান ঝুুঁদ্বক দ্বনযত রাদ্বজ নয়। 
যর্াটা একটা োটুন পাদ্বঠযয়যি। 
  
 যিাুঁ দ্বেযয় কার যিাযনর দ্বরদ্বসোর তুযল দ্বনযলন অোেদ্বমরাল সোনযেকার, লাইনটা 
দ্বনরাপে। সযঙ্কযতর ধ্ার ধ্রযলন না, দ্বরদ্বসোযর র্লযলন, দ্বেস ইজ অোেদ্বমরাল 
সোনযেকার। আমরা যর্টওযয়যত রযয়দ্বি, োদ্বে েদ্বক্ষ্যণ, মদ্বনগিং সাইে এর দ্বেযক। 
আমাযের দ্বপিযন যিউ যলযর্যি…। 
  
র্লুন ধ্াওয়া করযি, র্াধ্া দ্বেল দ্বপট। দ্রুত চযল আসযি ওরা। 
  
অকস্মাৎ এক পিলা রু্যলট এযস লার্ল র্াদ্ব়ির িাযে। কাযরকিন, অদু্ভত িান্ত র্লায় 
র্লল অোল দ্বজওদ্বেগযনা। ধ্াওয়ার র্েযল র্লুন হামলা। 
  
দ্বসট যথযক যমযঝযত যনযম যর্যলন অোেদ্বমরাল, দ্রুত কথা র্লযিন মাউথপীযস। 
অোকদ্বসলাযরটযর পা যচযপ ধ্যরযি দ্বপট। যর্টওযয় ধ্যর র্ণ্টায় একযিা পঞ্চাি 
দ্বকযলাদ্বমটার র্দ্বতযত িুটল যস্টিন ওয়ার্ন। 
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 দ্বেউদ্বটযত রযয়যি একজন এযজন্ট, অোেদ্বমরাল জানযলন। হাইওযয় যপিলযক যমযসজ 
পাঠাযে যস। 
  
তা়িাতাদ্ব়ি করযত র্লুন, আযর্েন জানায় দ্বপট, িত্রুপযক্ষ্র লক্ষ্ে র্েথগ করার জযনে 
হাইওযয়যর দ্বতনযট যলযনর একটা যথযক আযরকটায় চযল োযে দ্রুত। 
  
আরও এক পিলা গুদ্বল হযলা। দ্বসটগুযলার মাঝখাযন আযর্ই র্যস পয়িযি অোল। 
দ্বপিযনর জানালার কাুঁচ যেযঙ যর্ল, রু্যলটগুযলা িুটল তার মাথার উপর দ্বেযয়, যেযঙ 
যিলল সামযনর উইন্ডস্ক্রীযনর অযধ্গকটা। এটাযক দ্বঠক যিয়ার যে র্লা োয় না। ওযের 
কাযি অস্ত্র আযি, আমাযের কাযি যনই, অোযলর সুযর অদ্বেযোর্। 
  
 চট কযর র্া়ি দ্বিদ্বরযয় তার দ্বেযক তাকাল দ্বপট। র্যস না যথযক আন্তজগাদ্বতক আোলযত 
দ্বচদ্বঠ যলযখা। 
  
সামযন র্াক, সতকগ করযলন অোেদ্বমরাল। 
  
দ্বরয়ার দ্বেউ দ্বমরযর তাকাল দ্বপট। েোনগুযলা অোমু্বযলযন্সর মত রঙ করা। লাল ও নীল 
আযলাও জ্বলযি-দ্বনেযি। তযর্ সাইযরন র্াজযি না। কাযলা যপািাক পরা যলাকগুযলাযক 
যেখযত যপল ও, জানালা দ্বেযয় অযটাযমদ্বটক উইপন যর্র কযর যরযখযি। প্রদ্বতদ্বট েোযন 
সম্ভর্ত চারজন কযর যলাক। সর্ দ্বমদ্বলযয় র্াযরা জন। 
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সামযনর র্াুঁকটা এখনও েুযিা দ্বমটার েূযর। ওখাযন যপৌঁিাযনার আযর্ই দ্বকিু একটা করা 
েরকার, কারণ পরর্তগী রু্যলযটর ঝাুঁকগুযলা রািা যথযক যঝদ্বটযয় দ্বর্োয় করযর্ 
ওযেরযক। িত্রুপক্ষ্যক দ্বকিু রু্ঝযত না দ্বেযয় অকস্মাৎ দ্রুত হুইল যর্ারাল দ্বপট, েুযটা 
রািা যপদ্বরযয় উযঠ এল লাস যমা়িা দ্বকনারায়। সমযয়র দ্বহযসর্টা দ্বনখুুঁত হযয়যি। এক 
ঝাুঁক রু্যলট িুযট এল, দ্বকন্তু একটাও লার্ল না। রািার দ্বকনারা যথযক ঢাল যর্যয় যনযম 
এল যস্টিন ওয়ার্ন, অর্েীর একটা র্যতগ প়িল ওরা, র্যতগর যেতযর পাদ্বন। েুদ্বতনর্ার 
দ্বপিযন যর্ল চাকা, তারপর র্যতগর আযরক প্রান্ত দ্বেযয় উযঠ এল যর্টওযয়র সমান্তরাল 
অপর একটা যরাযে। 
  
র্টনা দ্রুত যমা়ি যনয়ায় িত্রুপক্ষ্ হতেম্ব হযয় প়িল, র্াদ্ব়ি থামাযত র্াধ্ে হযলা তারা, 
িযল সময় নি হযলা। আর্ার এক হযয় ধ্াওয়া শুরু করল তারা, তযর্ ইযতামযধ্ে েি-
র্াযরা যসযকন্ড এদ্বর্যয় যর্যি দ্বপট। 
  
লম্বা একটা এদ্বেদ্বনউ যপদ্বরযয় এযস আর্াদ্বসক এলাকায় ঢুযক প়িল যস্টিন ওয়ার্ন। 
তীক্ষ্ণ কযয়কটা র্াুঁক রু্রল দ্বপট, োঙা উইন্ডস্ক্রীন দ্বেযয় যোযরর ঠাণ্ডা র্াতাস এযস আর্াত 
করযি মুযখ। েুর্ার র্াম দ্বেযক, তারপর োন দ্বেযক রু্রল ও। আর্াদ্বসক এলাকা, কাযজই 
েোন যথযক গুদ্বল হযে না। আর্ার র্াক যনয়ার সময় দ্বপিযন তাদ্বকযয় দ্বপট যেখল, 
েোনগুযলাযক যেখা োযে না। র্াুঁক রু্যরই যহেলাইট অে কযর দ্বেল ও, র্াদ্ব়ি চালাযে 
অন্ধকাযর। জানা সমি যকৌিল কাযজ লার্ার্ার যচিা করযি। মাযঝ মযধ্ে র্ের্ধ্ান র্া়িযি 
মাত্র, দ্বকন্তু খসাযত পারযি না। 
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আযরকটা র্াুঁক র্যর িহযরর প্রধ্ান এদ্বেদ্বনউযয়র দ্বেযক দ্বিযর োযে দ্বপট। দ্রুত দ্বপদ্বিযয় 
যর্ল একটা র্োস যস্টিন, দ্বথযয়টার, কযয়কটা মুদ্বে যোকান। হােগওয়োর যস্টার খুুঁজদ্বি 
আমরা, যেখযত যপযল র্লযলন, র্াতাস আর টায়াযরর িব্দযক িাদ্বপযয় উঠল ওর কণ্ঠস্বর। 
  
দ্বক খুুঁজদ্বি? অোেদ্বমরাযলর র্লায় অদ্বর্শ্বাস। 
  
হােগওয়োযরর যোকান। এটা িহর, না যথযক পাযর না। 
  
অসকার ব্রাউনস্ হােগওয়োর এমযপাদ্বরয়াম, যর্াষণা করল অোল। যর্টওযয় যথযক দ্বিটযক 
যর্দ্বরযয় আসার সময় সাইনযর্ােগটা যেযখদ্বি আদ্বম। 
  
 যে েোনই কযর থাযকা, থমথযম র্লায় র্লযলন অোেদ্বমরাল, জলদ্বে মোযনজ কযরা। 
র্োস র্যজর লাল আযলা জ্বলযত যেখলাম এইমাত্র। 
  
 েোি ইন্সিুযমযন্টর দ্বেযক তাকাল দ্বপট। এমদ্বট যলখা র্যর কাুঁপযি কাুঁটা। তার মাযন 
িুযয়ল টোঙ্ক যসলাই কযরযি ওরা। 
  
রািার োন দ্বেযক ব্রাউন এমযপাদ্বরয়াম এদ্বর্যয় আসযি, র্লল অোল, যখালা উইন্ডস্ক্রীন 
দ্বেযয় হাত লম্বা কযর যেখাল। 
  
আপনার কাযি টচগ আযি? অোেদ্বমরালযক দ্বজযজ্ঞস করল দ্বপট। 
  
লাে কমপাটগযমন্ট। 
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 যর্র করুন। 
  
দ্বেউ দ্বমরযর তাকাল দ্বপট। েুই ব্লক দ্বপিযন র্াুঁক রু্রযি প্রথম েোনটা। রািার র্াম দ্বেযক 
নেগমার ঢাকদ্বনর উপর র্াদ্ব়ি তুলল ও, তারপর েন েন কযর োন দ্বেযক হুইল যর্ারাল। 
  
আ়িি হযয় যর্যলন অোেদ্বমরাল। 
  
 ককগি আওয়াজ যর্রুল অোযলর র্লা যথযক, ওহ, যনা! 
  
একপাযি কাত হযলা যস্টিন ওয়ার্ন, পরমুহূযতগ িুটপাযথর উপর দ্বেযয় িুটল, যেন লাস 
যেযঙ ঢুযক প়িল হােগওয়োর যস্টাযর। প্রথযম দ্বর্ধ্বি হযলা সামযনর কাউন্টার, যেরাজ 
যথযক অন্ধকাযর িদ্ব়িযয় প়িল খুচযরা পয়সা আর টাকা। োতাল যরো েদ্বতগ একটা র োক 
ধ্রািায়ী হযলা। একটা পোযসযজ ঢুযক প়িল র্াদ্ব়ি, েুপাযির র োক যথযক রু্যলযটর মত 
িুটল নাট-র্টু, যপযরক, স্ক্রু আর র্জাল। 
  
পোযসযজ চযল এল ও, দ্বক যেন খুুঁজযি। একটা তার দ্বিুঁয়ি যর্ল, সযঙ্গ সযঙ্গ ককগি িযব্দ 
যর্যজ উঠল দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট অোলামগ। 
  
সামযন একটা দ্বেসযে যকস যেযখ যব্রক করল দ্বপট, পরমুহূযতগ সামযনর কাুঁচ চুরমার হযয় 
যর্ল। র্াদ্ব়ির একটা মাত্র যহেলাইট দ্বমদ্বটদ্বমট কযর জ্বলযি, তার আযলায় যেখা যর্ল 
দ্বর্ধ্বি দ্বেসযেযত দ্বর্ি দ্বক দ্বত্রিটা হোন্ডর্ান িদ্ব়িযয় রযয়যি, পাযির র়্ি একটা 
যকদ্বর্যনযট োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি সাদ্বর সাদ্বর রাইযিল ও িটর্ান। 
৪০. 
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যে োর অস্ত্র যর্যি দ্বনন, অোলাযমগর ককগি আওয়াজযক িাদ্বপযয় উঠল দ্বপযটর দ্বচৎকার, 
লাদ্বথ যমযর খুযল যিলল র্াদ্ব়ির েরজা। 
  
 দ্বিতীয়র্ার র্লযত হযলা না অোেদ্বমরালযক, র্র্যল টচগ যজ অোমুদ্বনিন যকদ্বর্যনট 
হাত়িাযত শুরু করযলন। যতামাযের দ্বক পিন্দ র্লি না যে? দ্বপযটর মত দ্বতদ্বনও দ্বচৎকার 
করযলন। 
  
যিাুঁ দ্বেযয় এক যজা়িা যকাট কমর্োট কমান্ডার অযটাযমদ্বটক দ্বপিল তুযল দ্বনল দ্বপট। 
িরদ্বটিাইে অযটাযমদ্বটক! দ্বক্লপ ইযজে করল ও। 
  
সদ্বঠক কোদ্বলর্ার খুুঁযজ যপযত কযয়ক যসযকন্ড সময় দ্বনযলন অোেদ্বমরাল। দ্বপযটর দ্বেযক 
েুযটা র্াক্স যঠযল দ্বেযলন দ্বতদ্বন। উইনযচস্টার দ্বসলোর দ্বটপস। রু্রযলন অোযলর দ্বেযক। 
যতামার দ্বক েরকার? 
  
দ্বতনদ্বট যরদ্বমিং-১১০০ িটর্ান নাদ্বমযয়যি অোল র োক যথযক। টুযয়লে র্জ, োর্ল-অযটা 
যলাে। 
  
সদ্বর, কদ্বঠন সুযর র্লযলন অোেদ্বমরাল। অল্প সমযয়র যনাদ্বটযস আদ্বম শুধু্ নাম্বার-যিার 
মোর্নাম র্াকিট মোযনজ করযত যপযরদ্বি। িটর্ান যকদ্বসযঙর কযয়কটা র্াক্স যঠযল 
দ্বেযলন অোযলর দ্বেযক। দ্বনচু হযয় িুটযলন দ্বতদ্বন, ঢুযক প়িযলন যপইন্ট যসকিযন। 
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তা়িাতাদ্ব়ি করুন, টচগটা যনোন, তাুঁযক সার্ধ্ান করল দ্বপট, যর্যটর র্াুঁট দ্বেযয় অর্দ্বিি 
যহেলাইটটাও যেযঙ যিলল। 
  
েোনগুযলা কািাকাদ্বি োুঁদ্ব়িযয়যি, যোকাযনর যেতর যথযক যলাকগুযলাযক যেখযত পাযে 
না ওরা। আততায়ীরা দ্বনযজযের র্াদ্ব়ি যথযক দ্রুত যনযম িদ্ব়িযয় প়িল। হােগওয়োযরর 
যোকাযনর দ্বেযক িুযট এল না, োুঁদ্ব়িযয় প়িল। 
  
যস্টিন ওয়ার্যন গুদ্বল চাদ্বলযয় আযরাহীযের িাতু র্ানার্ার েোনটা যেযি যর্যি। পদ্বরদ্বস্থদ্বত 
র্েযল োওয়ায় রণযকৌিল র্েলাযত হযর্ ওযেরযক। তা়িাহুয়িা করল না, ঠাণ্ডা মাথায় 
দ্বচন্তা করযি। 
  
অদ্বতদ্বরক্ত আত্মদ্বর্শ্বাস ওযের রু্দ্বদ্ধ যর্ালা কযর দ্বেল। পালার্ার সময় যস্টিন ওয়ার্ন 
যথযক যকান গুদ্বল করা হয়দ্বন, ওরা ধ্যর দ্বনল প্রদ্বতপক্ষ্ দ্বনরস্ত্র, কাযজই দ্বসদ্ধান্ত দ্বনল 
যোকাযনর দ্বেযক একযোযর্ িুযট এযস ঝাযমলা দ্বমদ্বটযয় যিলযর্। 
  
 তযর্ ওযের দ্বটম লীোর সতকগ হর্ার মত রু্দ্বদ্ধ রাযখ। রািার উযটা দ্বেযকর একটা 
যোরযর্া়িা যথযক দ্বর্ধ্বি যোকানটার দ্বেযক তাদ্বকযয় থাকল যস। অন্ধকাযর দ্বকিুই যেখা 
োয় না। রািার আযলা যোকাযনর যেতযর খুর্ কমই ঢুযকযি। যস্টিন ওয়ার্নটা িায়ার 
যেতর লুদ্বকযয় রযয়যি। ককগি অোলামগ র্াজযি, িযল যকান িব্দও শুনযত যপল না যস। 
  
পদ্বরদ্বস্থদ্বত দ্বর্যর্চনা কযর যেখযি, এই সময় যোকাযনর উপর কযয়কট অোপাটগযমযন্টর 
জানালা আযলাদ্বকত হযয় উঠল। এখুদ্বন দ্বকিু একটা করার তার্াো অনুের্ করল যস। 
র্াদ্ব়ি-র্র যথযক যলাকজন যর্দ্বরযয় এযল পদ্বরদ্বস্থদ্বত দ্বনয়িযণর র্াইযর চযল োযর্। যে-যকান 
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মুহূযতগ পুদ্বলি যপৌঁযি যেযত পাযর। আরও একটা েুল করল যস, যস্টিন ওয়ার্যনর 
অন্তত েুএকজন যলাক আহত হযয়যি। তার ধ্ারণা হযলা, মৃতুেেযয় যোকাযনর যেতর 
লুদ্বকযয়যি তারা। যোকাযনর দ্বপিযন যলাক পাঠাযনা েরকার, এই রু্দ্বদ্ধটা তার মাথায় এল 
না। 
  
 যোকাযনর যেতর ঢুযক ওযেরযক যমযর েোযন দ্বিযর আসযর্, দ্বতন দ্বমদ্বনযটর মযধ্ে। 
সার্ধ্াযনর মার যনই, রািার আযলাগুযলা গুদ্বল কযর দ্বনদ্বেযয় দ্বেল যস। র্াুঁদ্বি র্াদ্বজযয় 
দ্বনযজর যলাকযের সযঙ্কত দ্বেল প্রস্তুত হর্ার, যেখযত হযর্ সর্ার ৫,৫৬ দ্বমদ্বলদ্বমটার, ৫১-
রাউন্ড সওয়া অযটাযমদ্বটক রাইযিযলর দ্বসযলের সুইচ োযত যস পদ্বজিন যথযক সরাযনা 
থাযক। এরপর দ্বতনর্ার র্াুঁদ্বি র্াজাল যস। শুরু হযলা হামলা। 
  
যেৌদ্বতক িায়ার মত দ্বনিঃিযব্দ যোকাযনর যেতর ঢুকল, যমাট িয়জন। যেতযর পা দ্বেযয়ই 
দ্বস্থর হযয় যর্ল যে োর পদ্বজিযন, সামযন লম্বা হযয় আযি মাজল, একদ্বেক যথযক 
আযরকদ্বেযক দ্রুত রু্রযি, অন্ধকার যেে করযত চাইযি দ্বনস্পলক যচাযখর তীক্ষ্ণ েৃদ্বি। 
তারপর হঠাৎ জ্বলন্ত কাপয়ি জ়িাযনা রযঙর একটা পোচাযনা কোন উয়ি এযস প়িল 
ওযের আর িুটপাযথর মাঝখাযন, দ্বর্যফাদ্বরত হযলা নীল ও কমলা দ্বিখা। একই সাযথ 
দ্বপট ও অোল গুদ্বলর্ষগণ শুরু করল, আগুযনর দ্বেযক অোেদ্বমরাল সোনযেকার িুুঁয়ি দ্বেযলন 
আযরকটা রযঙর কোন। 
  
 যকাটটা েুহাযত ধ্যর গুদ্বল করযি দ্বপট। তাক করযি, তযর্ সতকগতার সাযথ লক্ষ্দ্বস্থর 
করযি না। ওর গুদ্বলযত জানালার োন দ্বেযক োুঁ়িাযনা দ্বতনজন যলাক ধ্রািয়ী হযলা, দ্বক 
র্টযি রু্ঝযত পারার আযর্ই। তাযের মযধ্ে মাত্র একজনই ক্ষ্ণস্থায়ী এক পিলা গুদ্বল 
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করার সময় যপল রু্যলটগুযলা সাদ্বর সাদ্বর কোনগুযলাযক িুযটা কযর দ্বেল, দ্বিনদ্বক দ্বেযয় 
যর্দ্বরযয় এল তরল রঙ। 
  
 অোযলর গুদ্বল যখযয় জানালা র্যল িুটপাযথ দ্বর্যয় প়িল এক যলাক। র্াদ্বক েুজন 
অন্ধকাযর িায়া মাত্র, তরু্ যরদ্বমিংটন খাদ্বল না হওয়া পেগন্ত থামল না যস। তারপর যিযল 
দ্বেল যসটা, যলাে করা দ্বিতীয় একটা তুযল দ্বনযয় র্ারর্ার গুদ্বল করল েতক্ষ্ণ না পাটা 
গুদ্বলর িব্দ থামল। 
  
 যোকাযনর সামযন আগুন ও যধ্ায়া েুযেগেে পাদ্বচল ততদ্বর কযরযি, যসদ্বেযক তাদ্বকযয় দ্বর-
যলাে করল দ্বপট। কাযলা দ্বননজা আউটদ্বিট পরা খুনীরা দ্বপিু হযট যর্যি। মদ্বরয়া হযয় 
আ়িাল খুুঁজযি, নয়যতা উুঁচু িুটপাযথর দ্বনযচ নেগমার চাকদ্বনর উপর শুযয় প়িযি। দ্বকন্তু 
পালায়দ্বন। এখনও যোকাযনর আিপাযিই আযি তারা, আযর্র মতই দ্বর্পজ্জনক। 
  
আর্ার একদ্বত্রত হযর্ ওরা, দ্বিযর আসযর্। তযর্ এর্ার আরও সার্ধ্াযন। এর্ার তারা 
যেখযতও পাযর্। যোকাযনর কাযঠর যফ্রযম আগুন ধ্যর যর্যি, যেতরটা দ্বেযনর মত 
উজ্জ্বল। যর্াটা ের্নসহ যলাকজন িাই হযত আর মাত্র কযয়ক দ্বমদ্বনট র্াদ্বক। 
  
অোেদ্বমরাল? দ্বচৎকার করল দ্বপট। 
  
এদ্বেযক, জর্ার্ দ্বেযলন সোনযেকার। যপইন্ট যসকিযন। 
  
এখাযন আমাযের যময়াে আযর্ই যিষ হযয়যি। দ্বপিযন যকান েরজা আযি। দ্বকনা 
যেখযর্ন, েুর্গটা আদ্বম আর অোল পাহারা দ্বেই? 
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রওনা হযয় যর্দ্বি। 
  
যতামার সর্ খর্র োল যতা, যোি? 
  
হাযতর যরদ্বমিংটনটা না়িল অোল। িুযটা করার মত কাউযক পাদ্বে না। 
  
সময় হযয়যি োর্ার। মযন আযি, আমাযের একটা যেন ধ্রযত হযর্? 
  
রাইট। 
  
লািগুযলার দ্বেযক তাকাল দ্বপট। ঝুুঁকল, হাত র্াদ্ব়িযয় একটা মাথা যথযক হুেটা সরাল। 
আগুযনর আোয় জাপাদ্বন লার্ল যচহারা। দ্বহযেদ্বক সুমা নামটা মযন প়িযতই সারা িরীযর 
যেন আগুন ধ্যর যর্ল ওর। 
  
হঠাৎ অোেদ্বমরাল সোনযেকার দ্বচৎকার করযলন, এদ্বেযক কাঠ আর তক্তা, মাঝখাযন 
পোযসজ। একটা েরজা দ্বেযয় যলাদ্বেিং েযক যর্দ্বরযয় োওয়া োয়। 
  
খপ কযর অোলযক ধ্যর যঠযল দ্বেল দ্বপট। তুদ্বম আযর্ োও, আদ্বম কাোর দ্বেদ্বে। 
  
যরদ্বমিংটন হাযত পোযসজ ধ্যর িুটল অোল। রু্রল দ্বপট, যিষর্ার গুদ্বল করল কযয়কটা। 
খাদ্বল হযয় যর্ল অযটাযমদ্বটক। পযর যলাে করযর্ যেযর্ যকামযর খুুঁযজ রাখল ওটা, িুটল 
েরজার দ্বেযক। 
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প্রায় েরজার কাযি যপৌঁযি যর্ল দ্বপট। দ্বটম লীোর,দ্বনহত িয়জযনর যচযয় অযনক যর্দ্বি 
সতকগ, আগুযনর উপর দ্বেযয় যোকাযনর যেতর এক যজা়িা স্টান যগ্রযনে িুুঁ়িল, 
তারপরই গুদ্বল করল এ পিলা। উেপ্ত সীসা রৃ্দ্বির মযতা আর্াত করল দ্বপযটর 
চারপাযি। 
  
পরমুহূযতগ দ্বর্যফাদ্বরত হযলা যগ্রযন়ি েুযটা। ব্রাউনস্ এমযপাদ্বরয়াযমর ক্ষ্তদ্বর্ক্ষ্ত হৃৎদ্বপযণ্ডর 
যেটুকু অর্দ্বিি দ্বিল, তা-ও এর্ার ধ্বিংস হযয় যর্ল। িক ওযয়যের ধ্াক্কায় ধ্যস প়িল 
িােটা, চারদ্বেযক আগুযনর িুলদ্বক িুটল, আিপাযির প্রদ্বতদ্বট র্াদ্ব়ির িাদ্বসগ ঝন ঝন িযব্দ 
যেযঙ প়িল। যোকাযনর যেতর পুযরাটা জায়র্া জুয়ি এখন শুধু্ আগুন িা়িা আর দ্বকিু 
যেখার যনই। 
  
দ্বপিন যথযক দ্বর্যফারযণর ধ্াক্কা যখল দ্বপট, েরজা দ্বেযয় যকউ যেন িুুঁয়ি দ্বেল ওযক প্রচণ্ড 
যর্যর্। যলাদ্বেিং েযক ড্রপ যখল ও, দ্বিটযক প়িল সরু র্দ্বলযত। রািার ওপর দ্বপঠ দ্বেযয় 
প়িল দ্বপট, িুসিুস যথযক সমি র্াতাস যর্দ্বরযয় যর্যি। ওখাযনই পয়ি থাকল, র্াতাযসর 
অোযর্ হাুঁসিাুঁস করযি, িুযট এযস যটযন তুলল ওযক অোেদ্বমরাল ও অোল। যহাুঁচট 
যখযত যখযত তাযের সাযথ র্দ্বলমুযখর দ্বেযক িুটল ও। পাযিই একটা পাযকগর যকাণ, োঙা 
পাুঁদ্বচল টপযক যেতযর ঢুকল ওরা, যকাণাকুদ্বণ িুযট আযরক রািায় যর্দ্বরযয় োযর্। 
  
ইযলকদ্বিক তার পুয়ি োওয়ায় দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট অোলামগ যথযম যর্যি। সাইযরযনর আওয়াজ 
যপল ওরা। যিদ্বরি আর েমকল র্াদ্বহনীর যলাকজন যপৌঁযি যর্যি। 
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পাযকগর যেতর দ্বেযয় িুটযত িুটযত অোল দ্বজওদ্বেগযনা র্া়ি দ্বিদ্বরযয় আকাযির দ্বেযক 
তাকাল। যোযরর প্রথম আযলায় আিাটাযক যধ্ায়ায় ঢাকা যেখযত যপল ও। 
  
. 
  
৪১. 
  
 লাস যের্াযস িদ্বনর্াযরর রাত, ঝকমযক রদ্বঙন র্াদ্ব়ি দ্বর্জদ্বর্জ করযি রু্যলোযেগ। 
যহাযটল আর কোদ্বসযনাগুযলায় জমজমাট জুয়ার আড্ডা র্যসযি। অোোদ্বন্ত-এর সীযট 
যহলান দ্বেল যস্টদ্বস িক্স, জানালা দ্বেযয় দ্বনওন সাইনগুযলার দ্বেযক তাকাল। সদ্বতে সদ্বতে 
হাদ্বনমুন িুদ্বট কাটাযত এযল োরুণ োল লার্ত, োর্ল যস। দ্বকন্তু এখাযন ওরা দ্বর্পজ্জনক 
কাজ দ্বনযয় এযসযি, সময়টা উপযোর্ করার যকান সুযোর্ যনই। জুয়া যখলার জযনে আর 
যেন কত টাকা আযি আমাযের? দ্বজযজ্ঞস করল যস। 
  
জর্ার্ যেয়ার আযর্ নতুন স্বামীর েূদ্বমকায় দ্বনখুুঁত অদ্বেনয় করল ওযয়োরদ্বহল, ঝুুঁযক 
আলযতাোযর্ চুযমা যখল যস্টদ্বসর র্াযল। এই ধ্যরা হাজার েুযয়ক েলার। কার্যজ-কলযম 
শুধু্চদ্বিমা উেোপন করযত লাস যের্াযস এযসযি ওরা। 
  
এমন হযত পাযর, আমরা শুধু্ দ্বজতর্ই? েুহাজার েলার র্াদ্বজ ধ্রলাম, যপলাম ও 
িয়হাজার। িয়হাজার ধ্রলাম, যপলাম আঠাযরা হাজার। এোযর্ এক সময় েি লাখ 
ধ্রলাম, যপলাম ষাট লাখ? 
  
টাকাটা যক দ্বজতযর্? আদ্বম, না তুদ্বম? 
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এটা আমাযের টাকা। দ্বজতর্ আমরা েুজযনই। 
  
অসুদ্বর্যধ্ আযি, র্লল ওযয়োরদ্বহল। অত টাকা দ্বজতযল তুদ্বম আমাযক োর্ের্ান র্যল 
মযন করযর্। যমযয়মানুযষর যলাে, ষাট লাখযক ষাট যকাদ্বট, তারপর সাত হাজার যকাদ্বট 
করার ইযেটা সামলাযত পারযর্ না। অথগাৎ এই অদ্বেনয়টা চালু রাখযত চাইযর্ তুদ্বম। 
  
 তাযত অসুদ্বর্যধ্ দ্বক? আমরা স্বামী-স্ত্রী দ্বহযসযর্ র্াদ্বক জীর্নটা কাদ্বটযয় দ্বেলাম। কথা 
দ্বেদ্বে, আমাযক দ্বর্যয় করযল সুখীই হযর্ তুদ্বম। 
  
সুখী হর্? দ্বকোযর্? সদ্বতে সম্ভর্ নয়। তাহযল প্রিার্টা দ্বিদ্বরযয় দ্বনলাম। 
  
ে, দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল র্াদ্ব়ি-যর্ামা েদ্বতগ যিইলার যথযক পাদ্বলযয় আসার পর, তাুঁযক ও 
যস্টদ্বসযক লস এযিলযস চযল োর্ার দ্বনযেগি দ্বেযয়দ্বিযলন যরইমন্ড জেগান। সাযেগইলোন্স 
এক্সপাটগযের আযরকটা দ্বটম োদ্বয়ত্ব রু্যঝ যনয়, কার িান্সযপাটারটাযক অনুসরণ কযর চযল 
আযস লাস যের্াযস। তারা দ্বরযপাটগ কযর, পোদ্বসদ্বিক পোরাোইস যহাযটযলর যরযখ 
যিইলারটা খাদ্বল অর্স্থায় দ্বিযর যর্যি। 
  
কাযজই ওয়াদ্বিিংটযন র্যস যরইমন্ড জেগান ও যোনাল্ড কানগ দ্বটযমাদ্বথ ও যস্টদ্বসর জযনে 
এটা েোন ততদ্বর করযলন। সুমার ততদ্বর অোটম যর্ামা পরীক্ষ্া কযর যেখার জনে একটা 
ওয়ারকদ্বন্ডিদ্বনিং কমযপ্রসর চুদ্বর কযর আনযত হযর্। যর্ামা অথগাৎ যসটা যেযখ হুর্হু 
ওরকম যেখযত একটা ততদ্বরও করা হযয়যি। আসলটা যর্র কযর নকলটা তার জায়র্ায় 
যরযখ আসা হযর্। 

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

359 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
ওই যে যহাযটলটা, র্লল ওযয়োরদ্বহল, মাথা ঝাুঁদ্বকযয় রু্যলোযেগর দ্বেকটা যেখার 
যস্টদ্বসযক। দ্বর্িাল আযলাকমালায় সদ্বজ্জত ের্নটা। দ্বনওন দ্বেযয় ততদ্বর একটা পাম র্াি 
র্ন র্ন জ্বলযি আর দ্বনেযি। দ্বনযচ সাুঁতার কাটযি একটা সরু্জ েলদ্বিন, তাও দ্বনওযনর 
ততদ্বর। র়্ি র়্ি হরযি যলখা রযয়যি, জলযকদ্বলর জযনে এমন আেিগ জায়র্া আর হয় 
না। ের্যনর মাথায়, িাযের উপর, আযরক ধ্রযনর আযলাকমালা। আদ্বলঙ্গযন আর্দ্ধ 
একদ্বট পুরুষ ও একদ্বট নারী মূদ্বতগ, সমূ্পণগ দ্বর্র্স্ত্র, পরস্পরযক র্ারর্ার চুযমা খাযে। 
হরিগুযলা একসাযথ জ্বলযি আর দ্বনেযি-পোদ্বসদ্বিক পোরাোইস যহাযটল। 
  
প্রধ্ান প্রযর্িপথ দ্বেযয় যেতযর ঢুকল ওযয়োরদ্বহল, র্াদ্ব়ি দ্বনযয় পাি কাটাল দ্বর্রাট একটা 
সুইদ্বমিং পুলযক। পুযলর চারদ্বেযক র্নেূদ্বম, ঢাল ও জলপ্রপাত। যর্াটা যহাযটলটাই যেন 
আদ্বফ্রকার জঙ্গল। জঙ্গযলর যেতরই পাদ্বকগিং লট। 
  
যহাযটলটার দ্বর্িালত্ব উপলদ্বব্ধ কযর হাুঁদ্বপযয় উঠল যস্টদ্বস। সুমার আর দ্বকিুর েরকার 
আযি দ্বক? 
  
পোদ্বসদ্বিক পোরাোইস-এর মত আরও নয়টা দ্বরসটগ যহাযটল আযি তার দ্বর্দ্বেন্ন যেযি। 
  
 োর্দ্বি কোদ্বসযনার দ্বনযচ চারদ্বট অোটম যর্ামা আযি শুনযল দ্বক র্লযর্ যনোো যর্দ্বমিং 
কদ্বমিন। 
  
 ের্যনর সামযনর েরজায় র্াদ্ব়ি থামাল দ্বটযমাদ্বথ, যোরমোনযক র্কদ্বিি দ্বেল। র্াদ্ব়ির 
দ্বপিন যথযক লাযর্জ নামাল যলাকটা, অোযটনেোন্ট পাকগ করল র্াদ্ব়ি। যেযস্কর সাযমন 
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োুঁদ্ব়িযয় খাতায় নাম যলখাযে ওরা, যঠাুঁযট মধু্র হাদ্বস আর যচাযখ সুযখর যনিা িুদ্বটযয় 
তুযল যচহারায় কযন-কযন োর্ আনার যচিা করল যস্টদ্বস। 
  
দ্বনযজযের কামরায় ঢুযক যর্লমোনযক র্কদ্বিি দ্বেল দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল, তারপর র্ন্ধ 
কযর দ্বেল েরজা। এক যসযকন্ড যেদ্বর করল না, সুইযকস খুযল যহাযটযলর এক যস্ট রু্ 
দ্বপ্রন্ট যর্র কযর দ্বর্িানায় যমলল। থােগ-যলযেল যর্সযমযন্টর একটা র়্ি েযট র্াদ্ব়িগুযলা 
সীল কযর যরযখযি ওরা। 
  
একটা েোযন দ্বনযচর যর্সযমযন্টর পুযরাটা যেখাযনা হযয়যি। যসটার উপর যচাখ রু্দ্বলযয় 
সাযেগইলোন্স দ্বটযমর দ্বরযপাটগটা প়িল যস্টদ্বস োর্ল দ্বরএনযিাসগে কিংদ্বক্রট, তার উপর 
ইস্পাযতর পাত। র়্ি একটা ইস্পাযতর েরজা, দ্বসদ্বলিং পেগন্ত উুঁচু। দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট কোযমরা 
আযি, র্ােগ আযি দ্বতনজন, সাযথ েুযটা যোর্ারমোন। তার মাযন, সামযন দ্বেযয় যঢাকা 
সম্ভর্ নয়। ইযলকিদ্বনক দ্বসযস্টম েদ্বে অচল কযর দ্বেযয় োয়, দ্বকন্তু শুধু্ আমরা েুজন র্ােগ 
আর কুকুর েুযটাযক সামলাযত পারর্ না। 
  
বু্ল দ্বপ্রযন্টর এক জায়র্ায়, আঙুযলর যটাকা দ্বেল দ্বটযমাদ্বথ। যেদ্বন্টযলটর দ্বেযয়। ঢুকর্ 
আমরা। 
  
োর্ে োল যে আযি একটা। 
  
রাখযত হযয়যি র্াধ্ে হযয়। যেদ্বন্টযলিন-এর র্ের্স্থা না থাকযল কিংদ্বক্রযটর র্াযয় িাটল 
ধ্রযত পাযর, ক্ষ্দ্বত করযত পাযর যহাযটযলর দ্বেযত। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

361 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

যকাযেযক শুরু হযয়যি? 
  
িাে। 
  
 আমাযের সরিাযমর জযনে অযনক েূর হযয় োয়। 
  
যসযকন্ড আন্ডারগ্রাউন্ড পাদ্বকগিং যলযেল যথযক আমরা একটা ইউদ্বটদ্বলদ্বট রুম। হযয় যেতযর 
ঢুকযত পাদ্বর। 
  
চাও আদ্বমও ঢুদ্বক? 
  
মাথা না়িল দ্বটযমাদ্বথ। একা আদ্বম ঢুকর্, তুদ্বম থাকযর্ লাইযনর োদ্বয়যত্ব। 
  
যেদ্বন্টযলটর োে-এর োইযমনিনগুযলা পরীক্ষ্া করল যস্টদ্বস। যকানরকযম যেতযর 
হয়যতা র্লযত পারযর্, দ্বকন্তু তারপর আটযক োযর্ না যতা? আিা কদ্বর যতামার 
ক্লসযিাযিাদ্বর্য়া যনই। 
  
. 
  
কাুঁযধ্ র্োর্, হাযত র োযকট, পরযন যটদ্বনস টাস, যেযখ যর্াঝাই োযে যহাযটযলর যকাযটগ 
যটদ্বনস যখলযত োযে ওরা। খাদ্বল একটা এদ্বলযেটযরর জযনে অযপক্ষ্া করল দ্বকিুক্ষ্ণ, 
তারপর যনযম এল যসযকন্ড-যলযেল পাদ্বকগিং র্োযরযজ। ইউদ্বটদ্বলদ্বট রুযম ঢুযক যেতর 
যথযক েরজায় একটা তালা লাদ্বর্যয় দ্বেল দ্বপট। 
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কামরার যেতর র্াষ্প ও পাদ্বনর পাইপ, দ্বেদ্বজটাল-োলসহ দ্বর্দ্বেন্ন ধ্রযনর ইন্সিুযমন্ট 
রযয়যি, যটম্পাযরচার ও দ্বহউদ্বমদ্বনদ্বট মদ্বনটর কযর। এক সার র োযক ঝাুঁটা, দ্বক্লদ্বনিং সাোই, 
তার ইতোদ্বে যেখা যর্ল। র্োর্ েুযল এরই মযধ্ে ইকুইপযমন্টগুযলা যর্র করযত শুরু 
কযরযি যস্টদ্বস। এক প্রস্থ নাইলযন ততদ্বর সুেটটা পযর দ্বনল দ্বপট। র্দ্ব়ি হারযনস ও যেটা 
যর্ট র্াুঁধ্ল যকামযর। 
  
এরপর যস্টদ্বস দ্বরিং-পাওয়ারে দ্বপস্টন দ্বটউযর্র সাযথ যজা়িা লার্াল র্ীনর্োর্ র্ান নাযম 
একটা র্োযরল। ওটার সাযথ যজা়িা লার্াল একটা যহজার্ দ্বজদ্বনসটা অদু্ভত, চারদ্বেযক 
যর্াল র্লযর্য়াদ্বরযঙর মত যেখযত হুইল, মাঝখাযন একটা পুদ্বল দ্বতন প্রি নাইলন লাইন 
খুযল যহজার্ আর র্ীনর্োর্ র্ান সিংেুক্ত করল যস্টদ্বস। 
  
যিষ র্াযরর মত বু্ল দ্বপ্রযন্ট যচাখ যরযখ যেদ্বন্টযলিন দ্বসযস্টমটা যেযখ দ্বনল দ্বটযমাদ্বথ। িাে 
যথযক যনযম এযসযি খা়িা একটা িোিট, প্রদ্বতদ্বট দ্বসদ্বলিং ও পাদ্বকগিং এদ্বরয়ার যমযঝর 
মাঝখাযন একটা কযর যিাট োে আ়িাআদ্ব়িোযর্ দ্বমদ্বলত হযয়যি ওটার সাযথ। র্াদ্ব়ি-
যর্ামাগুযলা রযয়যি একটা েযট, ওটার দ্বেযক যে োেটা এদ্বর্যয়যি যসটা রযয়যি ওযের 
পাযয়র তলার যমযঝ ও দ্বনযচর যর্সযমযন্টর দ্বসদ্বলযঙর মাঝখাযন। 
  
র্োটাদ্বর চাদ্বলত ইযলকদ্বিক করাত দ্বেযয় দ্বিট-যমটাল যেয়াযল র়্ি একটা র্তগ ততদ্বর করল 
দ্বটযমাদ্বথ, দ্বতন দ্বমদ্বনট পর ঢাকদ্বনটা সদ্বরযয় যিাি একটা টচগ যজ্বযল োযের যেতর আযলা 
যিলল। এক দ্বমটাযরর মত যনযম যর্যি, তারপর র্াুঁক দ্বনযয়যি েযটর দ্বেযক, র্লল ও। 
  
তাহযল কত েূযর? জানযত চাইল যস্টদ্বস। 
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বু্ল দ্বপ্রযন্টর যেখা োযে প্রায় েি দ্বমটার। 
  
র্াুঁক যনয়ার সময় যেখাযন খা়িা যথযক আ়িাআদ্ব়ি হযয় যর্যি োে, হামাগুদ্ব়ি দ্বেযয় 
জায়র্াটা পার হযত পারযর্ তুদ্বম? 
  
শুধু্ েদ্বে েম র্ন্ধ কযর রাদ্বখ, সামানে যহযস জর্ার্ দ্বেল দ্বটযমাদ্বথ। 
  
যরদ্বেও যপক, র্লল, যস্টদ্বস, মাথায় র্লাল একটা দ্বমদ্বনযয়চার মাইযক্রাযিান ও দ্বরদ্বসোর 
যসট। 
  
কদ্বব্জযত র্াুঁধ্া খুযে িোন্সদ্বমটার অন করল দ্বটযমাদ্বথ, মুযখর সামযন তুযল দ্বিসদ্বিস করল, 
যটদ্বস্টিং, যটদ্বিিং। আমার র্লা শুনযত পাে? 
  
পদ্বরষ্কার। আমারটা? 
  
পদ্বরষ্কার। 
  
দ্বটযমাদ্বথযক একর্ার আের ও আশ্বাসসূচক আদ্বলঙ্গন করল যস্টদ্বস, তারপর যেদ্বন্টযলটযরর 
দ্বেযক ঝুুঁযক র্ীনর্োর্ র্াযনর দ্বির্ার যটযন ধ্রল। দ্বরিং র্হুল দ্বপস্টন অন্ধকাযর িুুঁয়ি দ্বেল 
যহজঅর্টাযক, র্াুঁযকর কাযি র্াদ্ব়ি যখযয় র্দ্বত কমযলও, যরালার যর্য়াদ্বরিং হুইলগুযলা 
সার্লীলোযর্ র্াুঁক রু্রযত সাহােে করল ওটাযক। র্াুঁক রু্যর এদ্বর্যয় োযে ওটা, কযয়ক 
যসযকন্ড শুনযত যপল ওরা আওয়াজটা, যটযন দ্বনযে দ্বতনদ্বট নাইলন লাইন। তারপর মৃেু 
একটা ধ্াতর্ িব্দ হযলা, তার মাযন েযটর যেয়াযল লার্াযনা দ্বিটার স্ক্রীযন ধ্াক্কা যখল 
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দ্বজদ্বনসটা। এরপর আযরকটা দ্বির্ার টানল যস্টদ্বস, এক যজা়িা রে যহজঅর্ যথযক 
যর্দ্বরযয় োযের েুদ্বেযক িক্তোযর্ আটযক যর্ল। 
  
হারযনযস দ্বক্লপ দ্বেযয় রদ্বি আটকাল দ্বটযমাদ্বথ, যিাট টচগটা খুুঁযজ দ্বনল যকামযর। র্োর্ যথযক 
এয়ারকদ্বন্ডদ্বনিং কমযপ্রসরটা যর্র করল। খা়িা িোিযট ঢুকল ও দ্বনযচর দ্বেযক মাথা দ্বেযয় 
ধ্ীযর ধ্ীযর যনযম োযে, মাথার সামযন রযয়যি কমযপ্রসরটা। একটা লাইন িক্ত কযর 
ধ্যর আযি যস্টদ্বস, একটু একটু কযর িা়িযি। খা়িা িোপযট জায়র্ার যকান অোর্ যনই, 
তযর্ আ়িাআদ্ব়িোযর্ োযে যঢাকার সময় িরীরটা সাযপর মত সিংকুদ্বচত করযত হযলা 
দ্বটযমাদ্বথযক। দ্বচৎ হযয় োযে ঢুকল ও। কদ্বব্জযত র্াুঁধ্া যরদ্বেওযত র্লল, দ্বঠক আযি, যস্টদ্বস, 
টাযনা এর্ার। 
  
যকমন লার্যি? 
  
 যর্াকার মত প্রশ্ন যকাযরা না। 
  
হাযত েিানা পরল যস্টদ্বস, নাইলযনর একটা রদ্বি ধ্যর টানযত শুরু করল। রদ্বিটা 
যহজঅযর্র গুদ্বলযত জ়িাযনা আযি, র্াধ্া আযি দ্বটযমাদ্বথর যকামযরর হারযনযস। যস্টদ্বস 
ওটা টানযত শুরু করায় সরু যেদ্বন্টযলিন োে দ্বেযয় সামযন এদ্বর্যয় োযে দ্বটযমাদ্বথ। 
  
যস্টদ্বসযক সাহােে করার যতমন যকান উপায় যনই দ্বটযমাদ্বথর। রদ্বিযত টান প়িযি, অনুের্ 
কযর দ্বনিঃশ্বাস িা়িল ও। নাইলন সুেযটর যেতর র্ামযত শুরু কযরি। এরই মযধ্ে। 
যহজঅর্ আর দ্বপয ন্টযলটর স্ক্রীযন যেখযত পাদ্বে আদ্বম, আট দ্বমদ্বনট পর দ্বরযপাটগ করল 
দ্বটযমাদ্বথ। 
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 আর পাুঁচ দ্বমদ্বনট পর ওখাযন যপৌঁযি োযর্ ও। েযট দ্বটদ্বে কোযমরা আযি দ্বকনা বু্ল দ্বপ্রযন্ট 
তা যেখাযনা হয়দ্বন, তরু্ অন্ধকাযরর যেতর তীক্ষ্ণেৃদ্বিযত তাকায় ওটার যখাুঁযজ। পযকট 
যথযক যিাি একটা যসনিন যর্র করল, যলজার র্া দ্বহটদ্বসদ্বকিং স্কোনার আযি দ্বকনা 
পরীক্ষ্া করার জযনে। 
  
আপনমযন হাসল দ্বপট। র্োপক প্রদ্বতরক্ষ্া ও অোলামগ দ্বসযস্টম সর্ই েযটর র্াইযর, 
যেতযর দ্বকিুই রাখা হয়দ্বন। অযনক দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট দ্বসযস্টযম এ ধ্রযনর ত্রুদ্বট লক্ষ্ে করা 
োয়। 
  
 স্ক্রীযন যিাট একটা তার র্াুঁধ্ল দ্বটযমাদ্বথ, তারপর দ্বনিঃিযব্দ যমযঝযত নাদ্বমযয় রাখল যসটা। 
দ্বলোর যটযন যহজঅযর্র অোিংকর প্রিং দ্বরদ্বলজ করল, েযট নাদ্বমযয় রাখল নকল 
কমযপ্রসযরর পাযি। তারপর ধ্ীযর ধ্ীযর দ্বনযচ নামল ও, একটা র়্িান দ্বেল কিংদ্বক্রযটর 
যমযঝযত। যেতযর ঢুকদ্বি, যস্টদ্বসযক জানাল শুনযত পাদ্বে। 
  
র্যটর চারদ্বেযক টযচগর আযলা যিলল দ্বটযমাদ্বথ। কিংদ্বক্রযটর চার যেয়াযলর যেতর 
অন্ধকাযর োুঁদ্ব়িযয় থাকা র্াদ্ব়ি-যর্ামাগুযলাযক েীদ্বতকর লার্ল ওর। োুঁ়িাল ও, হারযনসটা 
খুযল যিলল। পাযয় র্াধ্া যিাট টুলদ্বকটটা খুযল যিল্ডাযর রাখল। র্াদ্ব়ির যেতর দ্বক আযি 
না যেযখই হুেটা খুযল যিলল ও। 
  
 র্ম্ব ইউদ্বনযটর দ্বেযক তাদ্বকযয় থাকল দ্বটযমাদ্বথ, দ্বনযজযক িান্ত রাখার যচিা করযি। 
এমনোযর্ দ্বেজাইন করা হযয়যি োযত যকাযেে যরদ্বেও দ্বসর্নোযলর সাহাযেে দ্বর্যফারণ 
র্টাযনা োয়। শুধু্ এটুকুই জাযন ও। আকদ্বস্মক না়িাচা়িার িযল দ্বেযটাযনিন যমকাদ্বনজম 
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সচল হযর্ র্যল মযন হয় না। সুমার অণু দ্বর্জ্ঞানীরা এমন একটা যর্ামাই ততদ্বর করযর্ 
যেটা খারাপ রািায় র্াদ্ব়ির ঝাুঁদ্বক হজম করার িদ্বক্ত রাযখ। তরু্ যকান ঝুুঁদ্বক দ্বনযত রাদ্বজ 
নয় দ্বটযমাদ্বথ, দ্বর্যিষ কযর দ্বেোইন স্টাযরর দ্বর্যফারযণর কারণ এখনও যেযহতু জানা 
োয়দ্বন। 
  
 কমযপ্রসর যথযক যপ্রিার যহাস সরার্ার কাযজ হাত দ্বেল দ্বটযমাদ্বথ। তার সযন্দহই সদ্বতে 
প্রমাদ্বণত হযলা। সার্ধ্াযন সিংযোর্গুযলা কাটল দ্বটযমাদ্বথ, নতুন কযর যজা়িা লার্াল নকল 
কমযপ্রসযরর সাযথ, ওগুযলার সাদ্বকগট না যেযঙ। কমযপ্রসযরর মাউদ্বন্টিং ব্রোযকযট যর্াট 
আযি, তযর্ ওগুযলা সময় দ্বনযয় সরাযলও হযর্। যর্ামাটা র্াদ্ব়ি যথযক যর্র কযর এযনদ্বি, 
দ্বরযপাটগ করল ও। এর্ার ওটার জায়র্ায় আমাযেরটা রাখর্। 
  
িয় দ্বমদ্বনট পর নকল কমযপ্রসর জায়র্া মত র্দ্বসযয় সিংযোর্গুযলা যজা়িা লার্াল 
দ্বটযমাদ্বথ। যস্টদ্বসযক র্লল, যর্দ্বরযয় আসদ্বি। 
  
আদ্বম ততদ্বর। 
  
 যেদ্বন্টযলটযরর িাুঁক র্যল দ্বপদ্বিযয় আসযি দ্বটযমাদ্বথ, হঠাৎ দ্বক যেন একটা যেখযত যপল 
ও, এতক্ষ্যণ অন্ধকাযর যচাযখ পয়িদ্বন। 
  
যক যেন র্যস রযয়যি র্াদ্ব়িটার সামযনর সীযট। 
  
েযটর চারদ্বেযক টযচগর আযলা যিলল দ্বটযমাদ্বথ। এখন চারযট র্াদ্ব়িযতই ওযেরযক যেখযত 
পাযে ও। দ্বস্টয়াদ্বরিং হুইযলর দ্বপিযন র্যস আযি। েটটা ঠাণ্ডা, দ্বকন্তু দ্বটযমাদ্বথর মযন হযলা 

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

367 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

একটা তনু্দযরর যেতর রযয়যি ও। এক হাযত এখনও ধ্যর আযি টচগটা, অপর হাযত 
উযটাদ্বপঠ দ্বেযয় মুযখর র্াম মুিল। সামযনর দ্বেযক রু্দ্বকল ও, ড্রাইোযরর দ্বেযক জানালা 
দ্বেযয় র্াদ্ব়ির যেতযর তাকাল। 
  
হুইযলর দ্বপিযন র্সা কাঠাযমাটাযক োদ্বিক মানুষ র্লা দ্বঠক হযর্ না। আর্ার যরার্ট 
র্লযলও র্াদ্ব়িযয় র্লা হয়। তযর্ আসযল ওটা যরার্টই। মাথা মাযন কমদ্বপউটরাইজ 
দ্বেজুয়াল দ্বসযস্টম, ধ্াতর্ একটা দ্বিরোুঁ়িার ের্ায় র্সাযনা হযয়যি। আর রু্ক মাযন র্াক্স 
েদ্বতগ ইযলকিদ্বনক্স। থার্া আকৃদ্বতর ইস্পাযতর হাত দ্বতন আঙুযল ধ্যর আযি দ্বস্টয়াদ্বরিং 
হুইল। হাত ও পাযয় মানুযষর মতই জযয়ন্ট রযয়যি, তযর্ দ্বমল র্লযত ওইটুকুই। 
  
েীজ দ্বরযপাটগ, আযর্েন জানাল যস্টদ্বস, দ্বটযমাদ্বথর দ্বিরযত যেদ্বর হযে যেযখ অদ্বস্থরতা 
অনুের্ করযি। 
  
ইন্টাযরদ্বস্টিং একটা দ্বজদ্বনস যপযয়দ্বি, র্লল দ্বটযমাদ্বথ। 
  
আযর্ তুদ্বম উযঠ এযসা, তার্াো দ্বেল যস্টদ্বস। 
  
লাইন যটযন যেোযর্ দ্বনযচ নামযত সাহােে কযরদ্বিল দ্বটযমাদ্বথযক, যসই একই পদ্ধদ্বতযত 
লাইন যটযন ওযক উপযর উযঠ আসযত সাহােে করযি যস্টদ্বস। োে যথযক িোিযট চযল 
এল দ্বটযমাদ্বথ, রদ্বি টানযত দ্বনযষধ্ করল যস্টদ্বসযক। প্রথযম েট যথযক যহজঅর্টা তুলল, 
তারপর জায়র্ামত র্দ্বসযয় দ্বেল স্ক্রীনটাযক। ও এযসদ্বিল, তার যকান প্রমাণ রাখা চলযর্ 
না। 
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আর্ার লাইন টানযত শুরু করল যস্টদ্বস। অোটম যর্ামাটা দ্বটযমাদ্বথর সামযন, যসটার দ্বেযক 
একেৃযি তাদ্বকযয় আযি, োর্যি জীর্যনর যময়াে সম্পযকগ। 
  
আদ্বম যতামার পা যেখযত পাদ্বে, অর্যিযষ র্লল যস্টদ্বস। দ্বটযমাদ্বথর হাত ও পাযয়র যপিী 
অনুেূদ্বত হাদ্বরযয় যিযলযি, পদ্বরশ্রযম ও উযেজনায় রু্যকর যেতর লািাযে হৃৎদ্বপণ্ড। 
  
 হাত র্াদ্ব়িযয় দ্বপযটর কাি যথযক যর্ামাটা দ্বনযয় ইউদ্বনদ্বলদ্বট রুযম তুলল যস্টদ্বস, নরম 
একটা কাপয়ি জদ্ব়িযয় যরযখ দ্বেল র্োযর্র যেতর। কামরায় উযঠ এযস নাইলন লাইন 
দ্বরদ্বলজ করল দ্বটযমাদ্বথ, খুযল যিলল হারযনস দ্বির্ার যটযন যহজঅযর্র জোদ্বমিং প্রিং দ্বরদ্বলজ 
করল যস্টদ্বস, লাইন যটযন তুযল দ্বনল মোিট যথযক, যরযখ দ্বেল র্োযর্র যেতর। নাইলন 
যটযন তুযল দ্বনল িোিট যথযক, যরযখ দ্বেল র্োযর্র যেতর। নাইলন সুেট খুযল যটদ্বনস 
যসাযয়টার ও িটগস পরযি দ্বপট, পোযনলটা দ্বরসীল করার জযনে োে যটপ র্ের্হার করল 
যস। 
  
যকান ঝাযমলা হয়দ্বন? জানযত চাইল দ্বটযমাদ্বথ। 
  
মাথা না়িল যস্টদ্বস। র্াদ্ব়ি পাকগ করার পর েুএকজন যলাক পাি দ্বেযয় যহুঁযট যর্যি। 
যহাযটল স্টািরা এদ্বেযক যকউ আযসদ্বন। র্োর্টার দ্বেযক তাকায় যস, একটা আঙুল তাক 
করল যসদ্বেযক। ওটার যেতর অোটম যর্ামা আযি, না জানযল তুদ্বম দ্বর্শ্বাস করযত? 
  
 মাথা না়িল দ্বটযমাদ্বথ। করতাম না। ওটার ক্ষ্মতা জাযনা? মুহূযতগ যর্াটা যহাযটলটা র্াস্প 
কযর দ্বেযত পাযর। 
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দ্বনযচ যকান সমসো হয়দ্বন? জানযত চাইল যস্টদ্বস। 
  
না। তযর্ আমাযের র্নু্ধ সুমার একটা নতুন চমক আদ্বর্ষ্কার কযরদ্বি আদ্বম, র্লল দ্বটযমাদ্বথ, 
সুেট আর হারযনস র্োযর্ েরল। র্াদ্ব়িগুযলাযত যরাযর্াদ্বটক ড্রাইোর রযয়যি। দ্বেযটাযনিন 
পযয়যন্ট দ্বেযয় োর্ার জযনে রক্ত মািংযসর মানুষ েরকার যনই। 
  
 র্াস্টােগ! দ্বহসদ্বহস কযর উঠল যস্টদ্বস। তার মাযন যিষ মুহূযতগ োর্াযর্যর্ আক্রান্তহযত 
পাযর মানুষ, এ কথা যেযর্ যকান ঝুুঁদ্বক দ্বনযে না সুমা। অকস্মাৎ েলতোর্ী যকউ যর্ামাটা 
না িাটার্ার দ্বসদ্ধান্ত দ্বনল, যস-ধ্রযনর দ্বকিু োযত না র্যট তার জযনেই এই র্ের্স্থা। 
টাযর্গট এদ্বরয়ায় োর্ার পযথ পুদ্বলি েদ্বে র্াদ্ব়িগুযলাযক থামায়, যজরা করার জযনে কাউযক 
পাযর্ না তারা। 
  
যর্াকা হযল দ্বক এতটা পথ পাদ্ব়ি দ্বেযত পারত? র্লল দ্বটযমাদ্বথ। যনািংরা কাজটা করার 
জযনে যর্ার্টাযক কাযজ লার্াযে, সদ্বতে রু্দ্বদ্ধ রাযখ যলাকটা। যরাযর্াদ্বটযক্স যর্াটা েুদ্বনয়াযক 
যনতৃত্ব দ্বেযে জাপান, যখাুঁজ দ্বনযল যেখা োযর্ এযো দ্বসদ্বটর দ্বর্জ্ঞানী ও এদ্বিদ্বনয়াররাই 
ওগুযলার দ্বেজাইন ততদ্বর করযি। 
  
হঠাৎ রক্তিূনে হযয় যর্ল যস্টদ্বসর যচহারা। দ্বেযটাযনিন যসন্টাযরও েদ্বে মানুযষর র্েযল 
যরার্ট থাযক? 
  
 র্োর্টা র্ন্ধ করল দ্বটযমাদ্বথ। যসটা জেগাযনর সমসো। তযর্ আমার ধ্ারণা, ওখাযন যঢাকা 
প্রায় অসম্ভর্ একটা র্োপার। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

370 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তুদ্বম র্লযত চাইি সুমাযক আমরা যঠকাযত পারর্ না? যস তার কমান্ড যসন্টাযরর র্াদ্বক 
কাজ দ্বনদ্বর্গযঘ্ন সারযত পারযর্? িাটার্ার জযনে ততদ্বর কযর যিলযর্ যর্ামাগুযলা? 
  
সদ্বতে যর্াধ্হয় তাযক যঠকাযনার যকান উপায় যনই, র্ম্ভীর সুযর র্লল দ্বটযমাদ্বথ। আমরা 
তাযক নার্াযলর মযধ্ে পাদ্বে যকাথায়? 
  
. 
  
৪২. 
  
যিাি একটা দ্বকমাযনা পযর আযি যতাদ্বি কুযো, যকামযরর কাযি দ্বঢযল কযর র্াুঁধ্া। স্টীম 
রুম যথযক যর্দ্বরযয় এল দ্বহযেদ্বক সুমা, র়্ি একটা নরম যতায়াযল র্াদ্ব়িযয় ধ্যর তার 
উযেযিে মাথা নত করল যতাদ্বি। যতায়াযলটা যকামযর জদ্ব়িযয় র্াদ্বলির্হুল একটা দ্বনচু 
যচৌদ্বকযত র্সল উয়ামাো। হাুঁটুযর্য়ি দ্বনচু হযলা যতাইআমা, তার পা দ্বটপযত শুরু করল। 
  
মুযরা কামাযতাদ্বর র্যস আযি কািাকাদ্বি একটা যটদ্বর্যল। তার পরযন যঢালা আলযখিা, 
রঙচযঙ এক ঝাুঁক পাদ্বখ উয়ি যর়্িাযে সারা র্াযয়। যটদ্বর্যল তার উযটা দ্বেযক র্যসযি 
রয় ওরদ্বিয়া। েুজযনই দ্বনিঃিযব্দ চুমুক দ্বেযে চাযয়র কাযপ। দ্বহযেদ্বক সুমা প্রথযম কথা 
র্লযর্, তার অযপক্ষ্ায় রযয়যি ওরা। 
  
দ্বকিুক্ষ্ণ ওযের দ্বেযক তাকালই না সুমা। রাযর্ িুযল আযি তার যচহারা। উদ্বিগ্নযেৌর্না 
যতাদ্বির উযেজক যসর্াও তাযক িাদ্বন্ত দ্বেযত পারযি না আজ। যচাখ নাদ্বমযয় যরযখযি 
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মুযরা কামাযতদ্বর, সুমার দ্বেযক তাকাযে না। চলদ্বত হপ্তায় েুর্ার সুমাযক হতাি কযরযি 
যস। 
  
তাহযল যতামার দ্বটম র্েথগ হযয়যি? অযর্যিযষ দ্বহসদ্বহস কযর উঠল দ্বহযেদ্বক সুমা। 
  
র্োপারটাযক আকদ্বস্মক েুর্গটনা র্লযত হয়, জর্ার্ দ্বেল মুযরা কামাযতাদ্বর, এখনও 
যটদ্বর্যলর দ্বেযক তাদ্বকযয় আযি। 
  
 আকদ্বস্মক েুর্গটনা? ধ্মযকর সুযর র্লল সুমা। আদ্বম যতা যেখযত পাদ্বে। সর্গনাি হযয় 
যর্যি! 
  
 োকগ দ্বপট, অোেদ্বমরাল সোনযেকার আর অোল দ্বজওদ্বেগযন, দ্বতনজনই ওরা োর্েগুযণ 
যর্ুঁযচ যর্যি! 
  
দ্বকযসর োর্ে! র্যলা িত্রুপক্ষ্যক যিাট কযর যেখার পদ্বরণদ্বত। কয়জন যলাকযক হাদ্বরযয়ি 
তুদ্বম 
  
সাতজন, লীোরযক দ্বনযয়। 
  
আিা কদ্বর যকউ ধ্রা পয়িদ্বন। 
  
লাি দ্বনযয় র্াদ্বক সর্াই দ্বিযর এযসযি, স্থানীয় কতৃগপক্ষ্ যপৌঁিাযনার আযর্ই। এমন যকান 
সূত্র যরযখ আযসদ্বন োর সাহাযেে ধ্াওয়া করযত পারযর্। 
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 দ্বকন্তু তরু্ যরইমন্ড জেগান রু্ঝযত পারযর্ন কারা োয়ী, র্লল রয় ওরদ্বিয়া। 
  
তাযত উদ্বিগ্ন হর্ার দ্বকিু যনই, র্লল কামাযতাদ্বর। তার যমইট দ্বটম এখন আর আযর্র মত 
কাজ করযর্ না। জাপাযন তার অপাযরিন থাদ্বমযয় যেয়া হযয়যি। 
  
চাযয়র র্েযল যতাদ্বির হাত যথযক সাদ্বক দ্বনল সুমা। যরইমন্ড জেগান এখনও দ্বর্পজ্জনক 
হযয় উঠযত পাযরন, তার অপাযরটররা েদ্বে আমাযের কমান্ড যসন্টাযরর অর্স্থান যজযন 
যিযল। 
  
চদ্বিি র্ণ্টা আযর্ আদ্বম যোর্াযোর্ যকযট যেয়ার পর যরইমন্ড জেগান ও যোনাল্ড কানগ 
অন্ধকাযর হারু্েুরু্ খাযেন, যজার দ্বেযয় র্লল রয় ওরদ্বিয়া। যলাযকিন সম্পযকগ যকান কু্ল 
ওযের হাযত যনই। 
  
 দ্বকন্তু আমরা জাদ্বন র্াদ্ব়ি-যর্ামাগুযলা খুুঁযজ পার্ার যচিা করযি ওরা, র্লল সুমা। 
  
যধ্াুঁয়ায় ঝাপসা আয়নায় িায়া যেযখ ধ্াওয়া করযিন যরইমন্ড জেগান, দ্বনদ্বলগপ্ত েদ্বঙ্গযত কাুঁধ্ 
ঝাুঁদ্বকযয় র্লল কামাযতাদ্বর। র্াদ্ব়িগুযলা যর্াপযন, সুরদ্বক্ষ্ত অর্স্থায় লুকাযনা আযি। খুর্ই 
ক়িা পাহারায় রাখা হযয়যি ওগুযলা। এক র্ণ্টা আযর্র খর্র জাদ্বন আদ্বম, ওগুযলার 
কািাকাদ্বি যেযত পাযরদ্বন যকউ। েদ্বে ধ্যরও যনয়া হয় োর্েগুযণ েুএকটা র্াদ্ব়ি-যর্ামা 
যপযয় োযর্ ওরা, তারপর যর্ামাগুযলা অযকযজাও করযত পারযর্, তরু্ তাযত আমাযের 
যতমন যকান ক্ষ্দ্বত হযর্ না। েুদ্বনয়ার অযধ্গকটায় ইযলকযিামোর্যনদ্বটক িীল্ড ততদ্বর করার 
জযনে যে-কয়টা েরকার তারযচযয় অযনক যর্দ্বি র্াদ্ব়ি-যর্ামা আযি আমাযের। 
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যকদ্বজদ্বর্ র্া ইউযরাদ্বপয়ান কদ্বমউদ্বনদ্বট ইযন্টদ্বলযজন্স এযজদ্বন্সগুযলার তৎপরতা সম্পযকগ 
দ্বরযপাটগ আযি? জানযত চাইল সুমা। 
  
সমূ্পণগ অন্ধকাযর আযি ওরা, জর্ার্ দ্বেল রয় ওরদ্বিয়া। কারণটা আমরা জাদ্বন, না যরই 
জেগান দ্বকিুই ওযেরযক জানানদ্বন। 
  
চাযয়র কাযপ চুমুক দ্বেযে কামাযতাদ্বর, কাযপর দ্বকনারা দ্বেযয় তাদ্বকযয় আযি। র্নু্ধর 
দ্বেযক। তুদ্বম তাযক হাদ্বরযয় দ্বেযয়ি, সুমা। আমাযের যরাযর্াদ্বটক যটকদ্বনদ্বিয়ানরা উইপর 
দ্বসযস্টযম ইযলকিদ্বনযক্সর কাজ প্রায় যিষ কযর এযনযি। দ্বির্দ্বর্র, খুর্ দ্বির্দ্বর্র, এমন 
একটা পদ্বজিযন যপৌঁযি োে তুদ্বম, অধ্িঃপদ্বতত পদ্বিমা েুদ্বনয়াযক আত্মসমপগণ করার 
দ্বনযেগি দ্বেযত পারযর্। 
  
 সুমার পাথুযর যচহারায় দ্বনদ্বমযষর জযনে সন্তুদ্বির একটু োর্ িুযট উযঠই দ্বমদ্বলযয় যর্ল। 
যর্দ্বিরোর্ যলাক অর্াধ্ টাকা কামাযত পারযল আর দ্বকিু চায় না, টাকাযকই তারা ক্ষ্মতা 
র্যল মযন কযর, দ্বকন্তু দ্বহযেদ্বক সুমা শুধু্ টাকা র্া টাকার কারযণ প্রাপ্ত ক্ষ্মতায় তৃপ্ত নয়। 
একেত্র আদ্বধ্পতে চাই তার। চাই যর্াটা েুদ্বনয়ার ওপর িদ্ব়ি যর্ারার্ার ক্ষ্মতা। আমার 
মযন হয় এর্ার সময় হযয়যি, দ্বর্দ্রুপাত্মক যকৌতুযকর সুযর র্লল যস অদ্বতদ্বথযের জানাযনা 
েরকার যকন তাযেরযক এখাযন ধ্যর এযনদ্বি আমরা। 
  
আপদ্বন েদ্বে র্যলন, শ্রদ্ধায় মাথা নত করল ওরদ্বিয়া, হাসযি যস। 
  
দ্বনযজযক যেন হাদ্বরযয় যিযলযি লযরন। দ্বকেনোপ করার পরপরই তাযক ইযিকিন দ্বেযয় 
রু্ম পাদ্ব়িযয় রাখা হয়। মাত্র েুর্ণ্টা আযর্ রু্ম যেযঙযি তার। ড্রার্-এর প্রোর্ যথযক মুক্ত 
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হযয় যেখল, োমী আসর্াযর্ সাজাযনা একটা যর্েরুযম রযয়যি যস, সিংলগ্ন র্াথরুম ও 
র্াথটার্ সমূ্পণগ মাযর্গল পাথযর ততদ্বর। একটা যেয়াল আলদ্বমরা খুযল যেখল, কযয়কটা 
দ্বসল্ক দ্বকযমাযনা যেতযর, যেন তার মাযপই ততদ্বর করা হযয়যি। দ্বনযচর যেরাজটাও খুলল 
যস, তারই মাযপর দ্বিযমল আন্ডারওয়োর রযয়যি যর্ি কয়টা, সাযথ সাযন্ডলও আযি। 
  
যর্াটা র্োপারটা হতরু্দ্বদ্ধকর। োরাই তাযক দ্বকেনোপ কযর আনুক, যমযর যিলার যকান 
ইযে তাযের যনই। অন্তত এখুদ্বন নয়। মন যথযক সমি েুদ্বিন্তা যঝয়ি যিযল র্াথটাযর্র 
ঠাণ্ডা পাদ্বনযত আধ্যিায়া হযয় থাকল যস, দ্বর্ি দ্বমদ্বনট পর ড্রায়ার-এ চুল শুদ্বকযয় যড্রদ্বসিং 
যটদ্বর্যলর সামযন র্সল একর্াো োমী কসযমদ্বটকস ও পারদ্বিউম দ্বনযয়। সাো ও রদ্বঙন 
যর্ালাপ আুঁকা কাপয়ির ততদ্বর একটা দ্বকযমাযনা পরল লযরন, এই সময় মৃেু নক কযর 
যেতযর ঢুকল মুযরা কামাযতাদ্বর। একটা হাত আলযখিার যেতর ঢুদ্বকযয় যরযখযি যস। 
  
িরীযরর ওপর দ্বকযমাযনাটা টান টান করল লযরন, যকামযর যর্ট র্াুঁধ্ল, তারপর জানযত 
চাইল, এটাই দ্বক জাপাদ্বনযের রীদ্বত? যকান েরমদ্বহলা না োকযলও তার র্যর ঢুযক 
প়িযর্? 
  
মাি করযর্ন, হাদ্বস যচযপ র্লল কামাযতাদ্বর। সম্মানীয় কিংযগ্রস সেসেযক অশ্রদ্ধা করার 
যকান ইযে আমার যনই র্া দ্বিল না। 
  
দ্বক চাও তুদ্বম? 
  
আপদ্বন আরাযম আযিন দ্বকনা যেখার জযনে আমাযক পাঠাযলন দ্বহযেদ্বক। আমার নাম মুযরা 
কামাযতাদ্বর। আদ্বম দ্বম. সুমার র্নু্ধ, যেহরক্ষ্ী ও সহকারী। 
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লযরন কদ্বঠন সুযর র্লল, আমার ধ্ারণা আমাযক দ্বকেনোপ করার জযনে যসই োয়ী। 
  
 আপনার এই অসুদ্বর্যধ্ দ্বনতান্তই সামদ্বয়ক, কথা দ্বেদ্বে, র্লল মুযরা কামাযতাদ্বর। 
  
 দ্বক কারণ, যকন আমাযক দ্বজদ্বম্ম রাখা হযয়যি? প্রদ্বতযিাধ্ িা়িা দ্বর্দ্বনমযয় আর দ্বক আিা 
কযর যস মাদ্বকগন সরকাযরর কাি যথযক? 
  
 দ্বম. সুমা চান কিংযগ্রস ও যপ্রদ্বসযেযন্টর কাযি আপদ্বন তার একটা যমযসজ দ্বনযয় োযর্ন। 
  
দ্বম. সুমাযক র্যলা, দ্বনযজর যরকটাযম যচাখা একটা লাদ্বঠ ঢুদ্বকযয় যমযসজটা দ্বনযজই 
যেদ্বলোদ্বর দ্বেক। 
  
 যকৌতুক যর্াধ্ করল কামাযতাদ্বর। দ্বক আিেগ! দ্বসযনটর দ্বেয়াজও একই কথা র্লযলন। 
তযর্ তার োষায় আরও যর্দ্বি ঝাুঁঝ দ্বিল। 
  
দ্বসযনটর দ্বেয়াজ? িাটল ধ্রল লযরযনর সাহস ও আত্মদ্বর্শ্বাযস। তাযকও যতামরা 
দ্বকেনোপ কযরি? 
  
হোুঁ, আপনাযের েুজনযক একসাযথ আনা হযয়যি এখাযন। হাসযি কামাযতাদ্বর। 
  
এখাযন মাযন যকাথায়? তীক্ষ্ণকযণ্ঠ জানাযত চাইল লযরন। 
  
জাপাযনর উপকূল যথযক খাদ্বনকটা েূযর, একটা আইলোন্ড দ্বরসযটগ। 
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সুমা একটা উন্মাে। 
  
দ্বঠক উযটা, র্লল কামাযতাদ্বর। তাুঁর মত সুস্থ ও ঠাণ্ডা মাথার যলাক খুর্ কমই আযি। 
মাত্র কযয়ক দ্বেযনর মযধ্ে দ্বকিু দ্বনয়ম-নীদ্বত ও িতগ যর্াষণা করযর্ন দ্বতদ্বন, পদ্বিমা 
েুদ্বনয়ার কণগধ্াররা তার ওই দ্বনযেগি যমযন দ্বনযয় র্ের্সা-র্াদ্বণজে ও অথগনীদ্বত পদ্বরচালনা 
করযর্ন েদ্বর্ষেযত। 
  
লালযচ হযয় উঠল লযরযনর মুখ। এ যেখদ্বি শুধু্ পার্ল নয়, যর্াকাও। 
  
 দ্বম. সুমা যর্াকা? তার মযতা টাকা েুদ্বনয়ার আর কারও যনই। এত সম্পদ্বে ইদ্বতহাযস 
আর কারও দ্বিল না। পার্ল র্া যর্াকা হযল এসর্ দ্বতদ্বন অজগন করযত পারযতন না। 
দ্বির্দ্বর্রই আপনারা উপলদ্বব্ধ করযর্ন যে েুক্তরাযের সরকার ও অথগনীদ্বতর ওপর 
পুযরাপুদ্বর দ্বনয়িণ রযয়যি তার। দ্বকযমাযনার ওপর িুযল থাকা লযরযনর িন যজা়িার 
ওপর যচাখ রু্লাল কামাযতাদ্বর। দ্বনযজর োল করযর্ন, সময় থাকযত েদ্বে তার র্নু্ধ হর্ার 
সুযোর্টা হাতিা়িা না কযরন। এতদ্বেন আযমদ্বরকার যসর্া কযরযিন, োল কথা; দ্বকন্তু 
েদ্বে দ্বনযজর োল চান তাহযল এখন যথযক দ্বম. সুমার যসর্া করযত হযর্ আপনাযক। 
  
লযরন দ্বর্শ্বাস করযত পারযি না, এসর্ প্রলাপ সদ্বতে সদ্বতে শুনযি যস, েুিঃস্বপ্ন যেখযি না। 
আমার র্া দ্বসযনটর গ্রািটযনর েদ্বে যকান ক্ষ্দ্বত হয়, যতামাযেরযক চরম মূলে দ্বেযত হযর্। 
যপ্রদ্বসযেন্ট এর্িং কিংযগ্রস…। 
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মুসদ্বলম যটযরাদ্বরস্টরা র্হু র্ির ধ্র আযমদ্বরকানযের দ্বজদ্বম্ম রাখযি, আপনরা। দ্বকিুই 
কযরনদ্বন র্া করযত পাযরনদ্বন, যহযস উযঠ র্লল যর্নাদ্বম। আপনাযের যপ্রদ্বসযেন্ট জাযনন 
কারা আপনাযেরযক দ্বকপনোপ কযরযি, দ্বকন্তু এখন পেগন্ত আপনাযেরযক উদ্ধার করার 
যকান যচিা হয়দ্বন। দ্বতদ্বন দ্বনযেগি দ্বেযয়যিন, উদ্ধাযরর যকান যচিা করা োযর্ না, 
দ্বমদ্বেয়াযকও দ্বকিু জানাযনা দ্বনযষধ্। 
  
 তুদ্বম দ্বমযথে কথা র্লি। আমার র্নু্ধরা হাত-পা গুদ্বটযয় র্যস থাকযত পাযরন না। 
  
র্নু্ধ র্লযত দ্বক োকগ দ্বপট আর অোযফ্রে দ্বজওদ্বেগযনাযক র্ঝাযেন আপদ্বন? জানযত চাইল 
কামাযতাদ্বর। 
  
 তুদ্বম তাযের যচযনা? 
  
হোুঁ, তা র্লা োয়। একটা র্োপাযর নাক র্লাযত যচযয়দ্বিল, অোদ্বক্সযেন্ট কযরযি। 
  
ওরা দ্বক আহত? দ্রুত জানযত চাইল লযরন। 
  
দ্বঠক র্লযত পারদ্বি না। শুধু্ একুটু র্লযত পাদ্বর, যর্াধ্হয় অক্ষ্ত অর্স্থায় পালাযত 
পাযরদ্বন। 
  
লযরযনর যঠাুঁট কাুঁপযি। দ্বক র্লযর্ যেযর্ পাযে না। তারপর জানযত চাইল, আমাযক 
যকন? দ্বসযনটর দ্বেয়াজযকই র্া যকন? 
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 জাপাযনর সাযথ সারা দ্বর্যশ্বর একটা অথগননদ্বতক েুদ্ধ শুরু হযয়যি, র্লল মুযরা 
কামাযতাদ্বর। আপনারা েুজন যস েুযদ্ধর নর্ণে খুুঁদ্বট মাত্র। কাযজই দ্বম, সুমা অনুমদ্বত না 
যেয়া পেগন্ত আপনারা মুদ্বক্ত পাযেন না। যকউ জাযন না যকাথায় আপনারা আযিন। তার 
মাযন যকউ এযস আপনাযেরযক উদ্ধার কযর দ্বনযয় োযর্, যস আিাও তোর্ করুন। 
আমাযের দ্বেযিন্স দ্বসযস্টম এমনই, যকান যসনার্াদ্বহনীও যেতযর ঢুকযত পারযর্ না তযর্, 
সুখর্র হযলা, পরশুই আপনাযেরযক যিয়ি যেয়া হযে যেযন কযর ওয়াদ্বিিংটযন পাদ্বঠযয় 
যেয়া হযর্। 
  
অর্াক হযয় তাদ্বকযয় থাযক লযরন। তাযক দ্বর্দ্বস্মত করাই উযেিে দ্বিল কামাযতাদ্বরর। 
আলযখিার যেতর যথযক হাতটা যর্র কযর খপ কযর লযরনযক ধ্যর যিলল যস, অপর 
হাত দ্বেযয় এক টাযন খুযল যিলল যকামযরর কাযি দ্বকযনার র্ধ্ানটা। ধ্িাধ্দ্বি শুরু করল 
লযরন, দ্বকন্তু ইযতামযধ্ে তাযক প্রায় দ্বর্র্স্ত্র কযর যিযলযি কামাযতাদ্বর। র্াযয় প্রচণ্ড িদ্বক্ত 
রাযখ যলাকটা, একটা যমযয়র পযক্ষ্ তার সযঙ্গ পারা সম্ভর্ নয়। 
  
যঠাুঁট দ্বটযপ হাসল কামাযতাদ্বর। সময়টা আপদ্বন োযত উপযোর্ করযত পাযরন, যসজযনে 
আমার ক্ষ্মতায় েতটুকু কুলায় সর্ আদ্বম করর্। এমন হযত পাযর, আদ্বম হয়যতা 
আপনাযক যিখার্, দ্বঠক যকান যকান যক্ষ্যত্র একটা পুরুযষর সাযথ পাথগকে রযয়যি একটা 
যমযয়র, কথা যিষ কযর রু্রল যস, েরজায় সযজাযর যটাকা দ্বেল। র্াইযর যথযক খুযল 
যর্ল েরজা, দ্রুত যর্দ্বরযয় যর্ল কামাযতাদ্বর। লযরন রু্ঝল, মুদ্বক্ত পার্ার আযর্ নরকেিণা 
যোর্ করযত হযর্ তাযক। 
  
. 
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৪৩. 
  
যেখুন এর্ার, র্যল যটদ্বর্যলর উপর যথযক এক টাযন কাপ়িটা তুযল দ্বনযলন যমল যপনার, 
যেন জােু যেখাযেন ওযেরযক। যসাযসদ্বক আইলোন্ড, অযনক কাল আযর্ যেটাযক আদ্বজমা 
িীপ র্লা হত। 
  
যটদ্বর্যলর উপর মযেলটার দ্বেযক তাদ্বকযয় থাকল যস্টদ্বস, র্লল, অদু্ভত সুন্দর যতা। এত 
দ্বনখুুঁত, যেযখ মযেল র্যল মযনই হযে না। 
  
মযেল র্ানাযনা আমার হদ্বর্, র্লযলন োইযরের অে দ্বিল্ড অপাযরিনস, যমল যপনার। 
  
যটদ্বর্যলর উপর ঝুুঁযক সার্র যথযক উযঠ আসা খা়িা পাহা়ি প্রাচীযরর দ্বেযক তীক্ষ্ণেৃদ্বিযত 
তাকাযলন ে. দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল। আকাযর এটা কত র়্ি? 
  
 যচৌে দ্বকযলাদ্বমটার লম্বা, সর্যচযয় চও়িা জায়র্াটা পাুঁচ দ্বকযলাদ্বমটার। 
  
পালউ-এর যকারর্ িীযপ, যিাি একটা দ্বর্দ্বল্ডযঙ রযয়যি ওরা। িীপটার দ্বেক যথযক যচাখ 
যিরাযত পারযি না যস্টদ্বস। এত সুন্দর লার্যি িীপটাযক, যেন এক টুকযরা স্বর্গ। 
  
এক লাস পাদ্বনযত যলরু্ দ্বনঙয়ি চুমুক দ্বেযে দ্বপট। সুইদ্বমিং িাঙ্ক আর নুমা দ্বট িাটগ পযর 
আযি ও, পাযয় যলোর সাযন্ডল। র্াইযর যথযক যেযখ স্বর্গীয় উেোন র্যল মযন হযলও, 
যেতযর রু্যর যর়্িাযে একটা োনর্, মন্তর্ে করল ও। 
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 আপনার ধ্ারণা সুমার পারমাণদ্বর্ক অযস্ত্রর গুোম ওদ্বেযটাযনিন যসন্টার এই িীপটার 
দ্বনযচ? প্রশ্ন করযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। পাুঁচজযনর র্রটায় সর্ার যিযষ যোর্ দ্বেযয়যিন 
দ্বতদ্বন। 
  
সার্র যথযক ওঠা খা়িা পাহা়িগুযলার দ্বেযক তাকাল আর্ার যস্টদ্বস। জাহাজ যে়িার যকান 
জায়র্া যনই। দ্বনমগাণ কাযজর সমি উপকরণ আকাি পযথ আনযত হযয়যি ওযের। 
  
 দ্বকোযর্ ততদ্বর করল, আমাযের স্পাই সেযটলাইটযক িাুঁদ্বক দ্বেযয়? প্রশ্নটা দ্বটযমাদ্বথ 
ওযয়োরদ্বহযলর। 
  
হাত র্াদ্ব়িযয় মযেযলর একটা অিংি, খাদ্বনকটা সার্র, তুযল দ্বনযলন যমল যপনার। খুযে 
এটা দ্বটউযর্র দ্বেযক আঙুল তাক করযলন দ্বতদ্বন। এটা একটা টাযনল, র্োখো করার সুযর 
র্লযলন। এযো দ্বসদ্বটর দ্বনযচ, পাতাযলর প্রায় যিষ মাথায়, একটা টাযনল ততদ্বর কযরযি 
সুমার এদ্বিদ্বনয়াররা। উপকূযলর দ্বেযক েি দ্বকযলাদ্বমটার এদ্বর্যয়যি ওটা, তারপর আরও 
পঞ্চাি দ্বকযলাদ্বমটার এদ্বর্যয় যসাযসদ্বকর দ্বনযচ সীযফ্লাযর যপৌঁযিযি। 
  
 সুমার প্রিিংসা করযত হয়, র্লল দ্বপট। আপনার সোযটলাইযট অস্বাোদ্বর্ক যকান 
তৎপরতা ধ্রা পয়িদ্বন, কারণ এযো দ্বসদ্বট ততদ্বর করার সময় যে মাদ্বট সরাযনা হয় তাযের 
সাযথ সারাযনা হয় টাযনল কাটার মাদ্বটও। 
  
পারযিে কাোর, র্লল অোল। 
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এ এক দ্বর্স্ময়কর কীদ্বতগ, মন্তর্ে করযলন মাইদ্বনিং এদ্বিদ্বনয়ার ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। েদ্বে 
এদ্বেক যথযক শুরু করা হয়, এ ধ্রযনর একটা টাযনল ততদ্বর করযত কম কযরও সাত 
র্ির লার্যর্। 
  
মাথা না়িযলন যপনার। চদ্বিি র্ণ্টা কাজ করযল, আধু্দ্বনক যর্াদ্বরিং ইকুইপযমন্ট র্ের্হার 
করযল, সুমার এদ্বিদ্বনয়াররা চার র্িযরই যিষ করযত পারযর্ ওটা। কথা যিষ কযর 
িীযপর একটা অিংি তুযল দ্বনযলন দ্বতদ্বন, যেতযর যেখা যর্ল যর্ালকধ্াুঁধ্ার মত অসিংখে 
প্রাযসজ আর কামরা। এখাযন আপনারা যেখযত পাযেন, িোদ্বসদ্বলদ্বটর ইযন্টদ্বরয়ন 
যলআউট। রয় ও়িদ্বিয়ার পাঠাযনা খস়িা যস্কচ যেযখ র্াদ্বনযয়দ্বি যতা, আকার-আকৃদ্বতর 
মযধ্ে দ্বকিু ত্রুদ্বট থাকযত পাযর। উপদ্বস্থত সর্াইযক একটা কযর যিাল্ডার দ্বেযলন দ্বতদ্বন। 
এগুযলা এযো দ্বসদ্বট ও কযিাল যসন্টার-এর েোন, টাযনলটাও যেখাযনা হযয়যি। 
  
ড্রইিং-এর োুঁজ খুযল যলআউট যেখল সর্াই। প্রদ্বতদ্বট পোযসজ, িাখা টাযনল, লোর্যরটদ্বর 
ইতোদ্বের নাম যরখা রযয়যি, মযনর পেগায় যর্ুঁযথ দ্বনযে ওরা। 
  
িীপটার সারযিস যথযক যসন্টারটা যর্াধ্হয় প্রায় দ্বতনযিা দ্বমটার দ্বনযচ, মন্তর্ে করযলন 
ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। 
  
যস্টদ্বস দ্বর়্িদ্বর়্ি করল, িীযপ যকান এয়ারদ্বস্ট্রপ র্া েক যনই। ঢাকার মাত্র েুযটা পথ 
যহদ্বলকপ্টার, টাযনল। 
  
লাযস যিষ চুমুক দ্বেল দ্বপট। তুদ্বম েদ্বে পাহা়ি যর্যয় উঠযত পাযরা, তাহযল সার্রপযথও 
োওয়া োয়। তযর্ সুমার দ্বেযিন্স দ্বসযস্টম যতামাযক যেযখ যিলযর্। 
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সারযিযস এই দ্বর্দ্বল্ডিংগুযলা দ্বক? জানযত চাইযলন দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল। 
  
সুমার টপ এদ্বক্সদ্বকউদ্বটেরা ওখাযন দ্বর্শ্রাম যনয়, দ্বর্জযনস কনিাযরযন্সর আযয়াজন কযর। 
রাজনীদ্বতক ও সরকাদ্বর কমগকতগাযের সাযথ যর্াপন তর্ঠকও হয় ওখাযন। 
  
দ্বিমজুর যপইদ্বন্টযঙ দ্বকন্তু যেখাযনা হযয়যি িীপটায় যকান র্ািপালা যনই, র্লল োকগ। দ্বকন্তু 
এখাযন যেখদ্বি িীযপর অযধ্গকটাই র্ািপালার ঢাকা। 
  
সুমার যলাকজন র্ত দ্বর্ি র্ির ধ্যর লাদ্বর্যয়যি ওগুযলা, র্লযলন যমল যপনার। 
  
দ্বচদ্বন্ততোযর্ নাক চুলকােন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। সারযিস দ্বর্দ্বল্ডিং আর কযিাল যসন্টাযরর 
মাঝখাযন এদ্বলযেটর যনই? 
  
েোযন দ্বকিু যেখাযনা হয়দ্বন, র্লযলন যমল যপনার। 
  
এই মাযপর একটা আন্ডারগ্রাউন্ড িোদ্বসদ্বলদ্বটযত আউটসাইে যেদ্বন্টযলিন থাকযতই হযর্। 
  
আমাযের এদ্বিদ্বনয়াররা সযন্দহ করযি, সারযিযসর কযয়কটা দ্বর্দ্বল্ডিং আযি যেগুযলা যেস্ট 
ও এর্জস্ট োে দ্বহযসযর্ কাজ করযি। 
  
োে হযল যেতযর যঢাকার যচিা কযর যেখযত পাদ্বর, যহযস উযঠ র্লল দ্বপট। আমর 
অদ্বেজ্ঞতা আযি। 
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 এযক্ষ্যত্রও, কাুঁধ্ ঝাুঁদ্বকযয় র্লযলন যমল যপনার, যতমন যকান তথে যনই আমাযের হাযত। 
এমন হযত পাযর, এয়িা যথযক পাম্প কযর দ্বনযচ পাঠাযনা হয় র্াতাস। েূদ্বষত র্াতাস যর্র 
কযর যেয়া হয় পাইযপর সাহাযেে। 
  
আমরা দ্বক জাদ্বন, িীপটায় র্ন্দী কযর রাখা হযয়যি লযরন আর দ্বসযনটরযক? দ্বজযজ্ঞস 
করল দ্বপট। 
  
দ্বনদ্বিতোযর্ জাদ্বন না, তযর্ আন্দাজ করা োয়। জায়র্টাযক সমূ্পণগ দ্বনরাপে র্যল মযন 
করযি ওরা, আসযলই তাই, কাযজই ওখাযনই ওযেরযক রাখার কথা। 
  
এত কথায় কাজ দ্বক, যেতযর যঢাকার দ্বক েোন করা হযয়যি তাই র্লুন, তার্াো দ্বেল 
অোল। 
  
 যেতযর ঢুযক যসন্টাযরর ইযলকিদ্বনক দ্বসযস্টম অচল কযর যেয়ার একটা েোন ততদ্বর করা 
হযয়যি। তযর্ আমরা জাদ্বন না দ্বক ধ্রযনর দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট র্া দ্বমদ্বলটাদ্বর যটকনলদ্বজর সাহােে 
পাযে সুমা। ধ্যর দ্বনদ্বে, অতোধু্দ্বনক যসনসদ্বর দ্বর্য়ার র্ের্হার করযি যস। লোন্ড অোন্ড সী 
দ্বেযটকিন-এর জযনে রাোর ইকুইপযমন্ট, আন্ডারগ্রাউন্ড অোযপ্রাচ-এর জযনে যসানার 
যসনসরপুযরাটা তীর দ্বর্যর যলয়ার ও দ্বহট দ্বেযটকিন দ্বসযস্টম। সিস্ত্র যরার্টও থাকযর্। 
  
সারযিস-টু-সী ওসারযিস-টু-এয়ার দ্বমসাইল? দ্বপযটর প্রশ্ন। 
  
কাুঁধ্ ঝাুঁদ্বকযয় চুপ কযর থাকযলন যমল যপনার। 
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এ যেখদ্বি র্হুত িক্ত নারযকল, োঙা অসম্ভর্, হতাি র্লায় র্লযলন দ্বটযমাদ্বথ 
ওযয়োরদ্বহল। 
  
যপনাযরর দ্বেযক সযকৌতুযক তাকাল অোল। আমার যতা মযন হযে, একটা নোোল 
কোদ্বলয়ার এয়ারক্রািট, অন্তত পাুঁচটা যস্পিোল যিাসগ অোসট দ্বটম আক্রমণ না করযল 
ওখাযন পা যিলার যকান উপায় যনই। 
  
আরও একটা উপায় আযি, র্লল দ্বপট। অোটম যর্ামা যিলা। 
  
আমাযের এসর্ প্রিার্ যেযহতু প্রোকদ্বটকোল নয়, যসযহতু আমাযের েোনটা দ্বনযয়ই 
আযলাচনা করা োক, র্ম্ভীর সুযর র্লযলন যমল যপনার। 
  
যসটাই যতা জানযত চাইদ্বি, েোনটা দ্বক? নয়িচয়ি র্সল অোল। 
  
যক যক োদ্বে আমরা মরযত? জানযত চাইযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। দ্বনিয়ই টাযনল দ্বেযয় 
যেযত হযর্? 
  
 আপনারা পাুঁচজনই, িান্ত র্লায় র্লযলন যমল যপনার। তযর্ টাযনল দ্বেযয় নয়। 
  
আমরা দ্বক কাযলা দ্বননজা সুেট পযর টাযনযলর যেতর দ্বেযয় র্ােুয়ির মত উয়ি োর্? 
র্লল দ্বপট, র্েঙ্গটুকু চাপা থাকল না। 
  
আপদ্বন ও দ্বম. অোল আকাি যথযকই িীযপ নামযর্ন। নামার পর একটা োইোরিন 
দ্বক্রযয়ট করযর্ন, অপর েলটা োযত এযো দ্বসদ্বট যথযক যেতযর যঢাকার সুযোর্ পায়। 

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

385 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
যোহাই লাযর্, পোরাসুট দ্বনযয় নামযত র্লযর্ন না, কাতর অনুনয় করল অোল। আমার 
েুযচাযখর দ্বর্ষ। 
  
 আো! দ্বপট উদ্বিগ্ন। েে যগ্রট োকগ দ্বপট ও অোল েে মোর্দ্বনদ্বিযসন্ট সুমার প্রাইযেট দ্বরসটগ 
েুযর্গ র্ণ্টা, ড্রাম ও দ্বর্উর্ল র্াদ্বজযয় উয়ি োযর্। তারপর সামুরাই স্টাইযল খুন হযয় োযর্ 
স্পাই দ্বহযসযর্ ধ্রা পয়ি। ধ্যরই দ্বনযয়যিন, আত্মহতো করযত রাদ্বজ হর্ আমরা, তাই না, 
দ্বম, যমল যপনার? 
  
খাদ্বনকটা ঝুুঁদ্বক আযি, স্বীকার কদ্বর আদ্বম, র্া র্াুঁচাযনার সুযর র্লযলন যমল যপনার। তযর্ 
আপনাযেরযক মৃতুের মুযখ যঠযল যেয়ার যকান ইযে, আমার যনই। 
  
দ্বপযটর দ্বেযক তাকাল অোল। যতামার অনুেূদ্বতও দ্বক আমার মত, আমাযেরযক র্ের্হার 
করা হযে? 
  
খুুঁদ্বট দ্বহযসযর্। 
  
দ্বপট জাযন দ্বেযরের অে দ্বিল্ড অপাযরিনস যমল যপনাযরর মাথা যথযক েোনটা 
যর্যরায়দ্বন। েোনটা ততদ্বর কযরযিন যোনাল্ড কানগ, প্রিিংসা কযরযিন যরইমন্ড জেগান, 
অনুযমােন দ্বেযয়যিন ওুঁযের যপ্রদ্বসযেন্ট। যস্টদ্বসর দ্বেযক তাকাল ও। তার যচহারায় যলখা 
রযয়যি যেযয়া না। িীযপ যপৌঁিালাম আমরা, তারপর দ্বক হযর্? জানযত চাইল ও। 
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েতক্ষ্ণ সম্ভর্ ধ্রা না প়িার যচিা করযর্ন, লুদ্বকযয় থাকযর্ন। তারপর আমরা পুযরা 
দ্বটমটাযক তুযল আনার জযনে একটা যরসদ্বকউ দ্বমিন পাঠার্। 
  
দ্বকন্তু ধ্রা না প়িার যচিা সম্ভর্ত েি দ্বমদ্বনট সিল হযর্। 
  
কাুঁধ্ ঝাুঁদ্বকযয় যমল যপনার র্লযলন, যকউ আপনাযের কাি যথযক দ্বমরাকুলাস দ্বকিু আিা 
করযি না। 
  
যতা? দ্বজযজ্ঞস করল দ্বপট। 
  
 যতা দ্বক? 
  
আকাি যথযক প়িলাম আমরা লুযকাচুদ্বর যখযলাম, এই িাুঁযক দ্বতনজন সর্ার যচাখযক 
িাুঁদ্বক দ্বেযয় ষাট দ্বকযলাদ্বমটার টাযনল ধ্যর িুটযর্? এই আপনার েোন? 
  
হোুঁ। দ্বপযটর েৃদ্বি এদ্ব়িযয় োযেন যমল যপনার। 
  
আপনারা পার্ল নাদ্বক! মুযখ ো-ই র্লুক, দ্বপট জাযন সুমার আিানায় যপৌঁিাযনার সহজ 
র্া দ্বনরাপে যকান উপায় যনই। আযর্ই দ্বসদ্ধান্ত দ্বনযয়যি ও, ওই িীযপ লযরযনর থাকার 
ক্ষ্ীণ সম্ভার্নাও েদ্বে যেখযত পায়, োযর্ ও। 
  
অোযলর জানযত চাইল, যমইনলোযন্ড আপনারা ওযের পাওয়ার যসাসগ দ্বর্দ্বেন্ন করযিন না 
যকন? তাহযলই যতা সর্ সমসোর সমাধ্ান হযয় োয়? 
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কযিাল যসন্টার স্বয়িংসমূ্পণগ, যমল যপনার র্লযলন। ওযের দ্বনজস্ব যজনাযরদ্বটিং যস্টিন 
আযি। 
  
অোযলর দ্বেযক তাকাল দ্বপট। তুদ্বম দ্বক র্যলা, অোল েে মোর্দ্বনদ্বিযসন্ট? 
  
ওখাযন যর্ইসা আযি? 
  
ক্ষ্ীণ হাদ্বস যেখা যর্ল যমল যপনাযরর যঠাুঁযট। সুমা সম্পযকগ জানা যর্যি, যস শুধু্ সুন্দরী 
যমযয়যের কাজ যেয়। 
  
 দ্বপট জানযতন চাইল, দ্বকোযর্ উয়ি োর্ আমরা? েদ্বে আকাযি থাকযতই গুদ্বল খাই? 
  
 যকান অসুদ্বর্যধ্ই হযর্ না। যপৌঁিাযনার অপাযরিনটা যষাযলা আনা দ্বনরাপে। 
  
 তাই যেন হয়, র্লল দ্বপট। তা না হযল োরা এই েোনটা ততদ্বর কযরযিন, তাযের সাযথ 
আদ্বম যেখা করযত চাইর্। 
  
. 
  
৪৪. 
  
 যমল যপনার দ্বঠকই র্যলযিন, আকাি যথযক ওযেরযক গুদ্বল কযর নামার্ার প্রায় যকান 
সম্ভার্নাই যনই। ইউএস যনদ্বের দ্বেযটকিন অোন্ড িোদ্বকিং দ্বিপ রালি আর. যর্যনট এর 
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লোদ্বন্ডিং পোে যথযক আলিালাইট পাওয়ার লাইোর দ্বনযয় আকাযি উঠযর্ ওরা। 
লাইোরগুযলা কাযলা রঙ করা, আকৃদ্বতও অদু্ভত, িযল রাোযর ধ্রা প়িযর্ না। 
  
জাহাজটার রাোর দ্বসযস্টম িয়তলা উুঁচু, অোন্টনার সিংখো আঠাযরা হাজার। রাোযরর 
আসল কাজ রাদ্বিয়া ও অনোনে যেযির দ্বমসাইল যটযস্টর ইযন্টদ্বলযজন্স োটা সিংগ্রহ করা। 
যপ্রদ্বসযেযন্টর দ্বনযেগযি কামিাইকা যপদ্বনসুলা যথযক সদ্বরযয় আনা হযয়যি রালি আর. 
যর্যনটযক। ওটার নতুন দ্বমিন, পাওয়ার লাইোর পাঠাযনা এর্িং যসাযসদ্বক িীযপর 
চারধ্াযর দ্বক র্টযি তা মদ্বনটর করা। 
  
যখালা যেযক নুমার েলটার সযঙ্গ োুঁদ্ব়িযয় রযয়যিন যলিযটনোন্ট কমান্ডার যরইমন্ড 
দ্বসম্পসন। িক্ত-সমথগ র়্িন, কদ্বঠন যচহারা, র্যয়স তযর্ পুঁয়দ্বত্রি িদ্বত্রি। যমইযন্টনোন্স 
কু্রযের ওপর ক়িা নজর রাখযিন দ্বতদ্বন। কু্ররা খুযে যেনটার িুযয়দ্বলিং টোযঙ্কর চারধ্াযর 
র্েি, যচক করযি ইন্সিুযমন্ট ও কযিাল। 
  
যটস্ট ফ্লাইট িা়িা মোযনজ করযত পারর্ র্যল মযন কযরন? দ্বজযজ্ঞস করল দ্বপট। 
  
অনায়াযস। আমাযক র্লা হযয়যি, েুজনই আপনারা েক্ষ্ পাইলট। উপু়ি হযয় শুযয় 
হাসযলন যল. ক, যরইমন্ড দ্বসম্পসন। 
  
আযর্ কখনও আলিালাইট এয়ারক্রািট যেযখদ্বন দ্বপট। এক র্ণ্টা হযলা জাহাজটায় লোন্ড 
কযরযি ওযের দ্বটট-যরাটর যেন। তার মযধ্ে চদ্বিি দ্বমদ্বনট ক্লাস করযত হযয়যি। এই 
চদ্বিি দ্বমদ্বনযট ো দ্বকিু দ্বিযখযি তাই সম্বল কযর একযিা দ্বকযলাদ্বমটার উয়ি যেযত হযর্ 
ওযেরযক, আহত না হযয় লোন্ড করযত হযর্ দ্বর্পজ্জনক পাহা়ির্হুল যসাযসদ্বক িীযপ। 
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দ্বর্েরু্যট এই পাদ্বখগুযলা কদ্বেন হযলা র্াজাযর এযসযি? জানযত চাইল অোল। 
  
নাম হযলা আইদ্বর্স এক্স-যটাযয়নদ্বট, শুধ্যর যেয়ার সুযর র্লযলন যরইমন্ড দ্বসম্পসন। 
র্াজাযর িা়িা হয়দ্বন, এখনও এক্সযপদ্বরযমন্টাল। 
  
ওহ্ র্ে! গুদ্বঙযয় উঠল অোল। তার মাযন দ্বনরাপে দ্বকনা র্লার উপায় যনই। 
  
ও গুযলার যটদ্বস্টিং যপ্রাগ্রাম এখনও যিষ হয়দ্বন। েুিঃদ্বখত, আরও োল দ্বকিু অিার করযত 
পারদ্বি না আমরা। ওয়াদ্বিিংটন কতৃগপক্ষ্ জরুদ্বর তার্াো দ্বেযলন, আঠাযরা র্ণ্টার মযধ্ে 
েুদ্বনয়ার অযধ্গক পথ পাদ্ব়ি দ্বেযয় যেদ্বলোদ্বর দ্বেযত হযর্ ওগুযলা। 
  
ও গুযলা উয়ি, স্বোর্তই? দ্বজযজ্ঞস করল দ্বপট। 
  
দ্বক যে র্যলন! উ়িযর্ না যকন! আদ্বম দ্বনযজ েি র্ণ্টা উয়িদ্বি। সুপার এয়ারক্রািট। 
ওয়ান-মোন দ্বরকদ্বন্ডিন ফ্লাইটস দ্বহযসযর্ দ্বেজাইন করা হযয়যি। অতোধু্দ্বনক টারর্াইন 
এদ্বিযনর সাহাযেে চযল, স্পীে প্রদ্বত র্ণ্টায় দ্বতনযিা দ্বকযলাদ্বমটার, যরি একযিা দ্বর্ি 
দ্বকযলাদ্বমটার। েুদ্বনয়ার সর্যচযয় উন্নতমাযনর পাওয়ার লাইোর আমাযের এই আইদ্বর্স। 
  
 অর্সর যনয়ার পর আপদ্বন হয়যতা দ্বেলারদ্বিপ খুযল র্সযর্ন, শুকযনা র্লা র্লল অোল। 
  
 জ্বী? তাুঁযক যে মৃেু যখাুঁচা মারা হযয়যি, রু্ঝযত সময় দ্বনযলন যল. ক. দ্বসম্পসন। 
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 রাোর দ্বিপ-এর দ্বস্কপার, কমান্ডার হারপার, দ্বসুঁদ্ব়ি যর্যয় লোদ্বন্ডিং পোযে যনযম এযলন, 
হাযত র়্ি একটা িযটা। েরযলাক েীর্গযেহী, মািংসল, েুদ্ব়ি দ্বর্দ্বিি। আমাযের আর্হাওয়া 
অদ্বিসাররা জাদ্বনযয়যিন, ফ্লাইযটর সময় যিার-নই যটইল উইন্ড পাযর্ন, কাযজই িুযয়ল 
যকান সমসো হযর্ না। 
  
যিাি কযর মাথা ঝাুঁদ্বকযয় দ্বপট র্লল, সোযটলাইট যথযক েদ্বে দ্বনরাপে একটা লোদ্বণ্ডিং 
সাইট যপতাম, োল হত। 
  
একটা র্াল্কযহযের র্াযয় সোযটলাইট িযটাটা যমযল ধ্রযলন দ্বস্কপার। যপযয়যিন। একটা 
িীপটায় র্াযস ঢাকা সমতল জায়র্া র্লযত এই একটাই, ষাট দ্বমটার লম্বা ও দ্বর্ি দ্বমটার 
চও়িা। 
  
সযর এযস িযটার দ্বেযক ঝুুঁকল দ্বপট ও অোল। িযটায় চারযকাণা লন যেখা োযে, 
মাঝখাযন একটা র্ার্ান, শুধু্ পূর্গ দ্বেযক যখালা। র্াদ্বক দ্বতনযট দ্বেক র্ন র্ািপালা ও 
পোযর্া়িা ধ্াযচর িােসহ দ্বর্দ্বল্ডিং যেখা োযে। দ্বর্দ্বল্ডিংগুযলার ঝুল র্ারান্দা যথযক যখালা 
দ্বব্রজ যনযম এযসযি একটা পুকুযর। মৃতুেেণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর মত পরস্পযরর দ্বেযক তাদ্বকযয় 
আ়িি হাসল দ্বপট ও অোল। 
  
উদ্ধার দ্বটম না যপৌঁিাযনা পেগন্ত লুদ্বকযয় থাকুন, দ্বর়্িদ্বর়্ি করল অোল। 
  
হুম। তপতৃক প্রাণটা না এর্ার হারাযত হয়। দ্বপট র্ম্ভীর। 
  
কমান্ডার হারপাযরর যচহারায় অস্বদ্বি। আপনারা দ্বক অপাযরিনটা র্াদ্বতল করযত চান? 
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প্রশ্নটা ওযঠ না, তা়িাতাদ্ব়ি র্লল দ্বপট। 
  
আপনাযেরযক তার্াো দ্বেযত চাই না তযর্ আর মাত্র আধ্ র্ণ্টার মযধ্ে সূেগ েুযর্ োযর্। 
পথ দ্বচনযত হযল দ্বেযনর আযলা েরকার হযর্ আপনাযের। 
  
এই সময় কু্রযের চীি এদ্বর্যয় এযস জানাল, পাওয়ার লাউ়িার আকাযি ও়িার জযনে 
সমূ্পণগ ততদ্বর। েঙু্গর যোট এয়ারক্রািটার দ্বেযক তাকাল দ্বপট। টারর্াইন এদ্বিযনর 
যজারাযলা ধ্াক্কা না যপযল দ্বঠক একটা ইযটর মত খযস প়িযর্ ওটা। 
  
দ্বপ্রফ্লাইট যচক যিষ কযর লোদ্বন্ডিং পোে যথযক যনযম একপাযি োুঁ়িাল ফ্লাইট কু্ররা। গুে 
লাক, র্লযলন দ্বস্কপার হারপার, হোন্ডযিক করযলন ওযের সযঙ্গ। পুযরাটা পথ 
আপনাযেরযক মদ্বনটর করর্ আমরা। লোদ্বন্ডিং করার পর দ্বসর্নোল ইউদ্বনট অোকদ্বটযেট 
করযত েুলযর্ন না। আপনারা দ্বনরাপযে নামযত যপযরযিন, ওয়াদ্বিিংটনযক দ্বরযপাটগ করযত 
চাই আমরা। 
  
গুে র্াই। অযনক কযরযিন, যসজযনে আপনাযের সর্াইযক ধ্নের্াে। 
  
দ্বপযটর কাুঁযধ্ হাত রাখল অোল, উৎসাহ যেয়ার িযল যচাখ মটকাল, আর যকান কথা না 
র্যল এদ্বর্যয় যর্ল দ্বনযজর এয়ারক্রািযটর দ্বেযক। 
  
দ্বপট ওর লাইোযর উঠল দ্বনযচর দ্বেক যথযক, সরু একটা হোুঁচ র্যল। যিাম রার্ার পোযে 
যপট দ্বেযয় শুযয় প়িল ও। পা েুযটার যচযয় সামানে একটু উুঁচুযত রযয়যি কাুঁধ্ ও মাথা, 
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কনুই েুযটা মুক্ত অর্স্থায় ঝুলযি যমযঝ যথযক এক যসদ্বন্টদ্বমটার উপযর। যসিদ্বট হারযনস 
আর যর্ট অোেজাস্ট করল ও। তারপর োদ্বটগকাল স্টোদ্বর্লাইজার ও যব্রক যপোযলর 
দ্বলপ-এর পা যঢাকাল, এক হাযত ধ্রল কযিাল দ্বস্টক, অপর হাযত অোেজাস্ট করল 
কযিাল যসদ্বটিং। 
  
 উইন্ডস্ক্রীন দ্বেযয় কু্রযের দ্বেযক তাকাল দ্বপট, যকর্ল দ্বরদ্বলজ করার জযনে অযপক্ষ্া করযি 
তারা। স্টাটগার এনযর্জ করল ও। সচল হযলা টারর্াইন। অোযলর দ্বেযক তাকাল। শুধু্ 
তার যচাখ েুযটা যেখযত যপল। রু্য়িা আঙুল খা়িা কযর সযঙ্গত দ্বেল দ্বপট, উেযর অোলও 
আঙুল খা়িা করল। 
  
 ইদ্বঙ্গযত টাই-োউন যকর্ল দ্বরদ্বলজ করযত র্লল দ্বপট। তারপর িুল স্টযপ সদ্বরযয় আনল 
থ্রটল। যজারাল র্াতাস আর টারর্াইযনর িদ্বক্ত যপযয় কাুঁপযত শুরু কযরযি আইদ্বর্স। 
যব্রক দ্বরদ্বলজ করল ও, তাদ্বকযয় আযি লোদ্বন্ডিং পোযের যিষ মাথার দ্বেযক। লাি দ্বেযয় 
িুটল আইদ্বর্স। একটু পর ধ্ীযর ধ্ীযর কযিাল দ্বস্টক দ্বপদ্বিযয় আনল ও। লাইোযরর যিাি 
যনাজ হুইল পোে যিয়ি িূযনে উযঠ প়িল, সামযন যমর্ যেখযত যপল দ্বপট। 
  
 চদ্বিি দ্বমটার উযঠ আইদ্বর্সযক দ্বসযধ্ কযর দ্বনল ও, র্া়ি দ্বিদ্বরযয় তাকাল অোযলর দ্বেযক। 
ওর দ্বপিযনই রযয়যি যস। েুজযনই জাহাজটাযক দ্বর্যর একটা চক্কর দ্বেল, হাত না়িল কু্র 
ও অদ্বিসারযের উযেযি। তারপর যকাসগ দ্বস্থর কযর রওনা হযলা যসাযসদ্বক িীযপর দ্বেযক। 
দ্বনযচ অিান্ত প্রিান্ত মহাসার্র। 
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 দ্বপযটর ইযে হযলা আকাযির আরও অযনক উপযর ওযঠ োয়, েুএকটা দ্বের্র্াদ্বজ খায়, 
মজা কযর। দ্বকন্তু তা সম্ভর্ নয়। যে-যকান অস্বাোদ্বর্ক ন়িাচ়িা জাপাদ্বনযের রাোর স্ক্রীযন 
ধ্রা পযর যেযত পাযর। আইদ্বর্সযক যসাজা ও সরল একটা যরখায় যরযখ, যঢউযয়র মাথা 
িুুঁযয় এযর্াযল, ধ্রা প়িার যকান আিঙ্কা যনই। 
  
এতক্ষ্যণ োর্যত শুরু করল দ্বপট, িীযপ যপৌঁিাযনার পর দ্বক র্টযর্। ের্নগুযলার উঠান 
যথযক পালাযনার সুযোর্ খুর্ই কম। দ্বক একটা যসট-আপ, োর্ল ও। সুমার উঠান ক্রোি 
লোন্ড কযরা, তার দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট যিাযসগর যচাযখ ধ্রা পয়িা, তা না হযল দ্বিতীয় েলটা 
ওযের যচাখযক িাুঁদ্বক দ্বেযয় যেতযর ঢুকযত পারযর্ না। 
  
যনদ্বেযর্িযন মন দ্বেল দ্বপট, একটা যচাখ রাখল কম্পাযস। র্দ্বত র্জায় রাখযত পারযল 
পুঁয়দ্বত্রি দ্বমদ্বনট পর িীযপ নামযর্ ওরা। তযর্ েুএক দ্বেগ্রী এদ্বেক ওদ্বেক হযয় যর্যল 
িীপটাযক খুুঁযজ পাওয়াই কদ্বঠন হযর্। 
  
সাতাি দ্বমদ্বনট পর, দ্বের্ন্তযরখায় দ্বখলান আকৃদ্বতর আিংদ্বিক সূেগ যেখা োযে উইন্ডস্ত্রীযনর 
যেতর দ্বেযয় সামযন তাকাল দ্বপট। 
  
 দ্বক যেন একটা যেখা োযে সার্র আর আকাযির মাঝখাযন লালযচ-যর্গুদ্বন একটা িায়া 
েতটা না র্াির্, তার যচযয় যর্দ্বি কদ্বল্পত। ধ্ীযর ধ্ীযর একটা িীযপর তর্দ্বিিে িুযট 
উঠযি। এর্য়িাযথর্য়িা পাহা়ি-প্রাচীন অিান্ত সযিন সার্র যথযক খা়িা উযঠ এযসযি। 
  
মাথা রু্দ্বরযয় পাযির জানালা দ্বেযয় তাকাল দ্বপট, ওর োন দ্বেযকও খাদ্বনকটা দ্বপিযন 
রযয়যি অোল। একটা হাত তুযল িীপটার দ্বেযক ইদ্বঙ্গত করল যস। 
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 ইন্সিুযমন্ট যচক কযর দ্বনল দ্বপট, তারপর আইদ্বর্সযক কাত কযর দ্বেক পদ্বরর্তগন করল, 
পূর্গ দ্বেযকর অন্ধকার হযয় আসা আকাি যথযক যর্দ্বরযয় এল িীপটার মাঝখাযন। দ্বনযচর 
মাদ্বট খুুঁদ্বটযয় যেখার জযনে চক্কর যেয়া োযর্ না। দ্বর্স্ময় ওযের একমাত্র র্নু্ধ। প্রথম 
সুযোযর্ই যিাি আইদ্বর্সযক র্ার্াযন নামাযত হযর্, সারযিস-টু এয়ার দ্বমসাইল আর্াত 
করার আযর্ই। 
  
পোযর্াো আকৃদ্বতর িােগুযলা পদ্বরষ্কার যেখযত পাযে দ্বপট, যেখযত পাযে র্ার্ানটাযক 
দ্বর্যর থাকা র্ািপালার পাুঁদ্বচযল একমাত্র িাুঁকটা। একটা যহদ্বলকপ্টার পোে যেখল ও, 
যমল যপনাযরর মযেযল দ্বিল না। পোেটা সম্ভর্ত। পদ্বরতেক্ত, কারণ আকাযর খুর্ যিাট 
মযন হযলা, চারপাযি প্রচুর র্াি। 
  
কদ্বব্জ রু্দ্বরযয় আইদ্বর্সযক একর্ার োযন, পরমুহূযতগ র্াম দ্বেযক যোরাল দ্বপট। দ্বনযচ ঝাপসা 
লাযি সার্রটাযক। আকাি যিাুঁয়া পাহা়ি-প্রাচীরগুযলা িুযট আসযি, দ্রুত যঢযক যিলযি 
উইন্ডস্ক্রীন। দ্বস্টক খাদ্বনকটা দ্বপদ্বিযয় আনল দ্বপট। তারপর হঠাৎ যেন ওর দ্বনযচ যথযক 
চাের সদ্বরযয় যনয়া হযয়যি, অেৃিে হযলা সার্র, আইদ্বর্যসর হুইল কদ্বঠন আযগ্নয় দ্বিলার 
মাত্র কযয়ক দ্বমটার উপর রযয়যি। 
  
 লোদ্বন্ডিং দ্বর্য়াযরর টায়ার কযয়কটা যঝাুঁযপর ের্া িুুঁযয় দ্বেল। থ্রটল দ্বপদ্বিযয় আনল দ্বপট। 
দ্বস্টক সামানে একটু টানল। লোদ্বন্ডিং হুইল ঝাুঁদ্বক যখল হালকাোযর্ স্পিগ কযরযি লন, 
একটা ফ্লাওয়ার যর্ে-এর দ্বকনারা যথযক পাুঁচ দ্বমটার েূযর। 
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এদ্বিন র্ন্ধ কযর যব্রযক চাপ দ্বেল দ্বপট। র্দ্বত কমযি না। লযনর র্াস দ্বেযজ আযি, 
চাকাগুযলা হ়িযক োযে যেন যতযলর উপর। 
  
 সামযন এক সাদ্বর র্াি। তারপর দ্বক আযি দ্বপট যেখযত পাযে না। এোযর্ িুটযত 
থাকযল র্াযির সাযথ ধ্াক্কা লার্যর্। আর ধ্াক্কা লার্যল র্াুঁচার যকান আিা যনই। 
আইদ্বর্যসর নাক যথযক দ্বপযটর েূরত্ব মাত্র কযয়ক যসদ্বন্টদ্বমটার। আ়িি হযয় উঠল দ্বপযটর 
িরীর। যঝাুঁপ যেযঙ যেতযর ঢুযক প়িল আইদ্বর্স, এখনও র্ণ্টায় দ্বত্রি দ্বকযলাদ্বমটার 
র্দ্বত। োনায় যলযর্ যঝাুঁযপর োলপালা োঙযি, িদ্ব়িযয় প়িযি, চারদ্বেযক। কযয়কটা 
র্ািযক পাি কাদ্বটযয় োইে দ্বেল আইদ্বর্স, সরাসদ্বর ঝপাৎ কযর প়িল একটা পুকুযর। 
  
কযয়ক যসযকন্ড যকান িব্দ যনই আর। তারপর যিানা যর্ল একই ধ্রযনর আরও একা 
োইে যেয়ার িব্দ। পাযি এযস থামল অোযলর আইদ্বর্স। র্েি হাযত হারযনস খুযল 
যিলল দ্বপট। মাথাটা অযধ্গক েুযর্ আযি পাদ্বনযত, শ্বাস যিলার জযনে কাত কযর যরযখযি 
যসটা। অোযলর দ্বিউদ্বজলাযজর যতমন একটা ক্ষ্দ্বত হয়দ্বন, আইদ্বর্স যথযক প্রায় অনায়াযস 
যর্দ্বরযয় এল যস। কাো আর পাদ্বনর উপর দ্বেযয় দ্বপযটর সাহাযেে এদ্বর্যয় আসযি। 
  
েুজন একসাযথ পুকুযরর দ্বকনারায় উঠল। যকাথাও যলযর্যি? জানযত সাহাযেে করার 
জযনে ধ্নের্াে। 
  
 দ্বর্ল পাদ্বঠযয় যের্, র্লল অোল, কাো েদ্বতগ রু্ট যজা়িার দ্বেযক তাদ্বকযয় আযি 
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যহলযমট খুযল পুকুযর যিযল দ্বেল দ্বপট, তাকাল যোম়িাযনা-যমাচ়িাযনা আইদ্বর্যসর দ্বেযক। 
যে-যকান মুহূযতগ ধ্াওয়া শুরু করযর্ ওরা। সুইচ দ্বটযপ দ্বসর্নোল পাঠাও। োদ্বস্টক 
এযক্সযোদ্বসযর টাইমারও যসট কযরা। জলদ্বে। 
  
রালি আর যর্যনযট সযঙ্কত পাঠাল অোল, দ্বনরাপযে যপৌঁযিযি ওরা। তারপর আইদ্বর্যস 
রাখা েদ্বস্টক এক্সযোদ্বসযের পোযকট খুযল টাইমাযরর কাটা যর্ারাল। 
  
সামানে যখাুঁ়িাযে দ্বপট, র্ার্াযন ঢুযক এদ্বেক-ওদ্বেক তাকাল। চারদ্বেযক যকান মানুষ জন 
যনই। সিস্ত্র যলাকজন র্া যরাযর্াদ্বটক প্রহরীরা উেয় হয়দ্বন। দ্বর্দ্বল্ডিংগুযলার র্ারান্দা ও 
জানালায় প্রাযণর যকান লক্ষ্ণ যনই। টারর্াইন এদ্বিযনর র্জগন র্া ঝপাৎ কযর োইে 
যেয়ার আওয়াজ যকউ শুনযত পায়দ্বন, এ অদ্বর্শ্বাসে। আিপাযি মানুষ না যথযক পাযর না, 
অন্তত র্ার্াযনর মাদ্বলরা তত থাকযর্। যেযখই যর্াঝা োযে, িুলর্াযির দ্বনয়দ্বমত েত্ন 
যনয়া হয়। 
  
 র্া ঢাকা যেয়ার জযনে েুদ্বমদ্বনট সময় দ্বেলাম যতামাযক, দ্বিযর এযস র্লল দ্বপট। তারপরই 
িাটযর্ ওগুযলা। 
  
র্নেূদ্বমর দ্বেযক িুটল দ্বপট। আদ্বম লুকাদ্বে। 
  
হঠাৎ একটা ইযলকিদ্বনক কণ্ঠস্বর শুনযত যপযয় দ্বস্থর হযয় যর্ল দ্বপট। ওখাযনই োুঁ়িাও। 
  
োুঁ়িাল র্যট দ্বপট, তযর্ আধ্ যসযকযন্ডর জযনে। দ্বর্েুেৎর্দ্বত প্রদ্বতদ্বক্রয়া হযলা, সোৎ কযর 
ঢুযক প়িল একটা যঝাুঁযপর যেতর, যেখাযেদ্বখ অোলও। এক যঝাুঁপ যথযক আযরক যঝাযপ 
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সযর োযে ওরা, অযচনা িত্রুর কাি যথযক েতটা েূযর সযর পরা োয়। মাত্র পঞ্চাি 
দ্বমটাযরর মত এদ্বর্যয়যি, সামযন হঠাৎ একটা উুঁচু যর়্িা যেখযত যপল, র্াযয়-মাথায় 
ইযলকদ্বিিাযয়ে তার আর ইনসুযলটর দ্বর্জদ্বর্জ করযি। 
  
রৃ্থা যচিা, দ্বর়্িদ্বর়্ি করল দ্বপট, পরমুহূযতগ দ্বর্যফাদ্বরত হযলা আইদ্বর্স েুযটা, পাুঁচ 
যসযকযন্ডর র্ের্ধ্াযন। 
  
 দ্বকযসর একটা িব্দ যপযয় েুজযন একযোযর্ র্া়ি যিরাল ওরা। সতকগ হযয় থাকা 
সযেও, োদ্বিক মানুষগুযলাযক যেযখ দ্বর্হ্বল হযয় প়িল ওরা। একটা যঝাুঁপ যথযক যর্দ্বরযয় 
অধ্গরৃ্ে রচনা কযর োুঁ়িাল তারা। যটদ্বলদ্বেিন র্া দ্বসযনমায় যেমন যেখা োয়, এগুযলা যস 
ধ্রযনর যরার্ট নয়। এগুযলার র্াযয় অযনকগুযলা োদ্বিক হাত রযয়যি, রযয়যি দ্বেদ্বেও 
কোযমরা, স্পীকার, কমদ্বপউটার, চারদ্বট কযর অযটাযমদ্বটক রাইযিল। সর্গুযলা দ্বপট র্া 
অোযলর যপযটর দ্বেযক তাক করা। 
  
 েীজ, ন়িযর্ না। তা না হযল যতামাযের আমরা খুন করর্। 
  
কথা র্লার সময় ওযের দ্বজে আর যঠাুঁট নয়ি দ্বক? দ্বজযজ্ঞস করল অোল, যচাযখ 
অদ্বর্শ্বাস। 
  
 মাঝখাযনর যরার্টটার দ্বেযক তাদ্বকযয় আযি দ্বপট। ওর মযন হযলা, েূর যথযক একজন 
কযিালার অতেন্ত সদ্বিসদ্বটযকযটে একটা যটদ্বলযপ্রযজন্স দ্বসযস্টযমর সাহাযেে পদ্বরচালনা 
করযি ওটাযক। 
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দ্বর্দ্বেন্ন োষা রু্ঝযত পাদ্বর আমরা, যসোযর্ই আমাযেরযক ততদ্বর করা হযয়যি, িাুঁপা র্লায় 
র্লল মাঝখাযনর যরার্টটা। যতামাযের পালার্ার যকান উপায় যনই। আমাযের 
রাইযিলগুযলাযক যতামাযের র্দ্বে র্াইে করযি। 
  
যচহারায় অস্বদ্বি, দ্বপট ও অোল েৃদ্বি দ্বর্দ্বনময় করল। সার্ধ্াযন, ধ্ীযর ধ্ীযর, মাথার উপর 
হাত তুলল ওরা। লক্ষ্ে করল, ওযের দ্বেযক তাক করা রাইযিলগুযলা এক চুল ন়িযি 
না। 
  
 শুরু হর্ার আযর্ই র্েথগ হযয় যর্যি আমাযের অপাযরিন। দ্বঠক র্দ্বলদ্বন? জানযত চাইল 
অোল। 
  
সামযন র্াযরাটা রাইযিল, দ্বপিযন ইযলকদ্বিিাযয়ে যর়্িা, কাযজই পালার্ার যকান সুযোর্ 
যনই। দ্বপট শুধু্ আিা করল, যরার্টগুযলার কযিালার অন্তত রু্ঝযত পারযর্ যে ও আর 
অোল আসযল যকান হুমদ্বক নয়। 
  
 ওযেরযক র্লার সময় হযয়যি, আমাযেরযক লীোযরর কাযি দ্বনযয় োক? দ্বজযজ্ঞস করল 
অোল। 
  
র্যল যেখযত পাযরা। দ্বকন্তু র্লযত দ্বর্যয় গুদ্বল যখযল আমাযক োয়ী করযত পারযর্ না। 
  
. 
  
৪৫. 
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 এযো দ্বসদ্বটর তলায় অনুপ্রযর্ি করা সহজ কাজ নয়, তযর্ ওযের জযনে যতমন যকাযনা 
সমসো হযলা না। হদ্বলউযের একজন যমকআপ এক্সপাটগযক যটাদ্বকওযত পাদ্বঠযয়যিন 
যরইমন্ড জেগান, যস-ই ওযের যচহারা র্েযল দ্বেযয়যি। যস্টদ্বস, ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযমা ও ে. 
দ্বটম ওযয়োরদ্বহলযক পুযরাপুদ্বর জাপাদ্বন র্যল চাদ্বলযয় যেয়া োয়। ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা 
জাপাদ্বন োষা জাযনন, কাযজই তাুঁযক যস্টদ্বস ও দ্বটম ওযয়োরদ্বহযলর র্স্ র্ানাযনা হযয়যি। 
দ্বর্জযনস সুেট পযর আযিন দ্বতদ্বন। সুমা এদ্বিদ্বনয়াদ্বরিং ইযনসযপকিন দ্বটযমর সেসেরা 
হলুে জাম্পসুেট পযর, ওরা েুজনও তাই পযরযি। 
  
দ্বটম হানামুরার দ্বরযপাযটগ দ্বসদ্বকদ্বউদ্বরদ্বট দ্বসযস্টম সম্পযকগ প্রচুর তথে পাওয়া দ্বর্যয়দ্বিল, 
আইযেনদ্বটদ্বিযকিন কােগ আর পাস যকাে পাওয়া যর্ল একজন দ্বব্রদ্বটি েীপ কাোর 
এযজযন্টর কাি যথযক। এই দ্বব্রদ্বটি অপাযরটর সম্ভার্ে সর্ রকম উপাযয় সাহােে 
সহযোদ্বর্তা করযিন যরইমন্ড জেগানযক। যচক পযয়ন্টগুযলা পার হযয় আসযত ওযের দ্বতন 
জযনর যকাযনা অসুদ্বর্যধ্ হযলা না। অর্যিযষ টাযনযলর যঢাকার মুযখ যপৌঁযি যর্ল ওরা। 
অপাযরিযনর এটাই সর্যচযয় দ্বর্পজ্জনক মুহূতগ। 
  
রক্ত-মািংযসর দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট র্ােগ র্া আইযেনদ্বটদ্বট দ্বেযটকিন যমদ্বিনযক সহযজই িাুঁদ্বক 
যেয়া যর্যি, এর্ার যিষ র্াধ্াটা যপরুযত হযর্ ওযেরযক। যিষ র্ার দ্বব্রি করার সময় 
যমল যপনার র্যলযিন, এটাই আসল র্াধ্া। 
  
সমূ্পণগ খাদ্বল একটা কামরায় ঢুকল ওরা, যেতযর যচাখ ধ্াুঁধ্াযনা আযলা। সামযনই একটা 
যরাযর্াদ্বটক যসনসদ্বর দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট দ্বসযসটম। র্যর যকাযনা িাদ্বনগচার যনই, যেয়ালগুযলায় 
যনই যকাযনা িদ্বর্। কামরায় একটাই েরজা। 
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আপনাযের উযেিে সম্পযকগ র্লুন, োদ্বিক কণ্ঠস্বর, জাপাদ্বন োষায় জানযত চাইল 
যরার্ট। 
  
ইতিত করযিন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। তাযক র্লা হযয়যি, যরার্ট যসদ্বি যমদ্বিন প্রশ্ন 
করযর্। চাকা লার্াযনা একটা োস্টদ্বর্ন যথযক প্রশ্ন যর্দ্বরযয় আসযর্, এ দ্বতদ্বন আিা 
কযরন দ্বন। জর্ার্ দ্বেযলন, িাইর্ার অপদ্বটক কদ্বমউদ্বনযকিন দ্বসযস্টম মদ্বেিাই করযত 
হযর্। 
  
আপনার জর্ অেগার আর পাস যকাে। 
  
কদ্বমউদ্বনযকিন ইন্সযপকিন ও যটস্ট যপ্রাগ্রাযমর জযনে ইমাযজগদ্বন্স অেগার িরদ্বট দ্বসক্স- 
আর, যখালা হাত েুযটা এক করযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা, আঙুযলর ের্াগুযলা 
আলযতাোযর্ পরস্পযরর সযঙ্গ যিাুঁয়াযলন, দ্বিসদ্বিস কযর দ্বতনর্ার র্লযলন, র্াহ দ্বর্পে 
হযল এখনই হযর্, োর্যলন দ্বতদ্বন। দ্বব্রদ্বটি অপাযরটর সদ্বঠক পাস সাইন ও যকাে 
যরাযর্াদ্বটক দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট যমযমাদ্বরযত জমা করযত যপযরযি দ্বকনা তার ওপর। দ্বনেগর করযি 
সর্ দ্বকিু। 
  
 আমার যসনদ্বসিং স্ক্রীযন আপনাযের োন হাত যচযপ ধ্রুন, দ্বনযেগি দ্বেল যরাযর্ার্ােগ। 
  
ড্রাম আকৃদ্বতর রু্যক নীল স্ক্রীন দ্বমটদ্বমট করযি, পালা কযর প্রযতেযক ওরা োন হাত যচযপ 
ধ্রল যসটার ওপর। কযয়ক যসযকন্ড যর্ার্া হযয় থাকল যরার্ট, কমদ্বপউটাযর োটা প্রযসস 
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করযি, যমযমাদ্বর দ্বেযস্কর র্ণগনার সাযথ মুযখর আকার আকৃদ্বতর ও িরীযরর র়্িন দ্বমদ্বলযয় 
যেখযি। 
  
একপাযি সযর োুঁ়িাল যরার্ট। আপনারা যেতযর ঢুকযত পাযরন। র্াযরা র্ণ্টার যর্দ্বি 
থাকযত হযল িনম্বর দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট যিাসগযক জানাযত হযর্। 
  
দ্বব্রদ্বটি অপাযরটর পরীক্ষ্ায় উেীণগ হযয়যি। যিষ র্াধ্াটাও দ্বনদ্বর্গযঘ্ন যপদ্বরযয় এযসযি ওরা। 
কামরা যথযক যর্দ্বরযয় কাযপগট যমা়িা একটা পোযসযজ চযল এযলা দ্বতনজন। পোযসজটা 
যমইন টাযনযলর সযঙ্গ দ্বমযলযি। 
  
একটা যর্াদ্বেিং েোটিযমগ চ়িল ওরা। যর্ল র্াজার সযঙ্গ সযঙ্গ জ্বযল উঠল লাল আর সাো 
আযলা। দ্বনমগাণ উপকরযণ েদ্বতগ একটা যিন আন্ডারগ্রাউন্ড যরলযস্টিন যথযক এইমাত্র 
রওনা হযলা। টাযনযলর মুযখ োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি অযনকগুযলা িাক। টাযনযলর মুখটা চার দ্বক 
পাুঁচ দ্বমটার হযর্ োয়াদ্বমটাযর, আন্দাজ করযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। 
  
 দ্বতন দ্বমদ্বনট যেৌদ্বতক দ্বনিব্ধতার যেতর কাটল। একটা মাত্র যরললাইযনর ওপর দ্বেযয় 
েোটিযমগ এযলা কারটা। অোলুদ্বমদ্বনয়াযমর ততদ্বর ওটা, মাথাটা রু্েরু্ে আকৃদ্বতর কাুঁচ দ্বেযয় 
ঢাকা, েিজন যলাক র্সযত পারযর্। কাযরর যেতরটা িাুঁকা, কযিাযল যকউ যনই। 
দ্বহসদ্বহস িযব্দ খুযল যর্ল েরজা, কাযর চ়িল ওরা। 
  
এটা একটা মোর্যলে, দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল র্লযলন। 
  
একটা কী? দ্বজযজ্ঞস করল যস্টদ্বস। 
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মোর্যলে, মোর্যনদ্বটক যলদ্বেযটিন। েুযটা চুম্বক পরস্পরযক আকষগণ ও দ্বর্কষগণ কযর। 
এর ওপর দ্বেদ্বে কযর ধ্ারণাটা র্য়ি উযঠযি। যিযনর দ্বনযচ িদ্বক্তিালী মোর্যনট আযি, 
আর আযি দ্বসযঙ্গল লাইযনর দ্বকনারায়, ওগুযলার ইন্টার অোকিযন িযর কারটা যিাযট 
একা ইযলকযিামোর্যনদ্বটজম দ্বিযল্ডর ওপর দ্বেযয়। যসজযনেই এটাযক সাধ্ারণত যফ্লাদ্বটিং 
যিন র্লা হয়। 
  
 েরজা র্ন্ধ হযয় যর্ল। কমদ্বপউটরাইজে যসনসর সযঙ্কত দ্বেল, সামযন যকাযনা র্াধ্া 
যনই। িাক-এর ওপর সরু্জ আযলা জ্বযল উঠল। দ্বনিঃিযব্দ যমইন দ্বটউর্-এ ঢুযক প়িল 
ওরা। ক্রমি র্া়িযি র্দ্বত। 
  
ড্রার্ন খাদ্বনক পর যস্টদ্বস জানযত চাইল, কত স্পীযে িুটদ্বি আমরা? 
  
র্ণ্টায় দ্বতনযিা দ্বর্ি দ্বকযলাদ্বমটার, দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল জর্ার্ দ্বেযলন। 
  
মাথা ঝাুঁকাযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। এই র্দ্বতযত পাুঁচ দ্বমদ্বনযটর মযধ্ে যপৌঁযি োর্ আমরা। 
  
কযয়ক দ্বমদ্বনট পরই যফ্লাদ্বটিং যিযনর র্দ্বত কমযত শুরু করল। তারপর যকাযনা িব্দ না 
কযর োুঁদ্ব়িযয় প়িল। আযরকটা খাদ্বন েোটিযমগ নামল ওরা। ওরা নামযতই একটা 
টানগযটদ্বর্যল উঠল যিন। উযটা দ্বেযকর যরইল-এ চযল যর্ল, তারপর এযো দ্বসদ্বটর দ্বেযক 
িুটল আর্ার। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

403 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

লাইযনর যিষ মাথা, দ্বর়্িদ্বর়্ি করযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। েোটিযমগ একটা েরজা, 
সর্াইযক দ্বনযয় যসদ্বেযক এযর্াযলন দ্বতদ্বন। পোযসযজ যর্দ্বরযয় এযলা ওরা। পোযসজটা যিষ 
হযয়যি এদ্বলযেটযরর সামযন। 
  
 এদ্বলযেটযর চয়ি আরদ্বর্ সিংখো যলখা কযিালগুযলার দ্বেযক তাকাযলন দ্বটযমাদ্বথ 
ওযয়োরদ্বহল। ওপযর, না দ্বনযচ? জানযত চাইযলন দ্বতদ্বন। 
  
কটা যফ্লার? যকানটায় রযয়দ্বি আমরা? পাটা প্রশ্ন করল যস্টদ্বস। 
  
 যফ্লার র্াযরাটা। েু নম্বযর রযয়দ্বি। 
  
দ্বকন্তু হানামুরার যস্কযচ মাত্র চারযট যফ্লার দ্বিল, র্লযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। 
  
ওগুযলা প্রাথদ্বমক ড্রইিং দ্বিল, পযর দ্বনিয় র্েলাযনা হয়। 
  
তার মাযন যলআউযটর ওপর দ্বনেগর করাটা যর্াকাদ্বম হযর্, মন্তর্ে করল যস্টদ্বস। 
  
কমদ্বপউটারাইজে ইযলকিদ্বনক্স যস্টিন যকান দ্বেযক জাদ্বন না, র্লযলন দ্বটযমাদ্বথ 
ওযয়োরদ্বহল। কাযজই অদ্বরদ্বজনোল েোন ধ্যর কাজ করযত হযর্ আমাযের। প্রথযম োর্ 
পাওয়ার যজনাযরদ্বটিং যস্টিন। 
  
 েদ্বে যকউ র্াধ্া না যেয়। ইযলকদ্বিকাল ওয়াদ্বরিং অনুসরণ করযল সময় কম লার্যর্। 
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র্াযরাটা যফ্লাযর অসিংখে কামরা, অসিংখে পোযসজ, দ্বর়্িদ্বর়্ি করল যস্টদ্বস। হয়যতা র্ণ্টার 
পর র্ন্টা রু্ররু্র করাই সার হযর্। 
  
 এিা়িা যকাযনা উপায় যনই, ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা র্লযলন, তাকাযলন হাতর্দ্ব়ির দ্বেযক। দ্বম, 
দ্বপট ও দ্বম, অোল েদ্বে িীযপ যপৌঁযি থাযকন, সুমা দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট দ্বসযস্টমযক েদ্বে র্েি 
রাখযত সমথগ হন, েোদ্বস্টক র্দ্বসযয় পালার্ার েযথি সময় পার্ আমরা। 
  
 ি নম্বর যর্াতাযম চাপ দ্বেযলন দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল। মাঝখাযনর যফ্লাযর উযঠ যেখা োক। 
  
দ্বব্রিযকসটা তুযল র্র্যলর দ্বনযচ যচযপ ধ্রযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। এক যিাুঁ়িা 
অযটাযমদ্বটক উইপনযক আ়িাল কযর যরযখযি ব্রীিযকসটা। 
  
একটু পরই ি তলায় যপৌঁযি যর্ল এদ্বলযেটর। যখালা েরজা দ্বেযয় যর্দ্বরযয় এযলা ওরা। 
সর্ার আযর্ রযয়যিন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা, দ্বতদ্বন োুঁদ্ব়িযয় প়িযত র্াদ্বক েুজন তার সযঙ্গ 
ধ্াক্কা যখল। 
  
ওযের সামযন র্মু্বজ আকৃদ্বতর দ্বর্িাল একটা র্োলাদ্বর। অসিংখে কমদ্বপউটার আর 
ইন্সিুযমন্টাল কনযসাল একটা অধ্গরৃ্ে রচনা কযরযি। যটকদ্বনদ্বিয়ান ও এদ্বিদ্বনয়াররা 
সর্াই এযককটা যরার্ট, অতেন্ত র্েিোযর্ যে োর কাজ করযি। কারও মুযখ কথা যনই, 
যকউ কাউযক দ্বনযেগি দ্বেযে না। যরার্টগুযলা দ্বর্দ্বেন্ন আকৃদ্বতর। 
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প্রথম র্ারই যসানা যপযয় যর্যি ওরা। োর্ে ওযেরযক সরাসদ্বর সুমার দ্বনউদ্বক্লয়ার কমান্ড 
যসন্টাযরর ইযলকিদ্বনক যব্রযনর যেতর দ্বনযয় এযসযি। যর্াটা কমযেযক্সর যকাথাও যকান 
মানুষ যনই। 
  
যর্দ্বিরোর্ যরার্যটর পাযয় চাকা রযয়যি। কযয়কটা শু়ির্হুল অযোপাযসর মত যেখযত, 
আটটা কযর র্াহু। 
  
 আমরা গুরুত্ব হাদ্বরযয়দ্বি, এ-ধ্রযনর যকান অনুেূদ্বত হযে আপনার? ফ্রাঙ্ক 
মোনদ্বকউযসাযক দ্বজযজ্ঞস করল যস্টদ্বস। 
  
ওযের সাযথ লার্যত োওয়া উদ্বচত হযর্ না, ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা দ্বিসদ্বিস। করযলন। 
চলুন, এদ্বলযেটযর দ্বিযর োই। 
  
 প্রশ্নই ওযঠ না, প্রদ্বতর্াে করযলন দ্বটযমাদ্বথ। এই কমযেক্সটাই ধ্বিংস করার জযনে এযসদ্বি 
আমরা। মানুযষর কাযজ র্াধ্া যেয়ার জযনে যপ্রাগ্রাম করা হয়দ্বন ও গুযলাযক। চারদ্বেযক 
যকাথাও যোর্াদ্বটক দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট র্ােগও যেখযত পাদ্বে না। সত োকগ ও দ্বম. অোযলর 
কৃদ্বতত্ব, ও গুযলাযক র্েি যরযখযিন। আমার কথা হল, সুযোর্ েখন পাওয়া েখন পাওয়া 
যর্যি, আসুন, যরার্টযের এই র্াুঁদ্বটটাযক চাযে পাদ্বঠযয় দ্বেই। 
  
এদ্বলযেটর রওনা হযয় যর্যি, র্লল যস্টদ্বস, োউন যলখা যর্াতামটা যচযপ ধ্রল আঙুল 
দ্বেযয়। এই মুহূযতগ োর্ার যকান জায়র্া যনই আমাযের। 
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কথা র্াদ্ব়িযয় আর সময় নি করযলন না ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। যমযঝযত দ্বব্রিযকসটা 
রাখযলন, যটপ দ্বিুঁয়ি পা যথযক খুযল দ্বনযলন দ্বস-এইট োদ্বস্টক এক্সযোদ্বসযের পোযকট। 
ওরা েুজনও জাম্পসুেট ইউদ্বনিযমগর যেতর যথযক একটা কযর পোযকট যর্র করল। 
  
যস্টদ্বস, আপদ্বন কমদ্বপউটার যসকিন আমার োদ্বয়ত্ব। 
  
 যে োর টাযর্গযটর দ্বেযক এযর্াল ওরা। যকউই পাুঁচ কেম এযর্াযত পাযরদ্বন, একটা 
োদ্বিক কণ্ঠস্বর যেযস এল, যে যেখাযন আি যসখাযনই োুঁ়িাও। তা না হযল এখুদ্বন মারা 
োযর্ যতামরা। দ্বনখুুঁত ইিংযরদ্বজযত যেয়া হযলা দ্বনযেগিটা। 
  
দ্বর্স্মযয় পাথর হযয় যর্যলও, উপদ্বস্থত রু্দ্বদ্ধ হারাযলন না ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। আমরা যটস্ট 
এদ্বিদ্বনয়ার, র্লযলন দ্বতদ্বন। ইন্সযপকিযন এযসদ্বি। আমাযের পাস যকাে যেখযত ও 
শুনযত চাইযল র্যলা। 
  
এদ্বেযক মানুযষর যকান কাজ যনই, কারণ যরার্টরাই দ্বনখুুঁতোযর্ সর্ করযত পাযর। 
  
 দ্বকন্তু আমাযেরযক দ্বনযেগি যেয়া হযয়যি িাইর্ার অপদ্বটক কদ্বমউদ্বনযকিন যচক করার…। 
  
ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসার কথা যিষ হযলা না, খুযল যর্ল এদ্বলযেটযরর েরজা। কযিাল 
যসন্টাযরর যমযঝযত যর্দ্বরযয় এল রয় ওরদ্বিয়া। র্ীরত্ব যেখাযত দ্বর্যয় মযরা না, সার্ধ্ান 
করল যস, উিাযস চকচক করযি তার যচহারা। যতামাযের অপাযরিন যেযি যর্যি। 
যকইযটন প্রযজে ধ্বিংস করযত র্েথগ হযয়যি যতামরা। মৃতুের জযনে ততদ্বর হও। 
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কোম্প যেদ্বেযে যপ্রদ্বসযেযন্টর সাযথ যব্রকিাস্ট সারযলন যরইমন্ড জেগান এর্িং অোেদ্বমরাল 
সোনযেকার। দ্বকযচন যথযক যর্দ্বরযয় এযলন যপ্রদ্বসযেযন্টর যস্পিোল অোদ্বসস্টোন্ট যেইল 
দ্বনযকালাস, হাযত এক লাস েুধ্। র্াইযর অযপক্ষ্া করযিন যোনাল্ড কানগ, যরইমন্ড 
জেগানযক জানাযলন দ্বতদ্বন। 
  
উদ্বন সম্ভর্ত যসাযসদ্বক িীযপর সর্গযিষ খর্র দ্বনযয় এযসযিন। 
  
যেইল দ্বনযকালাযসর দ্বেযক তাদ্বকযয় যপ্রদ্বসযেন্ট র্লযলন, রযলাকযক তা়িাতাদ্ব়ি দ্বনযয় 
এযসা। োল কথা, দ্বকযচযন র্যল োও তার জযনে যব্রকিাস্ট পাঠাযত। 
  
যোনাল্ড কানগ শুধু্ এক কাপ কদ্বি দ্বনযলন, র্সযলন কািাকাদ্বি একটা যসািায়। যচাযখ 
প্রতোিা, একেৃযি তাদ্বকযয় আযিন তাুঁর দ্বেযক যপ্রদ্বসযেন্ট। তযর্ যরইমন্ড জেগান তাদ্বকযয় 
আযিন িায়ার যেযসর র্নর্যন আগুযনর দ্বেযক। 
  
ওরা ঢুযকযি, যর্াষণা করযলন যোনাল্ড কানগ। 
  
 সর্াই? যকাযনা দ্বর্পে হয় দ্বন? জানযত চাইযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। 
  
হোুঁ, দ্বতনজনই। যকাযনা সমসো হযয়যি দ্বকনা এখযনা আমরা জাদ্বন না। তযর্ রহসেময় 
একটা র্োপার র্যটযি। টাযনল দ্বেযয় যেতযর ঢুযকযি ওরা, এই দ্বরযপাটগ যেয়ার পরপরই 
আমাযের দ্বব্রদ্বটি কিাে যোর্াযোর্ যকযট যেয়। যকযট দ্বেল, নাদ্বক দ্বিুঁয়ি যর্ল, যর্াঝা োয় 
দ্বন। 
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সামযনর দ্বেযক ঝুুঁযক জেগাযনর সাযথ করমেগন করযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। কিংগ্রাচুযলিন্স। 
  
সমযয়র আযর্ হযয় োযে, দ্বম. যপ্রদ্বসযেন্ট, যরইমন্ড জেগান র্লযলন। ওযেরযক আযরা 
অযনক র্াধ্া যপরুযত হযর্। 
  
আমার যলাকযের খর্র কী? গুরু র্ম্ভীর সুযর জানযত চাইযলন সোনযেকার। 
  
যসি লোদ্বন্ডিং-এর দ্বসর্নোল যপযয়দ্বি আমরা, জর্ার্ দ্বেযলন যোনাল্ড কানগ। আিা কদ্বর 
ওুঁরা আহত হন দ্বন র্া সুমার দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট র্াযেগর হাযত ধ্রা পয়িনদ্বন। 
  
এরপর কী র্টযর্? জানযত চাইযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। 
  
দ্বর্যফারযণর সাহাযেে কমান্ড যসন্টার দ্বকিু সমযয়র জযনে অচল কযর যেওয়া হযর্। 
তারপর ওরা দ্বমস লযরন ও দ্বম, দ্বেয়াজযক উদ্ধার করযর্ন। সর্ দ্বকিু েদ্বে েোন মযতা 
চযল, দ্বহযেদ্বক সুমাযক যগ্রিতার করযর্ন ওুঁরা। ওুঁযের কাি যথযক দ্বসর্নোল পার্ার পর 
পাদ্বনর ওপর মাথা তুলযর্ আমাযের একটা সার্যমদ্বরন, যেটা দ্বটম পাঠাযনা হযর্ িীপ 
যথযক ওযেরযক উদ্ধার কযর আনার জযনে। তারপর িীপ যথযক ওযেরযক উদ্ধার কযর 
আনার জযনে। তারপর িীযপ নামযর্ আমাযের যমদ্বরন কমাযন্ডারা, পুযরাপুদ্বর ধ্বিংস কযর 
যেযর্ কমান্ড যসন্টার। 
  
. 
  
৪৬. 
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যগ্রিতার করার র্টনাটার দ্বেদ্বেও যটযপ যেযখ দ্বপট ও অোলযক দ্বচনযত পারল রয় 
ওরদ্বিয়া। খর্রটা সযঙ্গ সযঙ্গ মুযরা কামাযতাদ্বরযক জানাযলা যস। 
  
োকগ দ্বপটযক খুন করার োদ্বয়ত্ব আযর্ই যেওয়া হযয়যি কামাযতাদ্বরযক, খর্রটা শুযন 
উিাস অনুের্ করল যস। ওরদ্বিয়াযক দ্বর্োয় কযর দ্বেযয় ধ্োযন র্সল, ধ্োন োঙার পর 
েোন করযত র্সল কীোযর্ মারা োয় িত্রুযক। দ্বর়্িাল যেমন ইুঁেুরযক দ্বনযয় যখযল 
দ্বপটযক দ্বনযয় যস রকম একটা যখলা যখলযত ইযে হযলা তার। তাযত প্রমাণ হযয় োযর্ 
দ্বপযটর মযতা েক্ষ্ ও যোর্ে একজন িত্রুর সাযথ ল়িার ক্ষ্মতা তার আযি দ্বকনা। োকগ 
দ্বপট নাদ্বক একাই একযিা। যেখা োক। সুমার দ্বর্যরাদ্বধ্তা কযরযি, এমন র্হু যলাযকর 
সযঙ্গ এ ধ্রযনর যখলা যখযলযি কামাযলাদ্বর, যকউ তারা যোর্ে প্রদ্বতিন্দ্বী দ্বহযসযর্ প্রমাণ 
করযত পাযর দ্বন দ্বনযজযক। 
  
দ্বপট ও অোলযক একেল যসদ্বি যরার্ট সারাক্ষ্ণ পাহারা দ্বেযয় রাখযি। ওযেরযক োরা 
যগ্রিতার কযরযি, যসই যরার্টযের একটার সাযথ খাদ্বনকটা র্নু্ধত্ব পাতার্ার যচিা করল 
অোল। আলাপটা এোযর্ শুরু করল যস, যকমন আি, মনা? 
  
 আমার নাম মনা নয়, ইিংযরদ্বজযত র্লল যরার্ট। আমার নাম মুরাসাদ্বক। মুরাসাদ্বক মাযন 
হযলা লালযচ-যর্গুদ্বন। 
  
লালযচ-যর্গুদ্বন? দ্বকন্তু যতামার র্াযয় যতা হলুে রঙ। মনা নামটাই যতামাযক মানাযর্। 
  
আমাযক তখযনা পুযরাপুদ্বর ততদ্বর করা হয় দ্বন, একজন দ্বিযন্টা দ্বপ্রস্ট িুল আর খােের্স্তু 
প্রসাে দ্বহযসযর্ দ্বর্তরণ কযর আমার নাম রাযখন মুরাসাদ্বক। 
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দ্বপযটর দ্বেযক দ্বিরল অোল। আমার সযঙ্গ ঠািা করযি নাদ্বক? 
  
দ্বপট দ্বকিু র্লল না। 
  
 তুদ্বম তাহযল, দ্বিরল আর্ার অোল। সদ্বতে ইয়াদ্বকগ মারযি, না? 
  
কী কযর র্দ্বল। তুদ্বম র্রিং দ্বজযজ্ঞস কযর যেযখা, পালাযত যচিা করযল কী করযর্ যস। 
  
মুরাসাদ্বক জর্ার্ দ্বেল, আদ্বম আমার দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট অপাযরটরযক সতকগ করর্, গুদ্বল করর্ 
খুন করার জযনে, যেোযর্ আমাযক কমগসূদ্বচ পালযনর দ্বনযেগি যেয়া হযয়যি। 
  
যতামার লক্ষ্ে দ্বক অর্েথগ? জানযত চাইল দ্বপট। কাযপগযটর ওপর শুযয় আযি ও। 
  
আমার কমগসূদ্বচযত র্েথগ হর্ার যকাযনা দ্বনযেগি যনই। 
  
পদ্বরদ্বস্থদ্বত যর্াঝা যর্ল, হতাি র্লায় র্লযলা অোল। 
  
িীপ যিয়ি যতামরা পালাযত পারযর্ না, আর িীযপ লুকার্ারও যকাযনা জায়র্া যনই। 
  
 র্াইযর যথযক নক হযলা, স্লাইদ্বেিং েরজা একপাযি সদ্বরযয় যেতযর ঢুকল এক যলাক। 
যরার্যটর পাযি োুঁ়িাযনা অোযলর দ্বেক যথযক দ্বপযটর দ্বেযক তাকাযলা যস, র্লল, আদ্বম 
মুযরা কামাযতাদ্বর। দ্বম. দ্বহযেদ্বক সুমার প্রধ্ান সহকারী। 
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অোল দ্বজওদ্বেগযনা, এক র্াল যহযস একটা হাত র্াদ্ব়িযয় দ্বেল যস, যেন কতদ্বেযনর র্নু্ধ 
তারা। দ্বর্শ্রামরত ওই েরযলাক আমার র্নু্ধ, দ্বম. োকগ দ্বপট। দ্বর্না দ্বনমিযণ উেয় হওয়ায় 
েুিঃদ্বখত আমরা, তযর্…। 
  
 যতামাযের পদ্বরচয়, কীোযর্ যসাযসদ্বক িীযপ এযসি, এ সর্ই আমরা জাদ্বন, অোলযক র্াধ্া 
দ্বেযয় র্লল কামাযতাদ্বর। েুল যর্াঝাযনার জযনে দ্বমযথে র্ল্প র্াদ্বনযয় যকাযনা লাে হযর্ না। 
একটা খর্র শুযন মযন র্েথা পাযর্ যতামরা, তরু্ না র্যল পারদ্বি না। োইোরিন দ্বক্রযয়ট 
কযর যকাযনা লাে হয় দ্বন। এযো দ্বসদ্বট যথযক টাযনযল নামার খাদ্বনক পরই যতামাযের 
দ্বতন র্নু্ধ ধ্রা পয়ি যর্যি। 
  
 দ্বনস্বব্ধতা নামল কামরার যেতর। কামাযতাদ্বরর দ্বেযক কদ্বঠন েৃদ্বিযত তাদ্বকযয় আযি 
অোল। তারপর যচাখ যিরাযলা দ্বপযটর দ্বেযক, যচহারায় প্রতোিা। সমূ্পণগ দ্বনদ্বলগপ্ত দ্বপট। 
এখাযন প়িার মযতা দ্বকিু যনই নাদ্বক? একটা র্াইে হযলও চলত িীপটায় যহাযটল-
যমাযটল দ্বক আযি জানযত পারযল েদ্বর্ষেযত কাযজ লার্যর্। 
  
 দ্বপযটর দ্বেযক ঠাণ্ডা যচাযখ কযয়ক যসযকন্ড তাদ্বকযয় থাকল কামাযতাদ্বর। প্রায় এক দ্বমদ্বনট 
পর নয়ি উঠল যস। এদ্বর্যয় এযস কািাকাদ্বি োুঁ়িাল, ঝুুঁকল ওর দ্বেযক। হান্ট যর্ম পিন্দ 
কর তুদ্বম, োকগ? হঠাৎ দ্বজযজ্ঞস করল যস। 
  
 যতমন না। দ্বিকার েদ্বে পাটা গুদ্বল করার সুযোর্ না পায়, যসটাযক যস্পাটগ র্দ্বল কী 
কযর? 
  
তার মাযন দ্বক রক্ত ও মৃতুে তুদ্বম অপিন্দ কর? 
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যর্দ্বিরোর্ মানুষই দ্বক তাই কযর না? 
  
সম্ভর্ত দ্বিকার হযত চাে তুদ্বম? 
  
আযমদ্বরকানযের যতা যচযনা না। আন্ডারর্েযের সাযথ আমরা আর্ার োযলা পাদ্বর। 
  
যচাযখ খুযনর যনিা, দ্বপযটর দ্বেযক কটমট কযর তাদ্বকযয় থাকল কামাযতাদ্বর। তারপর 
র্লল, দ্বম. সুমা যতামাযেরযক দ্বেনার খাওয়ার োওয়াত দ্বেযয় সম্মাদ্বনত কযরযিন। 
সাতটার সময় যতামাযেরযক োইদ্বনিং রুযম দ্বনযয় োওয়া হযর্। ক্লদ্বজযট দ্বকযমাযনা পাযর্। 
পরার মযধ্ে যেন যকাযনা খুুঁত না থাযক। ঝট কযর রু্রযলা যস, ঝয়ির যর্যর্ যর্দ্বরযয় যর্ল 
কামরা যিয়ি। 
  
কী র্োপার, দ্বপট? কী দ্বনযয় কথা র্লযল যতামরা? অোযলর যচাযখ যকৌতূহল। 
  
রু্যমার্ার জযনে যচাখ র্ন্ধ করল দ্বপট। ওর মতলর্ খুর্ খারাপ। খরযর্াি মারার মযতা 
আমাযেরযক দ্বিকার করযত চায়। যর্াধ্হয় জর্াই করযর্। 
  
যেন একটা রাজ েরর্াযর ঢুকল ওরা। োইদ্বনিং রুযমর দ্বসদ্বলিং র্াযরা দ্বমটার উুঁচু যমযঝযত 
লাল দ্বসল্ক দ্বেযয় যর্ানা র্োযম্বা কাযপগট, যেয়ালগুযলা পাদ্বলি করা যরাজউে দ্বেযয় ঢাকা। 
অসিংখে কাগুুঁযজ লণ্ঠযনর যেতর জ্বলযি যমামর্াদ্বত, যর্াটা কামরা তাযতই আযলাকদ্বত হযয় 
আযি। জাপাদ্বন দ্বিল্পীযের আুঁকা যপইদ্বন্টিং দ্বেযয় সাজাযনা যেয়াল। যেতযর ঢুযক মুগ্ধ 
দ্বর্স্মযয় তাদ্বকযয় থাকল লযরন। তার আিপাযি হাুঁটাহাুঁদ্বট করযিন দ্বসযনটর দ্বেয়াজ, 
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দ্বতদ্বনও োইদ্বনিং রূযমর সাজসজ্জা যেযখ প্রোদ্বর্ত হযয় পয়িযিন। কামরার মাঝখাযন 
একটা যসরাদ্বমক যটদ্বর্ল, লম্বা নয়, কযয়কর্ার র্াুঁক দ্বনযয় এদ্বেক ওদ্বেক রু্যর যর্যি। 
যচয়ারগুযলা এমনোযর্ যিলা হযয়যি, অদ্বতদ্বথরা পরস্পযরর সাযথ েযথি েূরত্ব যরযখ 
র্সযত পারযর্ন, মুযখামুদ্বখ র্া পরস্পযরর দ্বেযক যপিন দ্বিযর। 
  
সামযন এযস মাথা নত করল যতাদ্বি কুযো। তার পরযন নীল দ্বসল্ক দ্বকযমাযনা। যেদ্বর 
হর্ার জযনে ক্ষ্মা প্রাথগনা কযরযিন দ্বম, সুমা। তযর্ একটু পরই এযস প়িযর্ন দ্বতদ্বন। 
আপনাযের কী যের্, র্লুন? 
  
আপদ্বন চমৎকার ইিংযরদ্বজ র্যলন, প্রিিংসা করল লযরন। 
  
লাজুক হাদ্বস যেখা যেয় যতাদ্বির যঠাুঁযট। যফ্রঞ্চ, স্পোদ্বনি, জামগান ও রুি। োষাও জাদ্বন 
আদ্বম। 
  
ধ্নের্াে, দ্বেনাযরর আযর্ আমার দ্বকিু েরকার যনই, র্লল লযরন। 
  
র্ােগযের দ্বনযেগযি লযরন ও দ্বসযনটর দ্বেয়াজযকও দ্বকযমাযনা পরযত হযয়যি। আমার 
েরকার আযি। কারণ আদ্বম খুর্ অস্বদ্বিযর্াধ্ করদ্বি। কী দ্বেযত পাযরন আপদ্বন, শুদ্বন? 
  
দ্বজন, ব্রোদ্বন্ড, হুইদ্বস্ক, িোযম্পন, যলমন জুস। 
  
দ্বজন। 
  
যতাদ্বি একজন ওযয়টারযক ইদ্বঙ্গত করল, যি হাযত অযপক্ষ্া করযি যস। 

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

414 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
যটদ্বর্লটা িজযনর জযনে সাজাযনা হযয়যি যেযখ লযরন জানযত চাইল, দ্বম. সুমা িা়িা আর 
যক যোর্ যেযর্ন আমাযের সযঙ্গ? 
  
দ্বম. সুমার োন হাত দ্বম. মুযরা কামাযতাদ্বর ও েুজন দ্বর্যেদ্বি অদ্বতদ্বথ। 
  
দ্বর্যেদ্বি দ্বজদ্বম্ম, সযন্দহ যনই, দ্বর়্ি দ্বর়্ি করযলন দ্বসযনটর দ্বেয়াজ। ওযয়টাযরর যি যথযক 
দ্বজন েদ্বতগ একটা লাস তুযল দ্বনযলন দ্বতদ্বন, এদ্বর্যয় দ্বর্যয় একটা িদ্বর্র সামযন োুঁ়িাযলন। 
পাদ্বখর যচাখ দ্বেযয় যেখা একটা যজযলযের গ্রাম। কত োম এটার? জানযত চাইযলন 
দ্বতদ্বন। 
  
িয় দ্বমদ্বলয়ন মাদ্বকগন েলার, মাদ্বজগত কণ্ঠস্বর, দ্বর্শুদ্ধ ইিংযরদ্বজ উচ্চারণ। 
  
েুজযনই ওরা রু্যর োুঁ়িাযলা। দ্বহযেদ্বক সুমাযক যেখামাত্র দ্বচনযত পারযলন দ্বসযনটর 
দ্বেয়াজ। র্হু পত্র-পদ্বত্রকায় তার িদ্বর্ যেযখযিন। গুহা আকৃদ্বতর কামরায় ধ্ীর পাযয় 
ঢুকযলা সুমা, তার দ্বঠক যপিযনই রযয়যি কামাযতাদ্বর। সুমার যঠাুঁযট দ্বস্মত হাদ্বস। েে 
দ্বলযজন্ড অে দ্বপ্রন্স যজনদ্বজ, িদ্বর্টার নাম র্লল যস। আুঁকা হযয়যি যচৌেযিা পুঁচাদ্বি সাযল 
দ্বিল্পীর নাম টযয়ামা। আপনার রুদ্বচর মযধ্ে কমাদ্বিগয়াল একটা োর্ আযি, দ্বসযনটর 
দ্বেয়াজ। সর্যচযয় োমী িদ্বর্টাই আপনার েৃদ্বি যকয়িযি। 
  
এদ্বর্যয় এযস হাতটা র্াদ্ব়িযয় দ্বেল সুমা। দ্বহযেদ্বক সুমা। মাথাটা নত করল যস। আিা কদ্বর 
আমার প্রধ্ান সহকারী মুযরা কামাযতাদ্বরর সাযথ আযর্ই আপনার পদ্বরচয় হযয়যি। 
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হোুঁ, দ্বতক্ত কযণ্ঠ র্লযলন দ্বসযনটর। আমাযের যজলার। 
  
এর্িং অতেন্ত অস্ত্র, যোর্ করল লযরন। 
  
দ্বকন্তু োরী যোর্ে, দ্বর্দ্রুপাত্মক সুযর র্লল সুমা। কামাযতাদ্বরর দ্বেযক দ্বিরল। যস। 
আমাযের েুজন অদ্বতদ্বথযক যে যেখদ্বি না? 
  
 কামাযতাদ্বর দ্বকিু র্লার আযর্ পাযয়র িব্দ যেযস এযলা। র্া়ি দ্বিদ্বরযয় তাকাযলা সর্াই 
কামরায় ঢুকল দ্বপট ও অোল, সযঙ্গ েুজন যরার্ট যসদ্বি। এখযনা ওরা ওযের ফ্লাইিং সুেট 
পযর আযি, তযর্ র্লায় রঙচযঙ একটা যনকটাই রযয়যি। দ্বকযমাযনা পরার দ্বনযেগি পালন 
কযর দ্বন ওরা, শুধু্ দ্বিযত যকযট র্লায় যর্ুঁযধ্ দ্বনযয়যি। 
  
 ওরা যতামাযক সম্মান যেখাযত রাদ্বজ নয়, দ্বহসদ্বহস কযর র্লল কামাযতাদ্বর। ওযের দ্বেযক 
এযর্াল যস, তযর্ একটা হাত র্াদ্ব়িযয় তাযক র্াধ্া দ্বেল সুমা। 
  
 দ্বপট! হাুঁদ্বপযয় উঠল লযরন। অোল! িুযট এযলা যস, পার্যলর মযতা চুযমা যখযলা দ্বপযটর 
মুযখ। ওহ্ র্ে! কাউযক যেযখ এযতা খুদ্বি হই দ্বন কখযনা। এরপর অোযলর হাত ধ্যর 
চাপ দ্বেল যস। যতামরা এখাযন কীোযর্ এযল? 
  
একটা জাহাজ যথযক উয়ি এযসদ্বি, হাদ্বস মুযখ র্লল দ্বপট। 
  
কাযন এযলা, এখাযন নাদ্বক অযনক রকম সাকগাস যেখাযনা হয়, তাই চযল এলাম, র্লল 
অোল, যস-ও হাসযি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

416 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োকগ, দ্বম. অোল, র্লল সুমা। আপনাযের মযতা দ্বর্খোত যলাকযের সযঙ্গ পদ্বরদ্বচত হযয় 
সদ্বতে আদ্বম দ্বনযজযক সম্মাদ্বনত মযন করদ্বি। 
  
কার সযঙ্গ কথা র্লদ্বি আমরা? জানযত চাইল অোল। সাকগাযসর যকান যজাকার? 
  
আদ্বম দ্বহযেদ্বক সুমা। ওযয়লকাম টু যসাযসদ্বক আইলোন্ড। 
  
আপনার সযঙ্গ পদ্বরদ্বচত হযয় খুদ্বি হযয়দ্বি, এ কথা র্লযত পারদ্বি না র্যল আদ্বম েুিঃদ্বখত, 
দ্বম. সুমা। আপনার অর্াধ্ টাকা থাকযত পাযর, দ্বকন্তু যস যতা যচার োকাতযেরও থাযক। 
আপনার ক্ষ্মতাও অযনক, তযর্ িয়তাযনর ক্ষ্মতাও কম নয়। 
  
অপমাদ্বনত হযত অেেি নয় সুমা, হতেম্ব হযয় দ্বপযটর দ্বেযক তাদ্বকযয় থাকযলা যস। 
  
সুমা কামরায় যঢাকার পর যটদ্বর্যলর ওপর যি যরযখ যর্দ্বরযয় যর্যি ওযয়টার। যতাদ্বি 
যসদ্বেযক এযর্াযে যেযখ নয়ি উঠল অোল। চমৎকার জায়র্া, সুন্দরোযর্ সাজাযনা, 
র্লযলা যস। আযরা োল লার্যি সুন্দরী সদ্বঙ্গনী থাকায়। 
  
দ্বসযনটর দ্বেয়াজ হোন্ডযিক করযলন দ্বপযটর সাযথ। আর্ার যেখা হওয়ায় োরী োযলা 
লার্যি, র্লযলন দ্বতদ্বন। আযরা খুদ্বি হতাম েদ্বে যপিযন কযর একটা যেটা দ্বটম দ্বনযয় 
আসযতন। 
  
ওযেরযক দ্বরজােগ রাখা হযয়যি, যিষ চাল যেয়ার জযনে। 
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এসর্ কথা শুনযত না পার্ার োন কযর একটা সুেৃিে যচয়াযর র্সল সুমা। দ্বড্রঙ্কস, 
যজন্টলযমন? 
  
যটকুইলা মাদ্বটগদ্বন, অেগার দ্বেল দ্বপট। 
  
আপদ্বন, দ্বম. অোল? দ্বজযজ্ঞস করল যতাদ্বি। 
  
আ র্াদ্বকগিং ের্, েদ্বে জাযন কীোযর্ ততদ্বর করযত হয়। 
  
খাদ্বনকটা দ্বজন, সামানে ড্রাই োরমুখ, সামানে সুইট োরমুথ…, যতাদ্বি শুরু করল। 
  
রীদ্বতমত একটা প্রদ্বতো, র্লল লযরন। কযয়কটা োষায় কথা র্লযত পাযরও। 
  
 ওযক আমার খুর্ পিন্দ হযয়যি, র্লল অোল, কাতর েৃদ্বিযত তাদ্বকযয় আযি যতাদ্বির 
দ্বেযক। যচাখাযচাদ্বখ হযত ক্ষ্ীণ একটু হাসল যমযয়টা। 
  
এসর্ ঠািা-ইয়াদ্বকগ রাখুন যতা! প্রায় র্যজগ উঠযলন দ্বসযনটর দ্বেয়াজ। এমন োর্ 
যেখাযেন, আমরা যেন যকাযনা র্নু্ধর ককযটল পাদ্বটগযত এযসদ্বি। ইতিত করযলন এক 
যসযকন্ড, তারপর সুমার দ্বেযক দ্বিযর সরাসদ্বর জানযত চাইযলন, র্োখো করুন, যকন 
আমাযেরযক দ্বকেনোপ করা হযয়যি? এই মুহূযতগ উের চাই আদ্বম। 
  
 েীজ, র্সুন, দ্বসযনটর। িান্ত যহান, ঠাণ্ডা সুযর র্লল সুমা। আপনাযের কালচাযরর অযনক 
খারাপ দ্বেযকর এটা একটা, তধ্েগ হারাযনা। যস জযনেই আমাযের কালচার আপনাযের 
তুলনায় এযতা উন্নত। 
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 আপদ্বন একটা েুত, র্াল দ্বেযলন দ্বসযনটর, রাযর্ কাুঁপযিন। েূযতর আর্ার কালচার দ্বক? 
  
মযন মযন দ্বহযেদ্বক সুমার প্রিিংসা না কযর পারল না দ্বপট। তার যচহারায় রার্ র্া 
উযেজনার দ্বচহ্নমাত্র যনই। েৃদ্বি যেযখ মযন হযলা, দ্বসযনটরযক যস অযর্াধ্ দ্বিশু র্যল মযন 
করযি। 
  
রৃ্ণা যেখযত হযল তাকাযত হযর্ কামাযতাদ্বরর দ্বেযক। িরীযরর পাযি হাত েুযটা মুযঠা 
কযর যরযখযি যস, র্াহু পেগন্ত কাুঁপযি রাযর্। যেযখ মযন হযলা পার্লা একটা যিয়াল, 
লাি যেয়ার জযনে ততদ্বর হযয় আযি। 
  
কামাযতাদ্বর যে দ্বর্পজ্জনক খুনী, প্রথমর্ার তাযক যেযখই রু্যঝ দ্বনযয়যি দ্বপট। যটদ্বর্যলর 
দ্বেযক িান্ত পাযয় এযর্াল ও, যি যথযক দ্বজন েদ্বতগ একটা লাস তুযল দ্বনল। দ্বিযর এযস 
োুঁ়িাল কামাযতাদ্বর আর দ্বসযনটযরর মাঝখাযন। কাজ হযলা তাযত। দ্বসযনটরযক যেখযত না 
যপযয় দ্বপযটর দ্বেযক তাদ্বকযয় থাকল কামাযতাদ্বর, সমি রার্ ওর ওপর প়িল তার। দ্বঠক 
এ সময় েুই হাুঁটুর মাঝখাযন হাত েুযটা যরযখ মাথা নত করল যতাদ্বি, যর্াষণা করল, 
দ্বেনার যরদ্বে। 
  
দ্বেনাযরর পর আযলাচনায় র্সর্ আমরা, র্লল সুমা। 
  
 যটদ্বর্যল সর্ার যিযষ র্সল দ্বপট ও কামাযতাদ্বর। পরস্পযরর দ্বেযক এখযনা ওরা দ্বনস্পলক 
েৃদ্বিযত তাদ্বকযয় আযি, যেন েুজন র্ক্সার পরস্পযরর ওজন দ্বনযে ল়িাই শুরুর আযর্। 
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কামাযতদ্বরর কপাল লালযচ হযয় আযি, থমথম করযি যচহারা। যঠাুঁযট দ্বহিংে হাদ্বস িুদ্বটযয় 
তুযল তাযক আযরা যখদ্বপযয় তুলযি দ্বপট। 
  
একটা কথা েুজযনই জাযন। তা়িাতাদ্ব়ি, খুর্ তা়িাতাদ্ব়ি, একজন আযরকজনযক খুন 
করযর্ ওরা। 
  
. 
  
৪৭. 
  
এটা আসযল প্রাচীন জাপাদ্বন রন্ধন দ্বিযল্পর নাটকীয় একটা ধ্রণ। সমতল কাযঠর তক্তার 
ওপর পয়ি রযয়যি র়্ি একটা টুদ্বন মাি, যেযখই দ্বচনযত পারল দ্বপট। ওিাে দ্বিদ্বকযর্াযচা-
র সাযথ পদ্বরচয় কদ্বরযয় দ্বেল দ্বহযেদ্বক সুমা। তক্তার সামযন হাুঁটু যর্য়ি র্সল যলাকটা, 
পযর আযি দ্বসল্ক যব্রাযকয়ি ততদ্বর যপািাক, মাথায় মানার আকৃদ্বতর টুদ্বপ। ইস্পাযতর 
চপদ্বস্টক ও কাযঠর হাতল সহ লম্বা িুদ্বর দ্বনযয় দ্বকিুক্ষ্ণ যখলা কসরৎ যেখাযলা যস, র্লা 
োয় মাি কাটার পাুঁয়তারা কষযি র্া প্রস্তুদ্বত দ্বনযে। 
  
 কতগন পর্গটা েিগনীয় র্যট। যলাকটার হাত েুযটা এযতা দ্রুত নয়ি উঠল যে ঝাপসা 
লার্ল যচাযখ ন়িাচ়িাটা যচাখ দ্বেযয় অনুসরণ করা সম্ভর্ নয়। যচাযখর পলযক মািটাযক 
দ্বনদ্বেগি কযয়কটা টুকযরায় োর্ করল যস। রীদ্বত, অনুসাযর োুঁদ্ব়িযয় সর্ার উযেযিে মাথা 
যনায়াল, তারপর যর্দ্বরযয় যর্ল োইদ্বনিং রুম যথযক। 
  
 ওই দ্বক আপনার যিি? জানযত চাইল কিংযগ্রস সেসে লযরন দ্বস্মথ। 
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মাথা না়িল দ্বহযেদ্বক সুমা। ও শুধু্ মাি কাটা অনুষ্ঠাযনর প্রধ্ান। সী িুে সম্পযকগ 
দ্বর্যিষজ্ঞ আমার অনেতম একজন যিি এখন মািটাযক নতুন কযর সাজাযর্, পদ্বরযর্িন 
করা হযর্ হজদ্বম দ্বহযসযর্। 
  
আপনার দ্বকযচযন তাহযল একাদ্বধ্ক যিি রযয়যি? 
  
 দ্বতনজন। একজন দ্বিি দ্বেি সম্পযকগ এক্সপাটগ। মািংস ও তদ্বর-তরকাদ্বরর জযনে আলাো 
একজন যিি। আযরকজন শুধু্ যমধ্া খাটায় সুযপর যপিযন। 
  
মাি পদ্বরযর্যিযনর আযর্ র্রম যনাতা চা যেয়া হযলা, সযঙ্গ মচমযচ দ্বমদ্বি দ্বর্দ্বস্কট। যলরু্র 
র্রম রযস যেজা যতায়াযল এযলা হাত যধ্ায়ার জযনে, যধ্ায়া উঠযি এখযনা। এরপর 
দ্বকযচন যথযক দ্বিদ্বরযয় আনা হযলা মাি, টুকযরাগুযলা প্রদ্বতদ্বট োর োর জায়র্ামযতা 
রযয়যি, খাওয়া হযলা হজদ্বম দ্বহযসযর্ কাুঁচা। 
  
কাদ্বঠ দ্বেযয় যখযত দ্বহমদ্বিম খাযে অোল ও দ্বসযনটর দ্বেয়াজ, লক্ষ্ কযর যকৌতুক অনুের্ 
করল সুমা। তযর্ যজা়িা আইেদ্বরর সাহাযেে খার্ারগুযলা দ্রুত মুযখ পুরযি দ্বপট ও লযরন, 
যেযখ দ্বকিুটা দ্বর্দ্বস্মতও হযলা যস। 
  
প্রদ্বতদ্বট যকাসগ পদ্বরযর্িন করল এক যজা়িা যরার্ট। ওযের লম্বা হাত আিেগ দ্রুত 
যটদ্বর্যলর ওপর নাদ্বমযয় রাখল দ্বেিগুযলা। এক কণা খার্ার খযস প়িল না, যটদ্বর্যল 
দ্বেিগুযলা রাখার সময় যকাযনা িব্দ হযলা না। কথা র্লল শুধু্ দ্বনদ্বেগি যকাযনা যকাসগ যিষ 
হযয়যি দ্বকনা জানার জযনে। 
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োদ্বিক মানুযষর ওপর আপদ্বন যেখদ্বি একটু যর্দ্বি দ্বনেগর কযরন, সুমাযক র্লল দ্বপট। 
  
আপদ্বন যর্াধ্হয় জাযনন না, জাপাযন আমরা একটা যরাযর্াদ্বটক সাম্রাজে র্য়ি তুলযত 
োদ্বে। নাযর্ায়াযত আমার যে িোেদ্বর আযি, ওটাই েুদ্বনয়ার সর্যচযয় র়্ি। ওখাযন 
কদ্বমউটারাইজে, যরাযর্াদ্বটক যমদ্বিযনর সাহাযেে প্রদ্বত র্ির ২০ হাজার স্বয়িংসমূ্পণগ যরার্ট 
ততদ্বর করদ্বি আমরা। 
  
একটা আদ্বমগ আযরকটা আদ্বমগ ততদ্বর করযি, র্লল দ্বপট। 
  
দ্বনযজর অজ্ঞাযত আসল র্োপারটা ধ্যর যিযলযিন আপদ্বন, োকগ। এরই মযধ্ে আমরা 
জাপাযনর যরাযর্াদ্বটক দ্বমদ্বলটাদ্বর যিাসগ র্ঠন করদ্বি। আমার এদ্বিদ্বনয়াররা রক্ত-মািংযসর কু্র 
িা়িা পুযরাপুদ্বর অযটামোযটে েুদ্ধজাহাযজর দ্বেজাইন ততদ্বর কযরযি, উৎপােযনর কাজও 
শুরু হযয় যর্যি। যেযনর র্োপাযরও একই কথা, একই কথা টোিংক সম্পযকগ এ-সর্ই 
পদ্বরচাদ্বলত হযর্ যরার্টযের িারা, যরার্টগুযলা পদ্বরচাদ্বলত হযর্ দ্বরযমাট কযিাযল। শুযন 
হয়যতা আিেগ হযর্ন, েুদ্ধ করার জযনে তসদ্বনক যর্াটও ততদ্বর কযরদ্বি আমরা। ওগুযলা 
আমগারে যমদ্বিন, িদ্বক্তিালী অযস্ত্র সদ্বজ্জত, এক লাযি পঞ্চাি দ্বমটার যপদ্বরযয় যেযত পাযর, 
র্ণ্টায় িুটযত পাযর ষাট দ্বকযলাদ্বমটার। 
  
 ওগুযলা সহযজই যমরামত করা োয়। েি র্িযরর মযধ্ে পৃদ্বথর্ীর যকাযনা যসনার্াদ্বহনী 
আমাযের দ্বর্রুযদ্ধ োুঁ়িাযত পারযর্ না। জাপান িা়িা র্াদ্বক সর্াই েুদ্ধ। কযর প্রাণ হারাযর্, 
আহত হযর্, দ্বকন্তু র়্ি মাযপর যে-যকাযনা েুযদ্ধ একজন জাপাদ্বনযকও আমরা হারার্ না। 
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কথাগুযলার তাৎপেগ উপলদ্বব্ধ করযত পুযরা এক দ্বমদ্বনট সময় দ্বনল অদ্বতদ্বথরা। যর্াটা 
র্োপারটা কল্পনায় ধ্ারণা করা কদ্বঠন র্যলই মযন হযলা। পুযরাপুদ্বর যরাযর্াদ্বটক 
যসনার্াদ্বহনীর ধ্ারণা আযর্ও অযনক সময় দ্বর্যিষজ্ঞযের মাথায় এযসযি, দ্বকন্তু যকাযনা 
রােই যসরকম একটা যসনার্াদ্বহনী র্য়ি যতালার যচিা কযর দ্বন। জাপান দ্বক তার 
র্েদ্বতক্রম? দ্বহযেদ্বক সুমা দ্বক দ্বমযথে র্র্গ করযি, নাদ্বক সর্ সদ্বতে? 
  
একা শুধু্ অোল দ্বজওদ্বেগযনাযক দ্বনরুদ্বিগ্ন যেখাযলা। 
  
আমরা দ্বর্শ্বাস কদ্বর ঈশ্বযরর আিীর্গােস্বরূপ সমি র্স্তুই একটা কযর আত্মা যপযয়যি, 
এমন দ্বক যে-যকাযনা জ়ি পোথগও। এদ্বেক যথযক পদ্বিমাযের যচযয় এদ্বর্যয় আদ্বি 
আমরা। আমাযের হাদ্বতয়ারযক আমরা, তা যস ইন্ডাদ্বস্ট্রয়াল টুলই যহাক র্া সামুরাই 
তযলায়ার, দ্বহউমোন দ্বহযসযর্ শ্রদ্ধা ও পদ্বর্ত্র জ্ঞান কদ্বর। আমাযের, এমন দ্বক, এমন 
যমদ্বিনও আযি যেগুযলা আমাযের অযনক কমগীযক যমদ্বিযনর মযতা আচরণ করযত 
যিখায়। 
  
 এ যেন দ্বনযজযের যলাকযক যর্কার করার যচিা, মন্তর্ে করল দ্বপট। 
  
এটা আসযল একটা যসযকযল ধ্ারণা, োকগ, জর্ার্ দ্বেল সুমা, হাযতর আইেদ্বর যজা়িা 
যটদ্বর্যলর ওপর টুকল। জাপাযন মানুষ ও যমদ্বিন র্দ্বনষ্ঠ একটা সম্পকগ র্য়ি তুযলযি। 
নতুন িতাব্দীর শুরুযত এক দ্বমদ্বলয়ন যরার্টযক র্ের্হার করযত োদ্বে আমরা, োরা েি 
দ্বমদ্বলয়ন মানুযষর সমান কাজ করযর্। 
  
আর ওই েি দ্বমদ্বলয়ন মানুষ? তারা কী করযর্? 
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 ওযেরযক আমরা আনোনে যেযি রিতাদ্বন করর্, দ্বঠক যেোযর্ জাপাযন ততদ্বর অনোনে 
পণে রিতাদ্বন কদ্বর, িান্ত র্লায় র্লল দ্বহযেদ্বক সুমা। নতুন যেযি দ্বিক়ি র্া়িযর্ তারা, 
আইন যমযন চলযর্, েদ্বেও তাযের আনুর্তে ও অথগননদ্বতক সম্পকগ পুযরাপুদ্বরই র্জায় 
থাকযর্ জাপাযনর সাযথ। 
  
সান দ্বেয়াযর্ায় এরকম একটা র্োপার লক্ষ্ আদ্বকগযটে যথযক শুরু কযর শ্রদ্বমক পেগন্ত 
সর্াই দ্বিল জাপাদ্বন, দ্বর্দ্বল্ডিং ততদ্বরর সাজ-সরিামও জাপান সরকার সরর্রাহ কযর, 
জাপাদ্বন জাহাযজ কযর। 
  
কাুঁধ্ ঝাুঁকাল সুমা, তাদ্বেযলের েদ্বঙ্গযত। অথগননদ্বতক েুযদ্ধ যকাযনা দ্বনয়মনীদ্বত যনই। থামল 
যস, হাত-ইিারায় যরার্ট েুযটাযক যেখাযলা। গু়ি, পরর্তগী যকাসগ এযস যর্যি। 
  
কাযঠর যিযত কযর যখাসা না িা়িাযনা এদ্বপ্রকট পদ্বরযর্িন করা হযলা, পাযি পাইন 
র্াযির কাটা। তার সযঙ্গ রযয়যি পাহায়ির মযতা উুঁচু শুদ্বক্ত। একটু পরই পদ্বরযর্িন করা 
হযলা ফ্লাওয়ার সুপ_স্বে, একদ্বট মাত্র অদ্বকগে োসযি প্রদ্বতদ্বট র়্ি আকাযরর যপয়ালায়। 
  
লযরন োর্ল, দ্বেনাযরর অযধ্গকটা যর্াধ্হয় পদ্বরযর্িন করা হযয় যর্যি। আসযল সযর্মাত্র 
শুরু হযয়যি। সুস্বােু দ্বেিগুযলা এযকর পর এক যোযতর মযতা আসযত থাকল। দ্বসযস, 
সস-এর সযঙ্গ েুমুর, পুদ্বেনা দ্বেযয় রান্না করা োত, দ্বেযমর কুসুম দ্বেযয় র্ানাযনা আযরক 
প্রস্থ সুপ, দ্বনখুুঁতোযর্ িাল িা়িাযনা সামুদ্বরক র্ানমাি, র্োযঙর িাতার সাযথ দ্বেম েরা 
সামুদ্বরক িামুক, সামুদ্বরক গুে ও আর্াি দ্বেযয় যমা়িা র্হুরঙা যকালাযজর মযতা যেখযত 
দ্বর্দ্বেন্ন ধ্রযনর মাি সূক্ষ্মোযর্ কাটা দ্বঝনুযকর সাযথ জলপযদ্মর দ্বিক়ি িসাসহ 
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তদ্বরতরকাদ্বরর িীষ। তারপর আর্ার সুপ যেওয়া হযলা, চাল তদ্বরতরকাদ্বর ও দ্বসযসম 
দ্বেযয় ততদ্বর। সযর্যিযষ পদ্বরযর্দ্বিত হযলা িল ও চা। 
  
 িাুঁদ্বসর আসামীযের জযনে যিষ েুদ্বরযোজ? জানযত চাইযলন দ্বসযনটর দ্বেয়াজ। 
  
 যমাযটই না, অমাদ্বয়ক যহযস র্লল দ্বহযেদ্বক সুমা। চদ্বিি র্ণ্টার মযধ্ে আমার প্রাইযেট 
যজযট চয়ি ওয়াদ্বিিংটযন দ্বিযর োযেন আপনারা আপদ্বন ও দ্বমস লযরন। 
  
এখুদ্বন নয় যকন? 
  
কারণ আমার উচ্চািা, লক্ষ্ে র্ন্তর্ে সম্পযকগ আপনাযের একা ধ্ারণা দ্বেযত চাই আদ্বম। 
আদ্বম দ্বনযজ আপনাযেরযক ড্রার্ন যসন্টারটা রু্দ্বরযয় যেখার্, তাহযল রু্ঝযত পারযর্ন নতুন 
জাপাযনর িদ্বক্তর উৎসটা কী রকম। 
  
ড্রার্ন যসন্টার মাযন? 
  
দ্বনউদ্বক্লয়ার র্াদ্ব়ি-যর্ামা সম্পযকগ আপদ্বন দ্বকিু জাযনন না, দ্বসযনটর? দ্বজযজ্ঞস করল দ্বপট। 
ওরা ওগুযলা এরই মযধ্ে অযনক যেযি পাদ্বঠযয় দ্বেযয়যি। 
  
হাুঁ হযয় যর্যলন দ্বসযনটর। র্াদ্ব়ি-যর্ামা? দ্বনউদ্বক্লয়ার র্াদ্ব়ি-যর্ামা? মাযন? 
  
দ্বম. সুমার নীল নকিা, র়্ি োইযের সাযথ র্াজার্াদ্বজ করযত চান। ড্রার্ন যসন্টাযরর 
র্াদ্বক কাজ যিষ হযলই যর্াতাযম চাপ দ্বেযয় র্াদ্ব়িযর্ামাগুযলা িাদ্বটযয় দ্বনযত পারযর্ন 
দ্বতদ্বন। র্াদ্ব়িগুযলা যরার্ট চালায়, প্রদ্বতদ্বট র্াদ্ব়িযত একটা কযর অোটম যর্ামা আযি। 
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যচাখ েুযটা দ্বর্ফাদ্বরত, একটা যঢাুঁক দ্বর্যল লযরন র্লল, সদ্বতে? জাপান যর্াপযন আটম 
যর্ামা র্াদ্বনযয়যি? 
  
ইদ্বঙ্গযত সুমাযক যেখাযলা দ্বপট। ওুঁযক দ্বজযজ্ঞস করি না যকন? 
  
দ্বপযটর দ্বেযক তাদ্বকযয় আযি সুমা, একটা সাযপর দ্বেযক যর্দ্বজ যেোযর্ তাকায়। আপদ্বন 
খুর্ যজদ্বে মানুষ, োকগ। অতেন্ত রু্দ্বদ্ধমান। শুনলাম র্াদ্ব়ির যকাথায় যর্ামাগুযলা যরযখদ্বি তা 
নাদ্বক আপদ্বনই মাদ্বকগন সরকার ও ইযন্টদ্বলযজন্সযক জাদ্বনযয়যিন। 
  
এয়ারকদ্বন্ডিনাযরর কমযপ্রসর-এর যর্ামা লুদ্বকযয় রাখার রু্দ্বদ্ধটা োর মাথা যথযকই 
যর্রুক, তার প্রিিংসা না কযর পারা োয় না, র্লল দ্বপট। েুর্গটনার্িত অযটা িান্সযপাটগ 
দ্বিযপ প্রথযম একটা যর্ামা না িাটযল আপনার অপাযরিন অর্িেই সিল হযত, যকউ 
আপনাযক যঠকাযত পারত না। 
  
লযরন হতেম্ব োটা কাদ্বটযয় উঠযত পারযি না, জানযত চাইল, এ যথযক কী পার্ার আিা 
কযরন আপদ্বন? 
  
 র্ত দ্বতনযিা র্ির ধ্যর রৃ্ণে ওদ্বরযয়ন্টাল জাদ্বত দ্বহযসযর্ অর্জ্ঞা করা হযয়যি জাপাদ্বনযের, 
র্লল সুমা। দ্বিল্প ও র্ের্সায়-র্াদ্বণযজে আমাযের উন্নদ্বত পদ্বিমা জর্ৎ সহে করযত পারযি 
না। পাটা র্ের্স্থা গ্রহযণর এখনই সময়। যকইযটন প্রযজযের উযেযিে হযলা, আত্মরক্ষ্ার 
জযনে জাপানযক দ্বনযজর পাযয় োুঁ়ি করাযনা। 
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যকইযটন প্রযজে আর্ার কী? জানযত চাইযলন দ্বসযনটর। 
  
 েুদ্বনয়াযক ব্লোকযমইল করার একটা েোন, দ্বতক্তস্বযর র্োখো করল দ্বপট। 
  
আিেগ! দ্বর্স্ময় প্রকাি করল লযরন। দ্বিতীয় মহােুযদ্ধর হতোকাণ্ড ও ধ্বিংসেজ্ঞ যথযক 
দ্বকিুই আপনারা যিযখন দ্বন? দ্বমযথে র্র্গ আর যলাযের র্যি আর্ার আপনারা দ্বনযজযের 
সর্গনাি করযত চান? েুক্তরাে, রাদ্বিয়া ও ইউযরাপ একযোযর্ ঝাুঁদ্বপযয় প়িযর্ জাপাযনর 
ওপর, এই সরল সতেটা আপদ্বন উপলদ্বব্ধ করযত পারযিন না? 
  
সুমার যঠাুঁযট র্াুঁকা হাদ্বস। কী মূলে দ্বেযত হযর্, এটা রু্ঝযত পারযল সর্াই ওরা দ্বপদ্বিযয় 
োযর্, েৃঢ় আত্মদ্বর্শ্বাযসর সুর তার র্লায়। সািংর্াদ্বেক সযম্মলন যেযক যর্াষণা করযর্, 
সমসোটা তারা কূটননদ্বতক পদ্ধদ্বতর সাহাযেে সমাধ্ান করযর্। এিা়িা আর দ্বক-ই র্া 
তাযের করার আযি? 
  
 জাপানযক এর জযনে চ়িা মুলে দ্বেযত হযর্, র্লযলন দ্বসযনটর দ্বেয়াজ। আমার ধ্ারণা, 
এটা আপনার র্েদ্বক্তর্ত পার্লাদ্বম। সরকার র্া জনসাধ্ারণ দ্বকিুই জাযন না। র্েদ্বক্তর্ত 
ক্ষ্মতার যলাে আপনাযক এ পযথ দ্বনযয় এযসযি। 
  
ধ্নের্াে, দ্বসযনটর। সমূ্পণগ িান্ত সুমা। আপদ্বন দ্বঠকই ধ্যরযিন। আপনার েৃদ্বিযত আদ্বম 
একটা ক্ষ্মতাযলােী মোদ্বনয়াকই। আপনার অদ্বেযোর্ আদ্বম অস্বীকার করর্ না। তযর্ এ 
কথা র্লর্, ইদ্বতহাযসর অনোনে মোদ্বনয়াকযের মযতাই, আদ্বমও আমার যেিযক রক্ষ্া 
করযত চাই, রক্ষ্া করযত চাই জাপাযনর সার্গযেৌমত্ব। অদ্বিত্ব র্জায় রাখযত হযল 
জাপানযক যপযত হযর্ অর্াধ্ র্াদ্বণযজের সুযোর্, পদ্বিমা অপসিংসৃ্কদ্বতর র্েযল যর্াটা দ্বর্যশ্ব 
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প্রদ্বতদ্বষ্ঠত করযত হযর্ জাপাদ্বন কালচার। যসজযনে প্রযয়াজযন আমরা িদ্বক্ত প্রযয়ার্ 
করযতও দ্বপিপা হর্ না। 
  
 অপসিংসৃ্কদ্বত র্লযত আপদ্বন কী যর্াঝাযত চান? প্রশ্ন করযলন দ্বসযনটর। তার দ্বেযক 
রৃ্ণােযর তাকাল সুমা। দ্বনযজর যেযির দ্বেযক তাকান, দ্বসযনটর। ড্রার্ অোদ্বেেযের েখযল 
চযল যর্যি যর্াটা মাদ্বকগন েুক্তরাি। যনপযথে যথযক যেিটাযক িাসন করযর্ ইহুদ্বে আর 
মাদ্বিয়া। হতো-খুন-ধ্ষগণ-সিাস প্রদ্বতদ্বট রাযজে প্রদ্বত মুহূযতগ র্াির্তা। আপনাযের কালচার 
পাুঁচযমিাদ্বল, তাই জাদ্বতর্ত োঙ্গা যলযর্ই আযি। আপনাযের পতন র্টযি, যেমন পতন 
র্যটযি গ্রীস, যনাম ও দ্বব্রযটযনর। এই পতন প্রদ্বক্রয়া থামাযনার যকাযনা উপায় যনই। 
  
 দ্বকন্তু জাপাদ্বন কালচার জাপাদ্বনযের জযনে অনোনে জাদ্বত তা গ্রহণ করযর্ যকন? সর্ 
জাদ্বতরই যতা র্র্গ করার মযতা দ্বনজস্ব সিংসৃ্কদ্বত আযি। তািা়িা, সমাজ েদ্বে কালচাযরর 
প্রদ্বতেদ্বর্ হয়, জাপাদ্বন কালচাযররই র্া অর্স্থা কী? আপনাযের দ্বক্রদ্বমনোযলরা এযতা 
িদ্বক্তিালী, র্লা োয় আ়িাল যথযক ওরাই সরকারযক চালায়। মিী র্লুন, প্রধ্ানমিী 
র্লুন, সর্াই রু্ষযখার। শুধু্ লাযের জযনে এমন যকাযনা যেি যনই োযের কাযি আপনারা 
হাইদ্বল দ্বসযক্রট দ্বমদ্বলটাদ্বর যটকনলদ্বজ দ্বর্দ্বক্র করযিন না। সুযোর্ যপযলই আপনারা অনে 
যেযির যর্াপন প্রেুদ্বক্ত চুদ্বর করযিন। তারপরও র্লযিন, জাপাদ্বন কালচার যশ্রষ্ঠ? 
  
রাযর্ লালযচ হযয় উঠল সুমার মুখ। জাপাযন এ সর্ ো যেখযিন, যসই পদ্বিমা 
অপসিংসৃ্কদ্বতর অনুপ্রযর্যির িল। আমাযের কালচার আর্ার দ্বনখাে হযয় উঠযর্। 
পয়তাদ্বিি র্ির আযর্ আমরা দ্বিলাম পরাদ্বজত একটা জাদ্বত, েুক্তরাে যসই যথযক 
আমাযের মাথার ওপর িদ্ব়ি রু্দ্বরযয়যি। আজ, হঠাৎ কযর, দ্বর্জয়ী জাদ্বত দ্বহযসযর্ উেয় 
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হযয়দ্বি আমরা। দ্বিল্প র্া র্াদ্বণযজে আমরা অপরাযজয়, অনোনে যে-যকাযনা জাদ্বতর যচযয় 
কাদ্বরর্দ্বর জ্ঞাযন যশ্রষ্ঠ। জাদ্বত দ্বহযসযর্ আমরা কযঠার পদ্বরশ্রমী, এ সযর্র সাযথ এখন 
যোর্ হযয়যি পারমাণদ্বর্ক িদ্বক্ত। যক আমাযের যঠকায়? 
  
দ্বকন্তু আপদ্বন দ্বক েুদ্বনয়ার সর্াইযক দ্বচরকাযলর জনে দ্বজদ্বম্ম কযর রাখযত পারযর্ন? 
দ্বজযজ্ঞস করল দ্বপট। তািা়িা জাপাযনর সরকার ও জনসাধ্ারণ আপনাযক িা়িযর্ যকন, 
তারা েখন যেখযর্ সুপার পাওয়ারগুযলা জাপাযনর দ্বেযকও অরযহে তাক কযর যরযখযি? 
রাদ্বিয়ায় র্া েুক্তরাযের যকাথাও েদ্বে েুর্গটনার্িত আপনার একটা র্াদ্ব়ি-যর্ামা যিযট 
োয়, আর্ার একটা দ্বনউদ্বক্লয়ার অোটাযকর ঝুুঁদ্বকযত প়িযর্ জাপান, যস কথা যেযর্ 
যেযখযিন? 
  
মাথা না়িল সুমা। আমাযের ইযলকিদ্বনক যসির্ােগ রাদ্বিয়া র্া েুক্তরাযের যচযয় অযনক 
যর্দ্বি অোেোন্সে। আদ্বম দ্বনযজ র্েদ্বক্তর্তোযর্ কাযরে যকাে যপ্রাগ্রাম না করযত যকাযনা 
দ্বর্যফারণ র্টযর্ না। 
  
িব্দ কযর েম িা়িল লযরন। অসম্ভর্, অদ্বর্শ্বাসে আপদ্বন একটা পারমাণদ্বর্ক েুদ্ধ শুরু 
করযত পাযরন না। 
  
 যহযস উঠযলা সুমা। পারমাণদ্বর্ক েুদ্ধ র্লযত রাদ্বিয়া র্া েুক্তরাে ো যর্াযঝ, আমরা 
যর্াকার মযতা যস রকম দ্বকিু করযত োদ্বে না। আমরা অোটম যর্ামা িাটাযল যকাযনা 
িহর ধ্বিংস হযর্ না, মানুষও যতমন একটা মরযর্ না। ওগুযলা িাটাযনা হযর্ দ্বনজগন 
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এলাকায়, দ্বর্িাল একটা ইযলকযিমোর্যনদ্বটক যিাসগ ততদ্বর করার জযনে, উন্নত দ্বর্যশ্বর 
অথগনীদ্বত পুযরাপুদ্বর ধ্বিংস করার লযক্ষ্। 
  
তার মাযন সদ্বতে যর্ামাগুযলা আপদ্বন িাদ্বটযয় যেযর্ন, তাই না? 
  
যকন িাটার্ না, িাটার্ার জযনেই যতা ওগুযলা ততদ্বর কযর দ্বর্দ্বেন্ন যেযি পাঠাযনা হযয়যি। 
তযর্ আক্রমণটা হযর্ দ্বর্যিষ ধ্রযনর। আমরা কাউযক জাযন মারর্ না। মারর্ োযত। 
প্রথযম অযকযজা করা হযর্ েুক্তরাে নোযটা ও রাদ্বিয়ার কদ্বমউদ্বনযকিন ও উইপন 
দ্বসযস্টম। জাপাদ্বন দ্বিল্পপদ্বত ঠাণ্ডা যচাযখ তাদ্বকযয় আযি দ্বপযটর দ্বেযক। তযর্ আমার দ্বর্জয় 
যেখার জযনে আপদ্বন উপদ্বস্থত থাকযর্ন না, োকগ। সদ্বতে আদ্বম েুিঃদ্বখত। 
  
েযয় শুদ্বকযয় যর্ল লযরযনর মুখ। আমাযের সাযথ দ্বপট ও অোল ওয়াদ্বিিংটন োযে না? 
  
র়্ি কযর শ্বাস টানল সুমা, ধ্ীযর ধ্ীযর মাথা না়িল। না, র্লল যস। ওযেরযক আদ্বম 
আমার দ্বর্শ্বি র্নু্ধ মুযরা কামাযতাদ্বরর হাযত তুযল দ্বেযয়দ্বি। 
  
দ্বঠক রু্ঝলাম না। 
  
মুযরা কামাযতাদ্বর অতেন্ত েক্ষ্ দ্বিকারী। মানুষ দ্বিকার তার হদ্বর্। আপনার েুই র্নু্ধ ও 
র্াদ্বক দ্বতনজন ইযন্টদ্বলযজন্স অপাযরটর োরা ধ্রা পয়িযি, সর্াইযকই একর্ার কযর িীপ 
যিয়ি পালার্ার সুযোর্ যেওয়া হযর্। তযর্ এ সুযোর্টা পাওয়া োযর্ েদ্বে তারা চদ্বিি 
র্ণ্টা িাুঁদ্বক দ্বেযত পাযর মুযরা কামাযতাদ্বরযক। 
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দ্বপযটর দ্বেযক তাকাযলা মুযরা কামাযতাদ্বর, েুরু নাদ্বচযয় হাসল। আমাযক িাুঁদ্বক যেওয়ার 
প্রথম সুযোর্ যপযয়যিন োকগ। 
  
অোযলর দ্বেযক দ্বিরল দ্বপট, দ্বনজ মুযখ ক্ষ্ীণ হাদ্বসর যরখা। 
  
 যেখযল যতা, আদ্বম ো র্যলদ্বিলাম তাই। 
  
. 
  
৪৮. 
  
 পালার্? দ্বর়্িদ্বর়্ি করল অোল, যিাি র্রটাযর যেতযর পায়চাদ্বর করযি যস, যরার্ট র্ােগ 
মুরাসাদ্বকর সামযন। যকাথায় পালার্? তীব্র যোযতর মযধ্ে ষাট দ্বকযলাদ্বমটার কী সতারাযনা 
সম্ভর্? তারপরও হয়যতা যেখা োযর্, যমইনলোযন্ড যপৌঁিুযল তুদ্বম সুমার দ্বিষেরা তীযর 
োুঁদ্ব়িযয় আযি যতামাযক অেেথগনা জানাযনার জনে। 
  
তাহযল আমাযের রণযকৌিল কী হযর্? জানযত চাইল দ্বপট, যমযঝযত র্ন র্ন ওঠযর্াস 
করযি। 
  
েতক্ষ্ণ সম্ভর্ যর্ুঁযচ থাকার যচিা করা। আর দ্বক দ্বর্কল্পই র্া আযি? 
  
দ্বঠক আযি, দ্বনেগীক হৃেযয় দ্বনয়দ্বতর অযমার্ দ্বর্ধ্ানযক যমযন যনর্ আমরা। 
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একটা েুরু উুঁচু কযর দ্বপযটর দ্বেযক তাকাযলা অোল, যচাযখ সযন্দহ। হোুঁ, তাই। উযোম 
রু্ক যপযত োুঁ়িার্, যচাযখ পদ্বি র্াুঁধ্যত অস্বীকার করর্, কামাযতাদ্বর েখন তযলায়ার তুলযর্ 
আমরা তখন দ্বসর্াযরট িুকযর্া। 
  
হোুঁ, শুধু্ শুধু্ লয়ি লাে কী। 
  
লাে যনই সদ্বতে, তযর্ যতামাযক আদ্বম এই প্রথম ল়িাই শুরুর আযর্ই যহযর যেযত 
যেখদ্বি, র্লল অোল, োর্যি র্নু্ধর মদ্বিষ্কদ্বর্কৃদ্বত র্যটযি দ্বকনা। 
  
 িীযপর যকাথাও লুদ্বকযয় থাকা োয়, দ্বকন্তু কতক্ষ্ণ? আমার ধ্ারণা, কামাযতাদ্বর দ্বচট 
করযর্। আমাযেরযক খুুঁযজ যর্র করার জযনে যরাযর্াদ্বটক যসনসর র্ের্হার করযর্ যস। 
  
যস্টদ্বসর কী হযর্? জানযত চাইল অোল। তাযকও খুন করযর্ কামাযতাদ্বর, আর চুপচাপ 
োুঁদ্ব়িযয় যথযক যেখযর্ তুদ্বম? 
  
র্োয়াম যিষ করল দ্বপট, হাযতর উযটা দ্বপঠ দ্বেযয় কপাযলর র্াম মুিযলা। আমরা দ্বনরস্ত্র, 
কাযজই উপায় কী। রক্ত-মািংযসর মানুযষর পযক্ষ্ যরার্টযের সাযথ পারা সম্ভর্ নয়। 
তািা়িা কামাযতাদ্বর অতেন্ত েক্ষ্ একজন যিনসার। র্লায় ঝাুঁঝ, দ্বর্স্ময় প্রকাি করল 
অোল, যতামাযক আদ্বম দ্বচনযত পারদ্বি না। তুদ্বম এোযর্ হাল যিয়ি দ্বেে, এ অদ্বর্শ্বাসে। 
  
 যখাুঁ়িাযত যখাুঁ়িাযত এযর্াল দ্বপট, মুরাসাদ্বকযক পাি কাদ্বটযয় তার দ্বেযক যপিন দ্বিযর 
োুঁ়িাযলা। যতামার পযক্ষ্ র্লা সহজ, র্নু্ধ। তুদ্বম সমূ্পণগ সুস্থ রযয়ি। পুকুযর ক্রাি-লোন্ড 
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করার সময় হাুঁটুযত আর্াত যপযয়দ্বি, হাুঁটযত যর্যল জান যর্দ্বরযয় োযে র্েথায়। 
কামাযতাদ্বরযক িাুঁদ্বক যেয়া আমার পযক্ষ্ যকাযনাোযর্ই সম্ভর্ নয়। 
  
দ্বপযটর যঠাুঁযট দ্বনিঃিব্দ হাদ্বস যেযখ েুল োঙযলা অোযলর। হঠাৎ কযর দ্বনযজযক তার যর্াকা 
হে র্যল মযন হযলা। মুরাসাদ্বকর যসনসর িা়িাও কামরার যেতর আযরা অযনক 
আদ্ব়িপাতা েি ও দ্বেদ্বেও কোযমরা লুকাযনা আযি। দ্বপযটর মযনাোর্ রু্ঝযত যপযর যসও 
এর্ার অদ্বেনয় শুরু করল। কামাযতাদ্বর একজন সামুরাই র্ীর, আহত ও অসহায় 
প্রদ্বতপযক্ষ্ দ্বিকার করযত র্াধ্যর্ তার। আমরা ধ্ারণা, যতামার এ অর্স্থা যেযখ অস্ত্র 
যিযল যেযর্ যস, যতামার সাযথ খাদ্বল হাযত ল়িযর্। 
  
মরযত আমার আপদ্বে যনই, খাদ্বল হাযত মারুক র্া তযলায়ার দ্বেযয়। শুধু্ র্েথাটা কমযলই 
খুদ্বি হই। 
  
মুরাসাদ্বক, যরার্যটর েৃদ্বি আকষগণ করল অোল, র্াদ্ব়িযত যকাযনা োক্তার আযি? 
  
আমার কমগসূদ্বচযত যস-ধ্রযনর যকাযনা তথে যেয়া যনই। 
  
তাহযল যতামার দ্বরযমাট র্সযক যেযক যজযন নাও। 
  
 েীজ স্টান্ড র্াই। 
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যরার্যটর কদ্বমউদ্বনযকিন দ্বসযস্টম একটা অনুযরাধ্ পাঠাযলা কযিাল যসন্টাযর। সযঙ্গ সযঙ্গ 
উের চযল এল। অল্প কজন স্টািসহ একটা দ্বক্লদ্বনক আযি পাুঁচতলায়। দ্বম. দ্বপযটর কী 
দ্বচদ্বকৎসা সুদ্বর্যধ্ েরকার? 
  
েরকার, র্লল দ্বপট। দ্বম. কামাযতাদ্বরর সাযথ যখলযত হযল একটা যপইনদ্বকলার 
ইনযজকিন দ্বনযত হযর্ আমাযক। আুঁটসাুঁট একটা র্োযন্ডজও েরকার। 
  
 র্ণ্টা কযয়ক আযর্ও যতা আপনাযক আদ্বম যখাুঁ়িাযত যেদ্বখ দ্বন, র্লল যরার্ট র্ােগ 
মুরাসাদ্বক। 
  
হাুঁটুটা অসা়ি লার্দ্বিল, র্লল দ্বপট। এখন এমন র্েথা করযি যে হাুঁটযত পারদ্বি না। 
সার্ধ্াযন সামযন র্া়িযলা ও, কুুঁচযক উঠল যচাখ-মুখ, যেন প্রচণ্ড র্েথা পাযে। 
  
ো যেখল তাই দ্বরযপাটগ করল র্ােগ। ড্রার্ন যসন্টার অনুমদ্বত দ্বেযয় র্লযলা, আহত 
র্েদ্বক্তযক পাহারা দ্বেযয় দ্বক্লদ্বনক দ্বনযয় যেযত হযর্। আযরকটা যরাযর্া র্ােগ হাদ্বজর হযলা 
অোযলর ওপর নজর রাখার জযনে। আল ওটার নাম পাযট দ্বনল দ্রুত। আরু্ল। 
  
মুরাসাদ্বকর দ্বপিু দ্বপিু যর্ালকধ্াুঁধ্ার মযতা অযনকগুযলা পোযসজ যপদ্বরযয় এযস একটা 
এদ্বলযেটযর চ়িল দ্বপট। যর্াতাযম চাপ দ্বেল যরার্ট, দ্বনযচ নামযত শুরু করল এদ্বলযেটর। 
দ্বপট োর্ল, এটা একটা নতুন তথে, দ্বটমগুযলা জাযন না। ড্রার্ন যসন্টাযর নামার জযনে 
এদ্বলযেটর আযি। কযয়ক মুহূতগ পর আযলাদ্বকত একটা পোযসযজ যর্দ্বরযয় এযলা ওরা। 
  
আপনার র্াম দ্বেযক চার নম্বর েরজা। যেতযর ঢুকুন। 

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

434 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
 েরজাটা আগ্রাউযন্ডর সর্ দ্বকিুর মযতা সাো রঙ করা। কপাযটর র্াযয় যিাট একটা 
ক্রসদ্বচহ্ন আুঁকা। যকাযনা নর্ র্া হাতল যনই, শুধু্ একটা যর্াম যেখল দ্বপট। চাপ দ্বেযতই 
খুযল যর্ল কর্াট। পা যটযন যেতযর ঢুকল ও। কামরার এক ধ্াযর কযয়কটা যর়্ি যেখা 
যর্ল। ইউদ্বনিমগ পরা এক সুন্দরী নাসগ যেস্ক যথযক মুখ তুলল। যকাযনা কথা র্লল না, 
যেস্ক যিয়ি পাযির কামরায় চযল যর্ল। দ্বিযর এযলা একজন োক্তারযক দ্বনযয়। 
োক্তাযরর র্লায় যস্টথযস্কাপ ঝুলযি। োকগ? দ্বম. োকগ দ্বপট? ইিংযরদ্বজযত দ্বজযজ্ঞস করল 
োক্তার, উচ্চারণ েদ্বঙ্গ আযমদ্বরকান। 
  
ইযয়স। 
  
আপনার কথা আমাযক র্লা হযয়যি। জি নর্াদ্বম। আদ্বম আপনার েক্ত, োকগ। নুমায় 
আপনার কৃদ্বতত্ব সম্পযকগ, দ্বর্যিষত, টাইটাদ্বনক জাহাজ উযোলযনর র্োপাযর পদ্বত্রকায় 
যর্ি কযয়কটা যলখা পয়িদ্বি। ওগুযলা পয়িই সু্কর্া োইদ্বেিং দ্বিযখদ্বি আদ্বম। 
  
মাই যেজার, র্লযলা দ্বপট, সামানে অস্বদ্বিযর্াধ্ করযি। আপনাযক দ্বঠক যলাকাল র্যল 
মযন হযে না। 
  
জন্ম হযয়যি সান ফ্রানদ্বসযকায়, ওখাযনই র়্ি হযয়দ্বি। ইন্টাদ্বনগ কযরদ্বি সান্তা অোনার যসন্ট 
পলস হাসপাতাযল। 
  
 এযের খপ্পযর প়িযলন কীোযর্? জানযত চাইল দ্বপট। ব্লোকযমইদ্বলযঙর দ্বিকার? 
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আদ্বম দ্বম. দ্বহযেদ্বক সুমারও একজন েক্ত, োকগ। যকউ র্াধ্ে কযর দ্বন, যস্বোয় তাুঁর েযল 
যোর্ দ্বেযয়দ্বি র্ির চাযরক আযর্। 
  
তার কাজ আপদ্বন সমথগন কযরন? 
  
 একযিা োর্। 
  
তা দ্বক কযর সম্ভর্! দ্বনিয়ই আপনাযক েুল যর্াঝাযনা হযয়যি। 
  
যকউ আমাযক েুল যর্াঝায় দ্বন, োকগ। আদ্বম একজন জাপাদ্বন, দ্বর্শ্বাস কদ্বর রু্দ্বদ্ধরৃ্দ্বের 
দ্বেক যথযক জাপাদ্বনরা অনে সর্ার যচযয় যশ্রষ্ঠ। আমাযের কালচারও। অনোনে কালচাযরর 
তুলনায় যশ্রষ্ঠ। 
  
তকগ করার প্ররৃ্দ্বে হযলা না, হাত দ্বেযয় আহত হাুঁটুটা যেখাযলা দ্বপট। কাল এটা র্ের্হার 
করযত হযর্, অন্তত কাজ চালার্ার মযতা যমরামত কযর দ্বেযত পাযরন দ্বকনা। যেযখন। 
যর্াধ্ হয় মচযক যর্যি। র্েথাটা দ্বক কমাযনা সম্ভর্? 
  
পোন্ট গুদ্বটযয় হাুঁটুটা যেখান আমাযক। 
  
োক্তার হাুঁটুযত হাত যিাুঁয়াযতই র্েথায় গুদ্বঙযয় উঠল দ্বপট। অদ্বেনয়টা োযলাই হযলা। 
  
যকাথাও িয়ি দ্বন, িুযলও ওযঠ দ্বন। যেতযর দ্বকিু দ্বিুঁয়িযি র্যলও মযন হযে না। 
  
দ্বকন্তু প্রচণ্ড র্েথা হযে। োুঁজ করযত পারদ্বি না। 
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ক্রোি-লোন্ড করার সময় যচাট যখযয়যিন, তাই না? 
  
খর্রটা যেখদ্বি সর্ই জাযন। 
  
যরার্টরা যকাযনা খর্রই যচযপ রাখযত জাযন না, কী র্যটযি না র্যটযি সর্ দ্বনযজযের 
মযধ্ে আলাপ করযর্। পুকুযর চার লাখ ইযয়যনর যপানা দ্বিল, যর্দ্বির োর্ই মারা যর্যি। 
যসজযনে দ্বম. সুমা আপনার ওপর যরযর্ আযিন। 
  
তাহযল এ-ও আপদ্বন জাযনন যে কাল আমাযক দ্বিকার করা হযর্? 
  
জি নর্াদ্বমর মুযখর হাদ্বস দ্বনযে যর্ল। আদ্বম চাই আপদ্বন জানুন, দ্বম. সুমার দ্বনযেগি 
আমার দ্বিযরাধ্ােগ হযলও, মুযরা কামাযতাদ্বরর মানুষ দ্বিকার করার এই যনািংরা যখলটাযক 
আদ্বম রৃ্ণা কদ্বর। 
  
েুেগার্ার জযনে যকান পরামিগ আযি? 
  
ইদ্বঙ্গযত কামরার চারদ্বেকটা যেখাযলা জি নর্াদ্বম। এখাযন যচাখ আর কাযনর যকাযনা 
অোর্ যনই। আদ্বম আপনার েযল নাম যলখাযল, আমাযকও মানুষ দ্বিকাযরর যখলায় 
অিংিগ্রহণ করযত হযর্। আপনার জযনে আদ্বম শুধু্ েুিঃখ প্রকাি করযত পাদ্বর, োকগ। তযর্ 
ো র্টযত োযে তার জযনে আপদ্বনই োয়ী। 
  
 তযর্ আমার হাুঁটুর জযনে দ্বকিু একটা করযর্ন, নাদ্বক? 
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োক্তার দ্বহযসযর্ র্েথা কমাযনার জযনে সম্ভার্ে সর্দ্বকিু করর্, হোুঁ। আমার ওপর 
কামাযতাদ্বরর দ্বনযেিগ আযি, কালযকর যখলার জযনে আপনাযক সমূ্পণগ সুস্থ কযর তুলযত 
হযর্। 
  
ওষুযধ্র নামটা উচ্চারণযোর্ে নয়, তযর্ র্েথা কমাযনায় ওটার যকাযনা জুদ্ব়ি যনই। ওষুধ্ 
লাদ্বর্যয় অোথযলদ্বটক যটপ দ্বেযয় হাুঁটুটা যঢযক দ্বেল োক্তার জি নর্াদ্বম। োযকগর মুযঠায় 
টোর্যলট েদ্বতগ যিাট একটা দ্বিদ্বি খুুঁযজ দ্বেল যস। চার র্ণ্টা অন্তর েুযটা কযর খাযর্ন। 
যর্দ্বি থাযর্ন না, কারণ আেন্নযর্াধ্ করযল কামাযতদ্বর আপনাযক সহযজই কারু্ কযর 
যিলযর্। 
  
ওষুধ্ আর যটপ আনযত েুর্ার কামরা যথযক যর্দ্বরযয় যর্ল নাসগ। আপনাযের একটা খাদ্বল 
দ্বর্িানায় দ্বকিুক্ষ্ণ দ্বর্শ্রাম দ্বনযত পাদ্বর আদ্বম? োক্তারযক দ্বজযজ্ঞস করলও। 
  
 আমার যকাযনা আপদ্বে যনই। আপনার যরাযর্া র্ােগযক জাদ্বনযয় দ্বেদ্বে, এক যে়ি র্ণ্টা 
অর্জারযেিযন রাখদ্বি আদ্বম আপনাযক। দ্বপযটর দ্বেযক একেৃযি তাদ্বকযয় আযি োক্তার। 
পালাযনার কথা দ্বচন্তা পেগন্ত করযর্ন না। দ্বক্লদ্বনযক যকাযনা জানালা যনই, যপিন দ্বেযয় 
যর্রুযনাও োয় না। আর এদ্বলযেটযরর দ্বেযক েৃপাও এযর্াযত পারযর্ন না, যরার্টরা 
আপনাযক দ্বর্যর যিলযর্। 
  
দ্বচন্তা যনই, পালার্ না, র্লল দ্বপট। 
  
খাদ্বল একটা দ্বর্িানা যেদ্বখযয় োক্তার র্লল, শুযয় প়ুিন। নরম যতাষযকর ওপর কম্বল 
আযি। 
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র্াথরুম? 
  
সাোই রূযমর যেতর দ্বেযয় যেযত হযর্, আপনার র্ামদ্বেযক। 
  
োক্তাযরর সাযথ করমেগন করল দ্বপট। আপনার প্রদ্বত আদ্বম কৃতজ্ঞ, দ্বম, নর্াদ্বম েুিঃখ শুধু্ 
এই যে আমাযের মযধ্ে েৃদ্বিেদ্বঙ্গর পাথগকে রযয়যি। 
  
োক্তার চযল োর্ার পর দ্বপযটর দ্বেযক দ্বপিন দ্বিযর দ্বনযজর যেযস্ক আর্ার র্সল নাসগ। 
যখাুঁ়িাযত যখাুঁ়িাযত র্াথরুযমর দ্বেযক এযর্াল দ্বপট। যেতযর ঢুকল না, তযর্ েরজা যখালার 
ও লার্ার্ার আওয়াজ করল। নাসগ তার দ্বনযজর কাযজ র্েি, সাোই রূযমর যেতর দ্বেযয় 
এ দ্বেকটায় তাকাযলা না। 
  
সাোই রুযমর যেরাজ খুযল তিাদ্বি চালাযে দ্বপট। র্াক্স েদ্বতগ-োদ্বস্টযকর র্োর্ যপল, 
প্রদ্বতদ্বট সরু দ্বটউযর্র সাযথ যজা়িা লার্াযনা, দ্বটউযর্র যিষ মাথায় একটা র়্িস়ি সুচ। 
র্োযর্ যলখা দ্বসদ্বপদ্বেএ-ওয়ান যরে ব্লাে যসলস। র্াক্স যথযক একটা র্োর্ দ্বনযয় িাযটগর 
দ্বনযচ লুদ্বকযয় যিলল। 
  
 কামরার এক যকাযণ োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি যমার্াইল এক্স-যর ইউদ্বনট। ওটার দ্বেযক যচাখ 
প়িযতই মাথায় একটা রু্দ্বদ্ধ এযলা। নখ দ্বেযয় োদ্বস্টযকর একটা যনমযেট খুলল ও, 
মোনুিোকচারাযরর নাম যলখা রযয়যি। এক্স-যর ইউদ্বনযটর দ্বপিনটা যখালার জযনে স্ত্র-
ড্রাইোর দ্বহযসযর্ র্ের্হার করল ওটা। একযজা়িা দ্বসক্স-যোট ড্রাই-যসল দ্বরচাযজগর্ল 
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র্োটাদ্বর েরল পযকযট। তারপর েতটা সম্ভর্ ইযলকদ্বিকোল ওয়োর দ্বিুঁয়ি জদ্ব়িযয় দ্বনল 
কদ্বব্জযত। 
  
 র্াথরুম সারল দ্বপট, যর্যে দ্বিযর এযস শুযয় প়িল। নাসগ এখযনা তার কাযজ র্েি। 
পাযির অনে এক কামরায় দ্বিসদ্বিস কযর যিাযন কথা র্লযি োক্তার জি নর্াদ্বম। 
  
সাো দ্বসদ্বলযঙর দ্বেযক তাদ্বকযয় রযয়যি দ্বপট, মযন যকাযনা উযির্ যনই। ওর েোনটা 
যরইমন্ড জেগান র্া যোনাল্ড কানগ হয়যতা োরুণ র্যল প্রিিংসা করযর্ন না, তযর্ র্তগমান 
পদ্বরদ্বস্থদ্বতযত এরযচযয় োযলা আর দ্বকিু করার যনই। 
  
. 
  
৪৯. 
  
 যোর পাুঁচটায় আকাি এখনও অন্ধকার। যঢালা িাউজার পযরযি মুযরা কামাযতাদ্বর, 
েুোর্ করা স্কাটগ-এর মযতা যেখযত। র্াযয় চদ্ব়িযয়যি যকইযটন আমযলর দ্বসল্ক হাদ্বন্টিং 
জোযকট। পাযয় শুধু্ সোযন্ডল। 
  
দ্বপযটর পরযন শুধু্ দ্বট-িাটগ ও িটগস, িটগস যজা়িা ওর ফ্লাইিং সুেট যকযট ততদ্বর করা। 
পাযয় জুযতা যনই, শুধু্ সাো এক যজা়িা যমাজা। 
  
 রু্ম োদ্বঙযয় কামাযতাদ্বরর র্েদ্বক্তর্ত স্টাদ্বেযত দ্বনযয় আসা হয় দ্বপটযক। কামরাটা র্রম 
রাখার যকাযনা আযয়াজন যনই, ঠাণ্ডায় োুঁদ্ব়িযয় দ্বহ দ্বহ করযত হযয়যি দ্বপটযক। তযর্ ওর 
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মযনাযোর্ যকয়ি যনয় যেয়ালগুযলা। েুদ্বনয়ার সর্ এলাকার সর্ েুযর্র অস্ত্র অোদ্বন্টকস 
দ্বহযসযর্ যিাো পাযে কামরার চারদ্বেযক। আমার সুট, আযমদ্বরকান ও জাপাদ্বন, 
তসদ্বনকযের মযতা োুঁদ্ব়িযয় আযি কামরার মাঝখাযন। যেয়াযল িত িত তযলায়ার, র্িগা, 
তীর-ধ্নুক ও আযগ্নয়াযস্ত্রর মাঝখাযন রযয়যি র্ার্ ও দ্বসিংযহর িাল, হাদ্বতর োুঁত, হদ্বরযণর 
দ্বিিং, মানুযষর মাথা। মাথা যথযক িাল িা়িার্ার পর র্তগগুযলা েরা হযয়যি যমাম দ্বেযয়, 
িযল প্রদ্বতদ্বট যচহারা যচনা োয়। 
  
দ্বর্যিষ কযর মানুযষর মাথাগুযলা গুনযলা দ্বপট। দ্বত্রিটা যর্াণার পর র্দ্বম যপল ওর। 
প্রদ্বতদ্বট মাথার যকাটযর জ্বলজ্বল করযি কাুঁযচর যচাখ। যেযখ মযন হযলা, যর্দ্বির োর্ই 
এদ্বিয়ান। তযর্ ইউযরাদ্বপয়ানও কম নয়। রয় ওরদ্বিয়ার মাথাটা দ্বচনযত যপযর দ্বিউযর 
উঠল দ্বপট। 
  
 আমার িদ্বি রুযম স্বার্ত, োকগ, েরাজ র্লায় র্লল মুযরা কামাযতাদ্বর। এযসা, কদ্বি 
খাই। দ্বনচু যটদ্বর্যলর পাযি খাদ্বল কুিনটা যেখাযলা যস। কযয়ক দ্বমদ্বনট র্ল্প কদ্বর, 
তারপর…। 
  
র্াদ্বক সর্াই যকাথায়? র্াধ্া দ্বেল দ্বপট। 
  
কামাযতাদ্বরর যচাযখ ঠাণ্ডা েৃদ্বি। পাযির যিাি অদ্বেযটাদ্বরয়াযম র্যস আযি, দ্বেদ্বেও স্ক্রীযন 
যখলাটা যেখযত পাযর্। 
  
ইউ র্াস্টােগ! 
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যেখার্ার র্ের্স্থা করা হযয়যি ওযের উপকাযরর জযনে, হাসল কামাযতাদ্বর। প্রথম দ্বেযকর 
দ্বিকাররা যক যকাথায় কী েুল করল যেযখ সার্ধ্ান হর্ার সুযোর্ পাযর্। 
  
আর্ার এমযনা হযত পাযর, েযয় যচাখ রু্যজ থাকযর্ ওরা। 
  
যঠাুঁট র্াুঁকা হযয় যর্ল কামাযতদ্বরর। এটা এদ্বক্সযপদ্বরযমন্টাল যকাযনা র্োপার নয়, োকগ। এ 
র্টনা র্হুর্ার র্যটযি, িযল পদ্ধদ্বতটা পুযরাপুদ্বর দ্বনখুুঁত। দ্বিকারযের যর্ুঁযধ্ রাখা হয় 
যচয়াযরর সাযথ, প্রযয়াজযন যটপ দ্বেযয় আটযক যখালা রাখযত র্াধ্ে করা হয় যচাখ। 
যতামার দ্বনয়দ্বত ও পদ্বরণদ্বত না যেযখ উপায় যনই ওযের। 
  
আমার দ্বর্শ্বাস, দ্বম. কামাযতাদ্বর, লািদ্বট তুদ্বম আমার যেযি পাদ্বঠযয় যেয়ার র্ের্স্থা করযর্, 
র্লল দ্বপট, যেয়াযল ঝুলন্ত মানুযষর মাথাগুযলার ওপর দ্রুত একর্ার যচাখ রু্দ্বলযয় দ্বনল। 
ওর যচাযখর েৃদ্বি দ্বস্থর হযলা র োক েদ্বতগ তযলায়াযরর দ্বেযক। 
  
মযন মযন েযয় মযর োে তুদ্বম, দ্বম. দ্বপট। তযর্ সাহস যেখার্ার োনটা সদ্বতে প্রিিংসনীয়, 
মন্তর্ে করল কামাযতাদ্বর। যতামার ো খোদ্বত, এর যচযয় কম দ্বকিু আিা কদ্বর দ্বন আদ্বম। 
  
 আমার পর কার পালা? জানযত চাইল দ্বপট। 
  
কসাইটা কাুঁধ্ ঝাুঁকাল। যতামার র্নু্ধ অোল দ্বজওদ্বেগযনা দ্বকিংর্া মদ্বহলা অপাযরটর যস্টদ্বস 
িক্স। যমযয়টা হযল োযলা হয়। কারণ একটা যমযয়যক দ্বনমগমোযর্ দ্বিকার হযত যেখযল 
র্াদ্বক প্রদ্বতিন্দ্বীরা যখযপ োযর্, দ্বিকার দ্বহযসযর্ হযয় উঠযর্ েয়ঙ্কর। আদ্বম আর্ার েয়ঙ্কর 
প্রদ্বতপক্ষ্ িা়িা দ্বিকার কযর আনন্দ পাই না। 
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আর েদ্বে আমাযের একজনযক তুদ্বম ধ্রযত না পাযরা? জানযত চাইল দ্বপট। 
  
িীপটা যিাি। আট র্ণ্টার যর্দ্বি যকউ আমাযক িাুঁদ্বক দ্বেযত পাযর দ্বন। 
  
তুদ্বম যকাযনা িা়ি োও না? দ্বজযজ্ঞস করল দ্বপট। ধ্রা প়িার পর ক্ষ্মার প্রশ্নও যনই? 
  
 না, র্লল কামাযতাদ্বর, সারা মুযখ িদ্ব়িযয় প়িল ত্রুর হাদ্বস। এটা র্াচ্চাযের লুযকাচুদ্বর 
যখলা নয়, োকগ। এটা প্রাণ দ্বনধ্যনর প্রদ্বতযোদ্বর্তা। তযর্ কথা দ্বেদ্বে, যতামার মৃতুে হযর্ 
দ্রুত ও পদ্বরেন্ন। 
  
সামুরাইযয়র যচাযখ তাদ্বকযয় থাকল দ্বপট। এটা তাহযল যখলা নয়? মানুষ দ্বিকার? তার 
মাযন আমাযক যেিার যরইনসযিােগ-এর েূদ্বমকা দ্বনযত হযর্? আর তুদ্বম যর্যন যজনাযরল 
েোরি-এর েূদ্বমকা। 
  
যচাখ যকাুঁচকাযলা মুযরা কামাযতাদ্বর। এ-সর্ নাম আমার পদ্বরদ্বচত নয়। 
  
দ্বরচােগ কযনল-এর যমাস্ট যেিারাস যর্ম পয়িা দ্বন তুদ্বম? ক্লাদ্বসক একটা র্ল্প, এক যলাক 
যখলােযল মানুষ দ্বিকার করযতা। 
  
আদ্বম পদ্বিমা সাদ্বহতে পদ্ব়ি না। েরজার দ্বেযক ইদ্বঙ্গত করল যস। শুরু করার সময় 
হযয়যি। 
  
 দ্বকন্তু এখযনা তুদ্বম দ্বনয়ম-কানুন দ্বকিু র্যলা দ্বন। 
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যকাযনা দ্বনয়ম যনই, োকগ। েয়া কযর আদ্বম যতামাযক এক র্ণ্টা সময় যের্। তুদ্বম রওনা 
হর্ার এক র্ণ্টা পর রওনা হর্ আদ্বম। আমার সাযথ শুধু্ একটা তযলায়ার থাকযর্, যে-
যকাযনা মানুষযক দ্বিকার করার জযনে ওটাই আমার জযনে েযথি। তযর্ ওটা একটা 
দ্বর্যিষ তযলায়ার। আমাযের পদ্বরর্াযর কযয়ক প্রজন্ম ধ্যর রযয়যি, রক্তও ঝদ্বরযয়যি 
প্রচুর। 
  
তুদ্বম র্লযত চাইি যতামার পুর্গ-পুরুষরাও যোমার মযতা কাপুরুষ দ্বিল? দ্বনরস্ত্র যলাকযের 
এোযর্ মারযতা? 
  
কামাযতাদ্বর জাযন, তাযক যক্ষ্দ্বপযয় যতালার যচিা করযি দ্বপট। কথাটা র্াযয় না। যমযখ 
হাত তুলযলা যস। েরজা দ্বেযয় যর্দ্বরযয় োও। এক র্ণ্টা পর আসদ্বি আদ্বম। 
  
ইযলকদ্বিিাযয়ে কাুঁটাতাযরর যর়্িায় র্াযয় যর্ট যপদ্বরযয় যর্দ্বরযয় এযলা দ্বপট। যসই সযঙ্গ 
যচহারা যথযক খযস প়িল দ্বনদ্বলগপ্ত োর্টুকু। দ্বরসটগ দ্বর্যর থাকা র্াযির সাদ্বরগুযলা েূযর 
লম্বা, একটা যরখা ততদ্বর কযরযি, যসদ্বেযক িুটযলা ও। অেমে রাযর্ লালযচ হযয় উযঠযি 
মুখ। র্ািগুযলাযক যপদ্বরযয় এযস নগ্ন, ককগি ও তর্রী-েিগন পাথর আর কাযলা িায়ার 
দ্বেযক িুটযি। অনুের্ করযত পারযি ও, দ্বনযজর যেতর মানুষটা সমূ্পণগ র্েযল যর্যি। 
ইদ্বিয়গুযলা হযয় উযঠযি অস্বাোদ্বর্ক তীক্ষ্ণ, মাথাটা অসম্ভর্ ঠাণ্ডা। সমগ্র অদ্বিত্ব আিেগ 
সযচতন হযয় উযঠযি, একটা মাত্র দ্বচন্তা পদ্বরচাদ্বলত করযি ওযক। 
  
র্াদ্বক সর্াইযক র্াুঁচাযনার জযনে দ্বনযজযক র্াুঁচযত হযর্ ওর। 
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শুধু্ যমাজা পাযয় িুটযত যকাযনা অসুদ্বর্যধ্ হযে না। পাতুযর জদ্বমযন যেজা মাদ্বটর পাতলা 
আিরণ জযমযি, পাযয় জুযতা থাকযল র্রিং অসুদ্বর্যধ্ হত। 
  
িুটযি দ্বপট প্রাণ হাযত কযর। একটা র্োপাযর দ্বনদ্বিত ও, এ ধ্রযনর যকৌিল আযর্ 
যকাযনা েুেগার্া দ্বিকার অর্লম্বন কযর দ্বন। অপ্রতোদ্বিত চমক ওর পযক্ষ্। অনোনোরা যচিা 
কযরযি দ্বরসটগ ও তাযের মাঝখাযন েতটা সম্ভর্ েূরত্ব সৃদ্বি করার, তারপর উন্মযের মযতা 
খুুঁযজ দ্বিযরযি লুকার্ার মযতা একটা জায়র্া। দ্বকন্তু সর্াই তারা র্েথগ হযয়যি, র্েথগতার 
যখসারত দ্বেযত হযয়যি প্রাণ দ্বেযয়। কাযজই তারা ো কযরযি দ্বপট তা করযর্ না। 
  
আযরা একটা সুদ্বর্যধ্ রযয়যি দ্বপযটর। যমল যপনারযক ধ্নের্াে, তার ততদ্বর িীযপর 
মযেলটায় খুুঁদ্বটনাদ্বট সর্ দ্বকিুই দ্বিল, তার মাযন িীপটাযক দ্বপযটর অযচনা র্লা োয় না। 
িীপটা যকান দ্বেকটা যর্দ্বি উুঁচু জাযন ও, জাযন ওদ্বেযকটায় তার োওয়া চলযর্ না। 
  
 ধ্াওয়া যখযয় পলায়নরত র্েদ্বক্তর একটা সাধ্ারণ প্রর্ণতা হযলা, ওপর দ্বেযক উযঠ 
োওয়া। দ্বসুঁদ্ব়ি যেখযল িাযে ওযঠ, র্াি যেখযল মর্োযল পাহা়ি যেখযল চু়িায়। ওগুযলা 
যে আসযল যিষ মাথা, তারপর আর পালার্ার জায়র্া যনই, এক কথা মযন থাযক না। 
  
র্াুঁক রু্যর পুর্ দ্বেযক িুটযলা দ্বপট, তীযর যপৌঁিুযত চায়। র্াক যর্ারার সময় কযয়ক 
যসযকন্ড ইতিত করল, একর্ার এদ্বেক যর্ল একর্ার ওদ্বেক, যেন যকাযনা দ্বেযক যেযত 
হযর্ দ্বসদ্ধান্ত দ্বনযত পারযি না। র্াুঁক র্র্ারার পরও র্ার কযয়ক দ্বপদ্বিযয় এল, চক্কর 
মারল, যেন পথ হাদ্বরযয় যিযলযি। জদ্বমন যেন চাুঁযের দ্বপঠ, আর্িা অস্পি আযলায় দ্বেক 
সম্পযকগ দ্বনদ্বিতোযর্ দ্বকিু যর্াঝা োয় না, তযর্ তারাগুযলা এখযনা ম্লান হয় দ্বন আকাযি, 
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িযল উের দ্বেকটা দ্বচনযত যকাযনা অসুদ্বর্যধ্ হযলা না। একর্ার োুঁ়িাযলা দ্বপট, দ্বর্শ্রাম 
যনয়ার িাুঁযক চারদ্বেকটা োযলা কযল যেযখ দ্বনল। 
  
দ্বপট উপলদ্বব্ধ করল, সোযন্ডল পাযয় ধ্াওয়া কযর কামাযতাদ্বর তার দ্বিকারযক কখযনাই 
মাত্র আট র্ণ্টায় ধ্রযত পাযর দ্বন। িক্ত-সমথগ যে-যকাযনা যলাক, তার েদ্বে র্ন-জঙ্গল 
সম্পযকগ খাদ্বনকটা অদ্বেজ্ঞতা থাযক এর্িং োর্ে খাদ্বনকটা সহায়তা কযর, েুই র্া দ্বতন দ্বেন 
অনায়াযস প্রদ্বতপযক্ষ্র যচাখযক িাুঁদ্বক দ্বেযত পারযর্, এমনদ্বক তাযক যখাুঁজার জযনে কুকুর 
যলদ্বলযয় দ্বেযলও। আট র্ণ্টার মযধ্ে ধ্রা সম্ভর্, দ্বিকারী েদ্বে ইযলকিদ্বনক র্দ্বে যসন্সর 
র্ের্হার কযর। দ্বপযটর মযন দ্বর্নু্দমাত্র সযন্দহ যনই যে ওযকও যসন্সর র্হুল একটা যরার্ট 
ধ্াওয়া করযর্। আর্ার রওনা হযলা ও, তযর্ এর্ার যকাযনা উযেজনা র্া ক্লাদ্বন্ত যনই। 
  
এক র্ণ্টা যিষ হযলা। সার্র যথযক উযঠ আসা পাহা়ি প্রাচীরটাযক পাি কাটাযে দ্বপট। 
যখাটা পুুঁযত যর়্িা ততদ্বর করা হযয়যি, প্রদ্বতদ্বট যর়্িা যর্ুঁযষ জযন্মযি র্াি ও যঝাুঁপ। যিাটার 
র্দ্বত কদ্বমযয় যর়্িার র্াযয় যকাযনা িাুঁক আযি দ্বকনা লক্ষ্ করযি ও, দ্বর্ি দ্বমটার দ্বনযচ 
সযিন সার্র িুুঁসযি। ওর তীক্ষ্ণ নজযর যকাথাও যকাযনা দ্বেদ্বেও কোযমরা র্া র্দ্বে দ্বহট 
যসনসর ধ্রা প়িযলা না। োুঁ়িাযলা দ্বপট, এখানটায় যিাট একটা িাুঁকা জায়র্া যেখা 
োযে, র়্ি র়্ি পাথযরর িূপ আ়িাল কযর যরযখযি জায়র্াটাযক। এযকর্াযর দ্বকনারায় 
যিাট একটা পাইন র্াি, কযয়কটা দ্বিক়ি যর্দ্বরযয় রযয়যি পাথুযর জদ্বমযনর ওপর। 
  
দ্বপট প্রায় দ্বনদ্বিত, যকউ ওযক যেখযত পাযে না। র্াহু ও কাুঁযধ্র চাপ দ্বেযয় র্াযির 
কাণ্ডটা পরীক্ষ্া করযলা ও। কাত হযলা র্াি, পাইন র্হুল মর্োল সার্যরর ও দ্বনযচর 
দ্বেযক আযরা পাুঁচ যসদ্বন্টদ্বমটার ঝুকল। ওর দ্বহযসযর্, ও েদ্বে মর্োযলর িাখায় উযঠ োয়, 
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ওর োযর জদ্বমযন যর্দ্বরযয় থাকা দ্বিক়িগুযলা দ্বনযচ যথযক দ্বিুঁয়ি োযর্, দ্বপটযক দ্বনযয় 
িাখাটা পাহা়ি-প্রাচীর যর্ুঁযষ পয়ি োযর্ অিান্ত সার্যর। 
  
এরপর কাযলা পাদ্বনর দ্বেযক তাকাল দ্বপট। পাথযরর েুযটা িূযপর মাঝখাযন সার্র সম্ভর্ত 
দ্বতন দ্বমটার র্েীর। র্েীরতা চার দ্বমটাযর োুঁ়িাযর্ যঢউ িুযট এযল। যঢউ, যঢউযয়র যেযঙ 
প়িা, পাটা যোত, ইতোদ্বে লক্ষ্ করার সময় দ্বপযটর মাথায় যে আইদ্বেয়াটা এযলা, সুস্থ 
যকাযনা মানুষ তা দ্বর্যর্চনা কযর যেখযত না। ড্রাই র্া ওযয়ট সুেট িা়িা ওই ঠাণ্ডা পাদ্বনযত 
একজন সাতারু দ্বর্ি দ্বমদ্বনটও দ্বটকযর্ না, আক্রান্ত হযর্ হাইযপাথারদ্বময়ায়, পতযনর িযল 
েদ্বে সযঙ্গ সযঙ্গ মারা না োয়। 
  
একটা পাথযর র্যস স্নাদ্বস্টযকর ব্লাে র্োর্টা যর্র করল দ্বপট, পাযয়র কাযি নাদ্বমযয় রাখল 
র্াম হাতটা লম্বা করল, আঙুলগুযলা িক্ত কযর মুযঠা পাকার, চাপ দ্বেল োন হাযতর 
আঙুল দ্বেযয় েতক্ষ্ণ না কনুইযয়র উযটাদ্বেযক দ্বচনযত পারল দ্বিরাটাযক। কযয়ক মুহূতগ 
দ্বর্রদ্বত দ্বনল ও, মযনর পেগায় যেখযত পাযে দ্বিরাটাযক, একটা যহাস পাইপ দ্বহযসযর্ 
কল্পনা করযি ওটাযক। এরপর ব্লাে র্োযর্র সাযথ সিংেুক্ত সূচটা যতরিাোযর্ ধ্যর চাপ 
দ্বেল দ্বিরায়। 
  
দ্বিরার পাি দ্বেযয় যেতযর ঢুকল সুচ। আর্ার যচিা করল দ্বপট! দ্বতনর্াযরর র্ার দ্বিরায় 
ঢুকল ওটা। যপিী দ্বিদ্বখল কযর দ্বেযয় র্যস থাকল ও, িরীযরর রক্ত যর্দ্বরযয় এযস জমা 
হযে র্োযর্। 
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েূর যথযক যেযস এযলা কুকুযরর অস্পি োক। দ্বর্স্মযয়র ধ্াক্কাটা প্রচণ্ড গুদ্বসর মযতা 
আর্াত করল দ্বপটযক, অথচ র্তগমান পদ্বরদ্বস্থদ্বতযত এটা অপ্রতোদ্বিত যকান র্োপার নয়। 
কামাযতাদ্বরযক যিাট কযর যেখায় দ্বধ্ক্কার দ্বেল দ্বনযজযক। যস ব্লাে হাউন্ড যলদ্বলযয় দ্বেযত 
পাযর, এ-কথা একর্ারও মযন হয় দ্বন ওর। অযন্ধর মত ধ্যর দ্বনযয়দ্বিল দ্বিকারযক খুুঁযজ 
পার্ার জযনে ইযলকিদ্বনক েি র্া যরার্ট র্ের্হার করযর্ যস। 
  
অসীম তধ্যেগর পদ্বরচয় দ্বেযয় র্যস থাকল দ্বপট, কুকুযরর যরামহষগক োক শুনযি আর 
যেখযি ধ্ীযর ধ্ীযর োদ্বস্টযকর র্োর্টা েযর উঠযি দ্বনযজর রযক্ত। দ্রুত কাযি চযল আসযি 
দ্বিকারী কুকুর। আর যর্াধ্হয় েুযিা দ্বমটার েূযরও নয়, এ সময় র্োযর্ ৪৫০ দ্বমদ্বলদ্বলটার 
রক্ত জমল। হোুঁচকা টান দ্বনযয় হাত যথযক সুচটা খুযল দ্বনল দ্বপট। রক্ত েরা র্োর্টা 
পাথযরর একটা িূযপর লুদ্বকযয় রাখল, যঢযক দ্বেল কযয়ক মুযঠা ধু্যলা দ্বেযয়। 
  
কামাযতাদ্বর োযের খুন কযরযি তারা যর্দ্বির োর্ই কুকুযরর েযয় িুটযত শুরু কযর, যচিা 
কযর নার্াযলর র্াইযর চযল যেযত। দ্বকন্তু তা সম্ভর্ নয়। এক সময় ক্লান্ত হযয় পয়ি তারা, 
পয়ি োয় মাদ্বটযত। শুধু্ সাহসী যলাযকরা রুযখ োুঁদ্ব়িযয় ল়িার যচিা কযরযি কুকুযরর 
সযঙ্গ, হাযতর কাযি ো যপযয়যি তা-ই দ্বেযয়। 
  
এক পা সামযন র্া়িযলা দ্বপট, এখযনা জাযন না কী ধ্রযনর দ্বর্স্ময় অযপক্ষ্া করযি ওর 
জযনে। লম্বা, যমাটা একটা োল যপল ও। েুযটা যর্ি র়্ি সাইযজর পাথরও দ্বনল হাযত 
একটা যর্াল্ডাযরর ওপর রাখল ওগুযলা, তারপর র্া যর্যয় উযঠ প়িল মাথায়। 
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জদ্বমন যথযক পা মাত্র তুযলযি, র্ািগুযলার আ়িাল যথযক তীরযর্যর্ যর্দ্বরযয় এযলা 
কুকুরটা, পাি কাটাযে পাহা়ি-প্রাচীরযক। 
  
হতেম্ব হযয় তাদ্বকযয় থাকল দ্বপট। যলাযম ঢাকা যকাযনা দ্বহিংে প্রাণী নয়, ওযক ধ্াওয়া 
করযি েয়াল-েিগন একটা যরার্ট। 
  
সযন্দহ যনই দ্বহযেদ্বক সুমার যরাযর্াদ্বটক লোর্যরটদ্বরযত ততদ্বর করা হযয়যি কুকুরটাযক। 
যলজ খা়িাোযর্ োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি, ওটা আসযল একটা অোযন্টনা। পাগুযলা হুইযলর যস্পাক-
এর মযতা রু্রযি, যিষ প্রান্ত নিই দ্বেদ্বগ্র র্াুঁকা করা, সহযজই োযত মাদ্বট কাম়িাযত 
পাযর। িরীর মাযন হযলা একটা আলিাযসাদ্বনক যরিার যসনসরযক দ্বর্যর দ্বে়ি কযর থাকা 
অসিংখে ইযলকিদ্বনযক্সর সমদ্বি। এটা সম্ভর্ত যরাযর্াদ্বটক এদ্বিদ্বনয়াদ্বরযঙর সর্গযিষ 
আদ্বর্ষ্কার। মানুযষর র্ন্ধ, তাপমাত্রা ও র্াম দ্বচনযত পাযর। একটা যোর্ারমোযনর র্দ্বতযত 
যে-যকান র্াধ্া এ়িাযত সক্ষ্ম। আসল কুকুযরর সযঙ্গ পাথগকে হযলা, এটা োদ্বিক যচায়াল 
কুৎদ্বসত েিগন ও েয়ঙ্কর। োুঁতগুযলা ধ্নুযকর মযতা র্াুঁকা কযর সাজাযনা হয় দ্বন, সাজাযনা 
হযয়যি যর্াল কযর। ওটার ধ্াতর্ নাযকর যেতর হাযতর োলটা যঢাকার্ার যচিা করল 
দ্বপট। যচাযখর দ্বনযমযষ হাত যথযক যর্দ্বরযয় যর্ল োল, োুঁযতর কাময়ি টুকযরা টুকযরা 
হযয় যর্ল। 
  
তযর্ কৃদ্বত্রম কুকুরটা পাথযরর র্া যর্যয় যর্াল্ডাযরর ওঠার যকান যচিা করল না। 
যর্াল্ডাযরর র্াযয় পা দ্বেযয় দ্বস্থর হযয় থাকল। দ্বমদ্বনযয়চার দ্বেদ্বেও কোযমরা দ্বপযটর অর্স্থান 
ও র্দ্বতদ্বর্দ্বধ্ যরকেগ কযর দ্বনযে। তার মাযন, দ্বপট ধ্ারণা করল, ওটার কাজ হযলা 
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দ্বিকারযক খুুঁযজ যর্র কযর যকাণঠাসা কযর রাখা, এরপর োযত িুযট এযস খুনটা করযত 
পাযর কামাযতাদ্বর। 
  
মাথার ওপর একটা পাথর তুযল িুুঁ়িল দ্বপট। দ্বক্ষ্প্রর্দ্বতযত লাি দ্বেযয় একপাযি সযর 
যর্ল োদ্বিক কুকুর। দ্বিতীয় পাথরটা তুলল দ্বপট। এটাই ওর যিষ অস্ত্র তুযল িুুঁয়ি মারার 
েদ্বঙ্গ করল, হাত যথযক িা়িল না। এর্ারও লাি দ্বেল যরার্ট, যসই োন দ্বেযকই। 
আর্ারও একই েদ্বঙ্গ করল দ্বপট, লািটা োন দ্বেযকই দ্বেল প্রদ্বতপক্ষ্। তৃতীয়র্ার োন 
নয়, পাথরটা যিয়ি দ্বেল দ্বপট। অর্েথগ লক্ষ্ে, সমযয়র দ্বহযসযর্ েুল কযর দ্বন। পাথরটা 
িুুঁয়িযিও খুর্ যজাযর। ইযতামযধ্ে ওর জানা হযয় যর্যি, হামলার সময় শুধু্ োন দ্বেযক 
সযর োর্ার যপ্রাগ্রাম করা আযি যরার্টটার। 
  
কুকুরটা োক িা়িল না, যর্াঙালও না। নীলযচ র্া যর্ালাদ্বপ আগুযনর িুলদ্বক দ্বকিংর্া 
আযলাও যেখা যর্ল না। েুর্গলোযর্ যনদ্বতযয় প়িল শুধু্। কাত হযলা না, দ্বনযচর দ্বেযক 
যেন যেযর্ যর্ল, কমদ্বপউটার ও মদ্বনটদ্বরিং-দ্বসযস্টম ধ্বিংস হযয় যর্যি যর্ান্ডার যথযক যনযম 
ওটার ইযলকিদ্বনক যপযট যঝয়ি একটা লাদ্বথ মারল দ্বপট, যিযল দ্বেল পাথুযর জদ্বমযন। 
দ্বেদ্বেও কোযমরা কাজ করযি না, দ্বনদ্বিত হযলা ও। তারপর ধু্যলা সদ্বরযয় রযক্তর র্োর্টা 
যর্র করল। 
  
 দ্বপট আিা করল িরীর যথযক রক্ত যর্র করায় েুর্গল যহ য় পয়ি দ্বন। সামযন। কদ্বঠন 
কাজ, িরীযরর সর্টুকু িদ্বক্ত েরকার হযর্ ওর। 
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হঠাৎ কযর কদ্বব্জযত র্াুঁধ্া খুযে দ্বটদ্বে মদ্বনটর যথযক অেৃিে হযলা িদ্বর্টা। েুরু যজা়িা 
কুুঁচযক উঠল মুযরা কামাযতাদ্বরর, উদ্বিগ্ন হযয় উঠল যস। োদ্বিক কুকুযরর যসনসর যথযক 
পাওয়া তথে অনুসাযর তীর যর্ুঁষা যর়্িার কাযি রযয়যি দ্বপট। পুর্গদ্বেযক, কম যর্দ্বি 
একযিা সের দ্বমটার েূযর। দ্বনযজযক এযতা তা়িাতাদ্ব়ি যকাণঠাসা হযত দ্বেযয়যি দ্বপট, 
দ্বর্দ্বস্মত না হযয় পাযর দ্বন যস। পুর্গদ্বেযক রওনা হযয় োর্ল, যরার্যটর যকাথাও যর্াধ্হয় 
োদ্বিক যর্ালযোর্ যেখা দ্বেযয়যি। র্ন্তযর্ের কািাকাদ্বি এযস তার সযন্দহ হযলা, োদ্বিক 
কুকুরটা কাজ না করার জযনে দ্বপটই যর্াধ্হয় োয়ী। 
  
এ ধ্রযনর র্টনা আযর্ কখযনা র্যট দ্বন। অনোনে দ্বিকাররা যরার্ট যেখযল পালাযত দ্বেযি 
পায় দ্বন, ক্ষ্দ্বত করা যতা েূযরর কথা। র্াদ্বক সর্াই ো পাযর দ্বন তা েদ্বে দ্বপট যপযর থাযক, 
যপৌঁিুর্ার সময় অতেন্ত সার্ধ্ান থাকা উদ্বচত তার। হাুঁটার র্দ্বত কমাল যস। তার অন্তত 
সমযয়র যকাযনা অোর্ যনই। 
  
র্াদ্বক েূরতুটুকু যপরুযত দ্বর্ি দ্বমদ্বনট সময় দ্বনল যরর্ানাদ্বম, যপৌঁযি যর্ল িাুঁকা জায়র্াটায়। 
যঝাুঁযপর িাুঁক দ্বেযয় অস্পিোযর্ যরার্টটাযক যেখযত যপল যস। কাত হযয় পয়ি রযয়যি 
ওটা। তার মাযন তার সযন্দহই সদ্বতে। 
  
র্ািপালার আ়িাযল োুঁদ্ব়িযয় যোলা পাথযরর িূপগুযলার ওপর যচাখ রু্লাল। কামাযতাদ্বর। 
তারপর সতকগ পাযয় দ্বনিঃসা়ি পয়ি থাকা কুকুরটার দ্বেযক এযর্াল। খাপ যথযক যর্র 
করল তযলায়ারটা, খা়িা করল মাথার ওপর, ধ্যর আযি েুহাযত। 
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র়্ি কযর শ্বাস টানল যস, তীক্ষ্ণ ও েুযর্গাধ্ে দ্বচৎকার যর্দ্বরযয় এযলা র্লা দ্বচযর। তারপর 
লাি দ্বেল। 
  
দ্বকন্তু দ্বপট ওখাযন যনই। 
  
যিাি িাুঁকা জায়র্াটা পদ্বরতেক্ত রণযক্ষ্যত্রর মযতা লার্যি। জদ্বমন পাথর ও োদ্বিক 
কুকুযরর ওপর রক্ত যলযর্ রযয়যি। পাহা়ি-প্রাচীযরর দ্বকনারার দ্বেযক এদ্বর্যয় যর্যি একটা 
যমাটা ধ্ারা, ঝযর পয়িযি দ্বনযচ। জদ্বমনটা পরীক্ষ্া করল কামাযতাদ্বর। দ্বপযটর পাযয়র 
োর্গুযলা র্েীর ও এযলাযমযলা, দ্বকন্তু রযক্তর যকাযনা োর্ িাুঁকা জায়র্াটা যথযক যর্দ্বরযয় 
োয় দ্বন। দ্বকনারা যথযক উুঁদ্বক দ্বেযয় দ্বনযচর সার্র ও পাথর িূযপর দ্বেযক তাকাযলা যস। 
একটা র্াি যেখযত যপল। পাটা যোযতর মযধ্ে পয়ি খাদ্বনকেূর এযর্াযে যসটা, তারপর 
আর্ার যঢউযয়র ধ্াক্কায় দ্বিযর আসযি পাহা়ি প্রাচীযরর র্াযয়। প্রাচীযরর দ্বকনারায় র়্ি 
একটা র্তগও যেখল যস, যেখযত যপল যিুঁ়িা কযয়কটা দ্বিক়ি। 
  
আক্রান্ত হযয় পাটা আক্রমণ শুরু কযর যরাযর্াের্, আুঁচয়ি কাময়ি ক্ষ্ত-দ্বর্ক্ষ্ত কযর 
যতাযল দ্বপটযক। পালার্ার যকাযনা জায়র্া যনই, ন়িারও যকাযনা উপায় যনই, কাযজই 
আত্মরক্ষ্ার জযনে দ্বনিয়ই দ্বপট র্াযি চ়িার যচিা কযরদ্বিল। দ্বকন্তু র্াযির োল ওর োর 
সহে করযত পাযর দ্বন, ওযক দ্বনযয় পয়ি যর্যি দ্বনযচর পাথযর। দ্বপযটর লািটা যকাথাও 
যেখা োযে না র্যট, নয়যতা যটযন দ্বনযয় যর্যি তার। 
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 অন্ধ আযক্রাযি দ্বর্যফাদ্বরত হযলা কামাযতাদ্বর। োদ্বিক কুকুরটাযক হোুঁচকা টাযন তুযল 
দ্বনযয় দ্বকনারা দ্বেযয় সার্যর যিযল দ্বেল যস। তার রাযর্র কারণ হযলা, এই প্রথম একজন 
দ্বিকার তাযক িাুঁদ্বক দ্বেযয়যি। োকগ দ্বপযটর মাথা তার যেয়াযল যিাো পাযর্ না। 
  
দ্বঠক আযি, র্াদ্বক দ্বজদ্বম্মযের ওপর প্রদ্বতযিাধ্ যনযর্ যস। দ্বসদ্ধান্ত দ্বনল, তার পরর্তগী 
দ্বিকার হযর্ যস্টদ্বস িক্স। এযক এযক অোল দ্বজওদ্বেগযনা, ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা ও দ্বটযমাদ্বথ 
ওযয়োরদ্বহযলর যচহারাগুযলা যেযস উঠল তার যচাযখর সামযন। রদ্বঙন দ্বটদ্বে স্ক্রীযন সর্াই 
ওরা যেখযত পাযর্ যস্টদ্বসযক কীোযর্ টুকযরা টুকযরা করা হযে। তযলায়ার দ্বেযয়। 
  
নাযকর সামযন তযলায়ার খা়িা কযর দ্বিযর আসযি মুরী কামাযতাদ্বর। নতুন সূেগ উঠল 
আকাযি, যরাে যলযর্ দ্বঝক্ কযর উঠল তার তযলায়াযরর িলা। 
৫০. 
  
যিষ দ্বর্যকযল কিংযগ্রসনোল কাউদ্বন্ট ক্লাযর্ র্লি যখলযিন যপ্রদ্বসযেন্ট। তুদ্বম দ্বঠক জাযনা? 
যকাযনা েুল যনই? 
  
জাতীয় দ্বনরাপো কদ্বমিন দ্বেযরের যরইমন্ড জেগান মাথা না়িযলন। েুিঃসিংর্ােটা সদ্বতে 
র্যলই ধ্যর দ্বনযত হয়। কারণ যোর্াযোযর্র দ্বনদ্বেগি সময় চার র্ণ্টা আযর্ই যপদ্বরযয় 
যর্যি। 
  
তাুঁযক দ্বনযয় যখালা কাটগ-এ চ়িযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। তার মাযন কী মারা যর্যিন ওুঁরা? 
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 ড্রার্ন যসন্টাযর আমাযের যে দ্বব্রদ্বটি এযজন্ট আযিন তাুঁর কাি যথযক আমরা শুধু্ জানযত 
যপযরদ্বি, ওরা ধ্রা পয়িযি। 
  
কীোযর্ ধ্রা প়িল? 
  
দ্বহযেদ্বক সুমার যরাযর্াদ্বটক দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট যিাযসগর কথা আমাযের জানা দ্বিল না। ওরা যে 
প্রায় মানুযষর মযতাই যোর্ে যরার্ট ততদ্বর করার যটকনলদ্বজ আয়ে কযরযি, আমাযের 
ধ্ারণা দ্বিল না। 
  
যরার্ট অথচ মানুযষর মযতা হাুঁটযত ও কথা র্লযত পাযর? 
  
 ইযয়স, সোর। এর্িং সিস্ত্র। 
  
 দ্বকন্তু তুদ্বম র্যলদ্বিযল যতামার যলাকজন অসম্ভর্যক সম্ভর্ করযত পাযর। 
  
এখযনা আদ্বম তাই মযন কদ্বর। আমরা সর্াই জাদ্বন, িুলপ্রুি দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট দ্বসযস্টম র্যল 
দ্বকিু যনই। দ্বকন্তু সুমার দ্বর্িাল যটকনলদ্বজ িোদ্বসদ্বলদ্বট যস রকম একটা দ্বসযস্টম ততদ্বর 
কযরযি। এমন একটা কমদ্বপউটারাইজ ইযন্টদ্বলযজন্স যে কাযরা পযক্ষ্ই এ়িাযনা সম্ভর্ 
নয়। 
  
 যরসদ্বকউ দ্বমিন পাদ্বঠযয় ওযেরযক উদ্ধার করার যকান আিা আযি? 
  
যর্াধ্হয় যনই। আমরা যরসদ্বকউ দ্বটম পাঠার্ার আযর্ই মারা োযর্ ওরা। দ্বর্শ্বাস করার 
কারণ আযি, সুমা ওযেরযক যমযর যিলযর্। 
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ম্লান মুযখ চুপ কযর থাকযলন যরইমন্ড জেগান। 
  
র্লি যখলার ইযেটা মযর যর্যি, কাটগ যথযক যনযম ক্লার্ হাউযসর দ্বেযক এযর্াযলন 
যপ্রদ্বসযেন্ট, দ্বপিু দ্বপিু একেল দ্বসযক্রট সাদ্বেগস এযজন্ট আসযি। সার্যরর দ্বনযচ দ্বর্যফারণ 
র্দ্বটযয় িীপটা তাহযল উদ্ব়িযয় দ্বেযত হয়, র্লযলন দ্বতদ্বন। ওটার সাযথ ড্রার্ন যসন্টারও 
ধ্বিংস হযয় োক। 
  
 শুধু্ দ্বর্শ্বজনমত নয়, আযমদ্বরকানরাও আপনার ওপর যখযপ োযর্, দ্বম. যপ্রদ্বসযেন্ট। 
  
যসযক্ষ্যত্র যেলটা যিাসগ পাঠার্ আমরা। জলদ্বে। 
  
গুয়াম-এ, এন্ডারসন এয়ার যিাসগ যর্স-এ, যস্পিাল যিাসগ দ্বটম ততদ্বর হযয় আযি। দ্বকন্তু 
আমার পরামিগ হযলা, অযপক্ষ্া করা উদ্বচত। 
  
কী চাও তুদ্বম আমার কাযি? 
  
আযরা আট র্ণ্টা সময়, দ্বম. যপ্রদ্বসযেন্ট। 
  
 দ্বকন্তু যকন? কী করযত চাও তুদ্বম? 
  
আদ্বম এখযনা দ্বর্শ্বাস কদ্বর, ধ্রা প়িার পরও, ওযের দ্বমিন সিল হযর্, র্লযলন যরইমন্ড 
জেগান। তািা়িা, যেটা যিাসগ পাঠাযলই যে তারা দ্বকিু করযত পারযর্, এমন না-ও হযত 
পাযর। যরার্টযের সাযথ েুদ্ধ করার যিদ্বনিং ওরা পায় দ্বন। 
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মািগাল আযটগ যরার্টরা হয়যতা অযজয়, দ্বকন্তু োরী অযস্ত্রর আক্রমণ যঠকাযত পারযর্ র্যল 
মযন হয় না। 
  
তা দ্বঠক, সোর, তযর্ যর্ারটরা একটা হাত র্া পা হাদ্বরযয়ও অচল হযয় পয়ি না, ওযের 
রক্তও ঝযর না। 
  
 হুম। 
  
আযরকটা কথা যেযর্ যেখযত হযর্, সোর। দ্বমস লযরন ও দ্বম. দ্বেয়াযজর যকাযনা হদ্বেস 
আমরা পাই দ্বন। সযন্দহ করদ্বি, সুমার যসাযসদ্বক িীযপ র্ন্দী কযর রাখা হযয়যি ওযেরযক। 
  
দ্বসআইএ র্লযি, তাযের দ্বর্শ্বাস, ওযেরযক এযো দ্বসদ্বটযত আটযক রাখা হযয়যি। সুমার 
অদ্বতদ্বথ ের্যন ওযেরযক নাদ্বক যেখা যর্যি। দ্বচদ্বন্তত যপ্রদ্বসযেন্ট কযয়ক মুহূতগ কথা 
র্লযলন না। তারপর দ্বনযজই দ্বনিব্ধতা োঙযলন, তুদ্বম জাযনা, আট র্ণ্টা অযপক্ষ্া করা 
সম্ভর্ নয়। যতামাযক আদ্বম চার র্ণ্টা সময় দ্বেলাম। এর মযধ্ে যতামার দ্বটম েদ্বে র্েথগ হয়, 
যেটা যিাসগ পাঠার্ আদ্বম। 
  
 সুমার িীযপ দ্বেযিন্স দ্বমসাইল দ্বর্জদ্বর্জ করযি। যকাযনা সার্যমদ্বরন তীযরর দ্বর্ি 
দ্বকযলাদ্বমটাযরর মযধ্ে পাদ্বনর ওপর মাথা তুলযত পারযর্ না, ধ্বিংস হযয় োযর্। যেন যথযক 
পোরািুপার নামাযনাও সম্ভর্ নয়, উদ্ব়িযয় যেযর্। আর েদ্বে যকাযনা োযর্ যসাযসদ্বক িীযপ 
যেটা যিাসগ পা যিলযত পাযরও, ড্রার্ন যসন্টাযর যপৌঁিুযনার আযর্ যকযট টুকযরা টুকযরা 
করা হযর্ ওযের। 
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আর্ামী সযেগর দ্বেযক একর্ার তাকাযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। কাুঁধ্ ঝাুঁদ্বকযয় র্লযলন, যতামার দ্বটম 
েদ্বে র্েথগ হয়, আদ্বম কোদ্বরয়ার নি করার ঝুুঁদ্বক দ্বনযয় অোটম যর্ামা যিলার দ্বনযেগি যের্। 
তখন যকইযটন প্রযজে যঠকার্ার আর যকাযনা উপায় থাকযর্ না আমার। 
  
. 
  
নোিনাল দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট এযজদ্বন্স। দ্বর্জ্ঞান ও কাদ্বরর্দ্বর তথে দ্বর্োযর্র পদ্বরচালক ক্লাইে 
ইনগ্রাম যচয়াযর র্যস দ্বর্িাল দ্বটদ্বে স্ক্রীযনর দ্বেযক মুগ্ধ েৃদ্বিযত তাদ্বকযয় আযিন। 
উন্নয়নমাযনর নতুন দ্বরকদ্বনসনস সোযটলাইট যথযক পাঠাযনা িদ্বর্যত দ্বর্িে দ্বর্র্রণ এযতা 
দ্বনখুুঁতোযর্ িুযট উযঠযি, প্রায় দ্বর্শ্বাসেই র্লা োয়। দ্বপরাদ্বমোর সোযটলাইযটর তর্দ্বিিে 
হযলা, জদ্বমর ও সার্যরর দ্বনযচর িদ্বর্ও তুলযত পাযর। আজ সযন্দর যসাযসদ্বক িীযপর 
চারপাযির িদ্বর্ পরীক্ষ্া করযিন দ্বতদ্বন। দ্বনজগন আর্াসযক দ্বর্যর থাকা র্নেূদ্বমর যেতর 
লুকাযনা দ্বমসাইল দ্বসযস্টম আদ্বর্ষ্কার করার পর এখন দ্বতদ্বন পাদ্বনর দ্বনযচ সুমার 
দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট যিাযসগর রাখা যসনসর খুুঁযজ যর্র করার যচিা করযিন। সার্যমদ্বরযনর 
র্দ্বতদ্বর্দ্বধ্ সম্পযকগ জানার জযনে এধ্রযনর যসনসর অর্িেই তারা রাখযর্। 
  
প্রায় এক র্ণ্টা পর তাুঁর যচাযখ যিাট একটা দ্বজদ্বনস ধ্রা প়িল, যচৌদ্বত্রি দ্বকযলাদ্বমটার 
উের-পূযর্গ সার্যরর তলায় পয়ি রযয়যি, দ্বতনযিা দ্বর্ি দ্বমটার র্েীযর। কমদ্বপউটার 
যমইনযফ্রযম যমযসজ পাঠাযলন দ্বতদ্বন, দ্বজদ্বনসটার চারদ্বেক এনলাজগ করযত হযর্। 
  
যমযসজ যপযয় প্রিান্ত মহাসার্যরর একটা িীযপর দ্বরদ্বসোযর এনলাজগ ইযমজ পাঠাযলা 
সোযটলাইট, যসখান যথযক ওটা দ্বরযল করা হযলা এনএসএ-র কমদ্বপউটাযর। যচয়ার যিয়ি 
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দ্বটদ্বে স্ক্রীযনর সামযন দ্বর্যয় োুঁ়িাযলন। কাইে ইনগ্রাম কযয়ক মুহূতগ পর দ্বিযর এযস 
র্সযলন আর্ার, যিাযনর দ্বরদ্বসোর তুযল োয়াল করযলন অপাযরিনস-এর যপপুদ্বট 
দ্বেযরেরযক। েরযলাক এ মুহূযতগ ওয়াদ্বিিংটযনর িোদ্বিক জোযম পয়িযিন। দ্বম, যহাপ, 
যসাযসদ্বক িীযপর কািাকাদ্বি সার্যরর তলায় আদ্বম একটা যেন যেখযত পাদ্বে। 
  
 আপনার র্উ-র্াচ্চা যনই, র্াদ্ব়ি দ্বিরযর্ন না? কাদ্বটগস মীকার দ্বর্স্ময় প্রকাি করযলন। 
মযেল? 
  
যেযখ মযন হযে দ্বিতীয় মহােুযদ্ধর সময়কার দ্বর্-যটাযয়নদ্বটনাইন। েুময়ি মুচয়ি যর্যি, 
তযর্ এযতা র্ির পরও কাঠাযমা প্রায় অক্ষ্তই আযি। 
  
দ্বেযটলস? 
  
নশ্বরগুযলার িদ্বর্ পদ্বরষ্কার। দ্বিউদ্বজলাযজ যেখা অক্ষ্রগুযলাও। ককদ্বপযটর দ্বনযচ যর্া-যত 
কী যেন একটা আুঁকা রযয়যি, তা-ও যেখযত পাদ্বে। 
  
কী আকা রযয়যি? 
  
যতমন পদ্বরষ্কার নয়, কারণ চারযিা দ্বমটার পাদ্বনর দ্বনযচর িদ্বর্ যতা। তযর্ মযন হযে ওটা 
যেন িয়তান, মাযন, যেদ্বেযলর িদ্বর্। 
  
হরিগুযলা কী র্যল? দ্বকিু প়িযত পারযিন? জানযত চাইযলন কাদ্বটগস মীকার। 
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ঝাপসা, জর্ার্ দ্বেযলন কাইে ইনগ্রাম। প্রথম িব্দটা আর্ািা র্া কাোয় ঢাকা পয়ি 
যর্যি। দ্বিতীয় িব্দটা যেমনস। 
  
যর্ি দ্বকিুক্ষ্ণ দ্বচদ্বন্তত মযন িদ্বর্র দ্বর্মানটার দ্বেযক তাদ্বকযয় রইযলন ইনগ্রাম। 
  
. 
  
৫১. 
  
 যচাখ যখালা রাখার জযনে যটপ র্ের্হাযরর েরকার হযলা না, চারজনই ওরা দ্বেউইিং 
স্ক্রীযনর দ্বেযক আতযঙ্ক দ্বর্ যত তাদ্বকযয় থাকল। যরাযর্ােযর্র সাযথ ল়িযি দ্বপট, এ সময় 
হঠাৎ িদ্বর্টা অেৃিে হযলা স্ক্রীন যথযক। খাদ্বনক পর আযরকটা কোযমরা সচল হযলা, স্ক্রীযন 
িুযট উঠল রক্তাক্ত একটা েৃিে। 
  
ধ্াতর্ যচয়াযর র্যস রযয়যি ওরা, হাতল ও পায়ার সাযথ যচইন দ্বেযয় র্াুঁধ্া, সামযন দ্বর্িাল 
একটা দ্বেদ্বেও স্ক্রীন। জাপাদ্বন অযটাযমদ্বটক রাইযিল হাযত পাহারায় রযয়যি যরাযর্ার্ােগরা, 
মুরাসাদ্বক ও ওকাদ্বমগ রাইযিলগুযলা র্ন্দীযের মাথার দ্বপিন দ্বেযক তাক করা। 
  
হতািায় মুষয়ি প়িার অর্স্থা ওযের। অযনক দ্বচন্তা কযরও পদ্বরত্রাণ পার্ার যকাযনা উপায় 
খুুঁযজ পায় দ্বন যকউ। মৃতুে যে অর্ধ্াদ্বরত, এ র্োপাযর কাযরা, যকাযনা সযন্দহ যনই। 
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অোযলর দ্বেযক তাকাল যস্টদ্বস, র্নু্ধযক দ্বচরতযর হারাযনার আর্াত কীোযর্ সামলাযে 
যেখযত চায়। দ্বকন্তু তার যচহারায় যকাযনা োর্ যনই, যর্েনা র্া রার্ সমূ্পণগ অনুপদ্বস্থত। 
িান্তোযর্ একেৃযি তাদ্বকযয় আযি স্ক্রীযনর দ্বেযক। 
  
 আযরা খাদ্বনক পর কামরায় ঢুকল কামাযতাদ্বর, কাযপগযটর ওপর পদ্মাসযন র্সল, খাদ্বনকটা 
সাদ্বক ঢালল লাযস। দ্বিকাযরর িলািল আিা কদ্বর যেযখি যতামরা, চুমুক যেয়ার িাুঁযক 
র্লল যস। োকগ দ্বনয়ম ধ্যর যখযল দ্বন। যরার্টটাযক আক্রমণ কযর যস, তার যপ্রাগ্রাদ্বমিং 
র্েযল যেয়, তারপর দ্বনযজর যর্াকাদ্বমযত মারা োয়। 
  
 যতামার হাযত মরযত যতা তাুঁযক হযতাই, র্লযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। লাে হযলা এইটুকু 
যে যতামাযক দ্বতদ্বন কসাই হর্ার সুযোর্ যেন দ্বন। 
  
 কু্রর হাদ্বস িুটযলা কামাযতাদ্বরর যঠাুঁযট। আদ্বম আশ্বাস দ্বেযয় র্লযত চাই, এ ধ্রযনর র্টনা 
দ্বিতীয়র্ার র্টযর্ না নতুন একটা যরাযর্াের্যক দ্বরযপ্রাগ্রামে করা হযে, তার দ্বসযস্টযম 
অপ্রতোদ্বিত যর্ালযোর্ যেখা দ্বেযলও োযত দ্বিকারযক আক্রমণ না কযর। 
  
কুোর র্াচ্চা! িুুঁযস উঠযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা 
  
রার্ী দ্বিকার আমার খুর্ পিন্দ, যহযস উযঠ র্লল কামাযতাদ্বর। দ্বম. মোনদ্বকউযসা, 
যতামাযক আদ্বম সর্ার যিযষ দ্বিকার করর্। মরার আযর্ র্াদ্বক সর্ার েিণা যতামাযক 
যেখযত হযর্। 
  
এর্ার যক? জানযত চাইযলন দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল। কার পালা? 
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এর্ার সম্মান যেখাযনা হযর্ দ্বমস যস্টদ্বস িক্সযক। প্রযিিনোল দ্বিযমল অপাযরটর 
চমৎকার একটা চোযলি হযর্ র্যল আমার ধ্ারণা। অন্তত দ্বম. দ্বপযটর যচযয় যোর্ে 
প্রদ্বতিন্দ্বী হযর্ র্যলই আিা করদ্বি আদ্বম। 
  
মুখ শুদ্বকযয় যর্ল যস্টদ্বসর। োুঁ়িাল কামাযতাদ্বর, যরাযর্াদ্বটক র্ােগযনর দ্বনযেগি দ্বেল যস্টদ্বসর 
যচইন খুযল দ্বেযত। যচইযনর তালা যখালা হযলা দ্বরযমাট কযিাযলর সাহাযেে, একটা র্ােগ 
টান দ্বেযয় যচয়ার যথযক তুলল তাযক। 
  
 েরজার দ্বেযক হাত তুলল কামাযতাদ্বর। োও, তীক্ষ্ণকযণ্ঠ দ্বনযেগি দ্বেল যস। এক র্ণ্টা পর 
ধ্াওয়া করর্ আদ্বম। 
  
যিষর্াযরর মযতা সর্ার ওপর যচাখ রু্দ্বলযয় দ্বনল যস্টদ্বস। রাযর্ লালযচ হযয় রযয়যি ফ্রাঙ্ক 
মোনদ্বকউযসার মুখ। দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল এখযনা দ্বর্হ্বল োর্টা কাদ্বটযয় উঠযত পাযরন 
দ্বন। দ্বকন্তু যচাখাযচাদ্বখ হযত যচাখ মটকাল অোল, মাথাটা সামানে কাকাল, ক্ষ্ীণ একটু 
হাসযলা। 
  
তুদ্বম সময় নি করি, ঠাণ্ডা সুযর র্লল কামাযতাদ্বর। 
  
যোরযর্া়িায় োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি দ্বপট, েরজার র্াযয় অলসেদ্বঙ্গযত যহলান দ্বেযয়, যস্টদ্বসযক 
পাি কাদ্বটযয় েৃদ্বি চযল যর্যি কামাযতাদ্বরর ওপর। েুহাযত একটা র্াুঁকা তযলায়াযরর 
হাতল ধ্যর আযি, ের্াটা কাযপগযটর ওপর। ক্ষ্ীণ হাদ্বস যলযর্ রযয়যি যঠাুঁযট। যেদ্বর হযলা 
র্যল েুিঃদ্বখত। একটা কুকুরযক উদ্বচত দ্বিক্ষ্া দ্বেযত হযলা দ্বকনা। 
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. 
  
৫২. 
  
যকউ ন়িল না, কাযরা মুযখ কথা যনই। দ্বস্থর োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি যরার্ট েুযটা, কামাযতাদ্বরর 
দ্বনযেগি পার্ার অযপক্ষ্ায়, দ্বপযটর আকদ্বস্মক আর্মযন তাযের মযধ্ে যকাযনা প্রদ্বতদ্বক্রয়া 
হযলা না। তযর্ সামুরাই খুযন দ্বর্স্মযয়র র়্ি একটা ধ্াক্কা যখযয়যি অক্ষ্ত অর্স্থায় 
যোরযর্া়িায় দ্বপটযক োুঁদ্ব়িযয় থাকযত যেযখ। তার যঠাুঁট িাুঁক হযয় যর্ল, র়্ি হযলা যচাখ 
েুযটা। তারপর ধ্ীযর ধ্ীযর, যজার কযর হাসল যস। তুদ্বম মযরা দ্বন, র্লল যস, দ্বর্স্মযয়র 
ধ্াক্কাটা সামযল দ্বনযে দ্রুত। আমাযক যর্াকা র্ানার্ার যচিা কযরি। দ্বকন্তু রক্ত…? 
  
যতামাযের দ্বক্লদ্বনক যথযক কযয়কটা দ্বজদ্বনস ধ্ার কদ্বর আদ্বম, িান্ত সুযর র্লল দ্বপট। 
তারপর দ্বনযজর খাদ্বনকটা রক্ত ঝরাই। 
  
দ্বকনারা যথযক সার্যরও পয়িা দ্বন তুদ্বম। প়িযল পাথযর প়িযত, যথুঁতযল যেত িরীর। 
দ্বকিংর্া সার্যর প়িযত, যেযস যেযত যোযতর টাযন। 
  
 পতযনর ধ্াক্কাটা যলযর্যি র্াযি, কাযজই আমার যকাযনা ক্ষ্দ্বত হয় দ্বন, র্লল দ্বপট। যোযত 
র্া োদ্বসযয় দ্বেই, তারপর সাুঁতযর চযল আদ্বস যিাট একটা খাদ্ব়িযত, যর়্িা টপযক উযঠ 
আদ্বম দ্বরসযটগর দ্বনযচ। 
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কামাযতদ্বরর যচহারায় যকৌতূহল ও অদ্বর্শ্বাস। যরাযর্াদ্বটক র্ােগযের িাুঁদ্বক দ্বেযয় দ্বকোযর্ 
তুদ্বম দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট যপদ্বরদ্বমটাযর ঢুকযল? 
  
দ্বকিু মযন কযরা না, ওগুযলাযক আদ্বম অচল কযর দ্বেযয়দ্বি। 
  
অসম্ভর্, দ্রুত মাথা যনয়ি র্লল কামাযতাদ্বর। ওযের দ্বেযটকিন দ্বসযস্টযম যকাযনা খুুঁত 
যনই। অযচনা কাউযক ওরা ঢুকযত যেযর্ না। 
  
 র্াদ্বজ ধ্রযর্? তযলায়ারটা তুলল দ্বপট, ের্াটা কাযপগট ও কাযঠর যমযঝযত র্াুঁথল। 
র্র্যলর তলা যথযক একটা যমাজা যর্র করল, যেতযর কী যেন আযি। হাদ্বসমুযখ, 
অলসেদ্বঙ্গযত, একটা যরাযর্া র্াযেগর যপিযন এযস োুঁ়িাল। যরার্ট ধ্যর োুঁ়িার্ার আযর্ই 
ওটার কমদ্বপউটারাইজে মধ্ে োর্ দ্বর্যর থাকা প্রাদ্বস্টযক যচযপ ধ্রল দ্বজদ্বনসটা। সযঙ্গ 
সযঙ্গ আ়িি ও অচল হযয় যর্ল যরাযর্া র্ােগ। 
  
 দ্বপট দ্বক করযি রু্ঝযত যেদ্বর কযর যিলল কামাযতাদ্বর, দ্বচৎকার করল, িূট দ্বহম! 
  
দ্বিতীয় যরার্যটর রাইযিল রু্রল দ্বপযটর দ্বেযক, সোৎ কযর র্োযরযলর দ্বনযচ রযস প়িল ও, 
হাযতর দ্বজদ্বনসটা যরার্যটর প্রযসসযর যচযপ ধ্রল। প্রথমটার মযতা এটাও আ়িি ও অচল 
হযয় যর্ল। 
  
কীোযর্ সম্ভর্? হাুঁদ্বপযয় উঠল যস্টদ্বস, জানযত চাইল, দ্বক করি তুদ্বম? 
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যমাজার যেতর যথযক দ্বসক্স-যোট ড্রাই যসলটা যর্র করল দ্বপট, সযঙ্গ রযয়যি যলাহার 
একটা পাইপ, পাইযপ েুদ্বমটার তামার তার জ়িাযনা। মোর্যনট। যরার্যটর যেতর 
কমদ্বপউটার আযি, দ্বেযস্কর যপ্রাগ্রাম মুযি দ্বেযয়যি যিাট এই চুম্বকটা। 
  
সামদ্বয়ক অসুদ্বর্যধ্, তার যর্দ্বি দ্বকিু না, মন্তর্ে করল কামাযতাদ্বর। স্বীকার করদ্বি, 
যতামাযক দ্বচনযত েুল হযয়যি আমার। সদ্বতে োরুণ যমধ্ার্ী ও েক্ষ্ মানুষ তুদ্বম। তযর্ 
এযতা দ্বকিু কযর দ্বনযজর আযু় মাত্র কযয়ক দ্বমদ্বনট র্া়িাযত যপযরি। 
  
 এখন আমরা অন্তত সিস্ত্র, ে. দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল র্লযলন, মাথা ঝাুঁদ্বকযয় যরার্ট েুযটা 
হাযত ধ্রা আযগ্নয়াস্ত্রগুযলা যেখাযলন। 
  
যহযস উঠল কামাযতাদ্বর, যচহারায় দ্বর্জয়ীর উিাস। পদ্বরদ্বস্থদ্বত এখযনা সমূ্পণগ তার 
দ্বনয়িযণ। প্রায় অসম্ভর্যক সম্ভর্ কযর যর্ুঁযচ আযি র্যট দ্বপট, দ্বকন্তু তরু্ যকাযনা লাে হযলা 
না। রাইযিলগুযলা যরার্যটর সযঙ্গ ঝালাই করা। খাদ্বল হাযত ওগুযলা আলাো করা সম্ভর্ 
নয়। যতামরা সর্াই আযর্র মযতাই অসহায় ও দ্বনরস্ত্র। 
  
যেহরক্ষ্ী িা়িা যতামারই অসহায়যর্াধ্ করার কথা, র্লল দ্বপট, হাযতর মোর্যনটটা িুুঁয়ি 
দ্বেল যস্টদ্বসর দ্বেযক। আমার কাযি তযলায়ার আযি, দ্বনরস্ত্র র্লি যকন? 
  
আমার আযি কাতানা, তুলনায় যতামার ওটা যকাযনা অস্ত্রই নয়। হাত েুযটা তুলল 
কামাযতাদ্বর, দ্বপযঠ আটকাযনা কাযপ েরা কাতানার হাতল ধ্রল। কাতানার িলা র্াষদ্বি 
যসদ্বন্টদ্বমটার লম্বা, িক্ত ইস্পাযতর দ্বকনারা। আমার কাযি আযরা আযি একটা িুদ্বর। 
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যকািযনর কাপয়ির সাযথ ঝুযল থাকা খাপ যথযক িুদ্বরটা যর্র করল যস। চদ্বিি 
যসদ্বন্টদ্বমটার লম্বা ওটা, আযলা যলযর্ দ্বঝক কযর উঠল। 
  
 েরজার দ্বেযক দ্বপিু হটল দ্বপট, এ পযথ কামাযতাদ্বরর আদ্বন্টক রুযম োওয়া োয়। টান 
দ্বেযয় যমযঝ যথযক তযলায়ারটা তুলল ও। আমার এটা পুরাযনা দ্বেযনর তযলায়ার, তা দ্বঠক, 
তযর্ যতামার মযতা উুঁেুর মারার কাজ চলযর্। 
  
কামাযতাদ্বরর স্টাদ্বে যথযক উনদ্বর্িংি িতাব্দীর একটা ইটাদ্বলয়ান েুযয়দ্বলিং যসইর্ার দ্বনযয় 
এযসযি দ্বপট, হাতল যথযক ের্া পেগন্ত নিই যসদ্বন্টদ্বমটার লম্বা। িখ কযর মাযঝ মযধ্ে যে 
যসইর্ার দ্বেযয় প্রাকদ্বটস কযর ও, তার যচযয় অযনক যর্দ্বি োরী এটা, িযল র্ের্হার 
করার সময় িদ্বক্ত যর্দ্বি র্েয় হযর্। যকাযনা দ্বর্পযে ঝাুঁপ দ্বেযত োযে, োল কযরই জাযন 
দ্বপট। কামাযতাদ্বর যে জাপাদ্বন অদ্বস-েুদ্ধ যকনজুৎসু এক্সপাটগ, দ্বনয়দ্বমত চচগা কযর, তাযত 
যকাযনা সযন্দহ যনই। অথচ ও দ্বনযজ প্রায় র্ির খাযনক হযলা যকাযনা তযলায়ার িুুঁযয়ও 
যেযখ দ্বন। তযর্ এই েুযদ্ধ দ্বজতযত না পারুক, শুধু্ েদ্বে যস্টদ্বসযক খাদ্বনকটা সময় যেয়ার 
জযনে দ্বকিুক্ষ্ণ যর্ুঁযচ থাকযত পাযর, তাহযলই খুদ্বি ও। সময় ও সুযোর্ যপযল দ্বটম 
ওযয়োরদ্বহল ও ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসাযক মুক্ত কযর যিলযর্ যস্টদ্বস। তা েদ্বে সম্ভর্ হয়, 
িীপটা যথযক পালার্ার ক্ষ্ীণ একটু আিা এখযনা আযি। 
  
তুদ্বম আমাযক চোযলি করি? দ্বহসদ্বহস কযর র্লল কামাযতাদ্বর। 
  
যকন করর্ না! কাুঁধ্ ঝাুঁকাল দ্বপট। সামুরাই র্ীর মাযন যতা আসযল িুযল ওঠা র্োিং। 
আমার োরণা, একই যনািংরা পুকুর যথযক এযসি তুদ্বমও। 
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অপমানটা র্াযয় মাখল না, কামাযতাদ্বর। যচাখ েুযটা র্ন্ধ করল যস, তারপর হঠাৎ 
অপ্রতোদ্বিতোযর্ কাযপগযট হাুঁটু যর্য়ি মগ্ন হযলা ধ্োযন। সামুরাই যশ্রণীর র্ীরযের মযধ্ে 
এটা একটা প্রচদ্বলত রীদ্বত, অসম্ভর্যক সম্ভর্ করার িদ্বক্ত অজগযনর জযনে ধ্োনমগ্ন হযয় 
প্রাথগনা করা। 
  
অকস্মাৎ আক্রমণ হযর্, রু্ঝযত যপযর পা যঝয়ি অন-র্ােগ পদ্বজিন দ্বনল দ্বপট। 
  
প্রায় েুদ্বমদ্বনট যপদ্বরযয় যর্ল। তারপর হঠাৎ দ্বর্েুেৎর্দ্বতযত, লাি দ্বেযয় দ্বসযধ্ হযলা 
কামাযতাদ্বর, ন়িাচ়িায় যকান দ্বর্রদ্বত না দ্বেযয় হোুঁচকা টাযন দ্বপযঠর খাপ যথযক নাদ্বমযয় 
আনল কাতানা। মাথার ওপর তযলায়ারটা তুযল যসযকযন্ডর েগ্নািংিও নি করযত রাদ্বজ 
নয় যে, র্দ্বতর মযধ্ে যকাযনা িন্দপতন না র্দ্বটযয় দ্বপযটর যকামর যথযক কাুঁধ্ পেগন্ত 
েুিাুঁক করার জযনে নাদ্বমযয় আনা কাতানা ওপর দ্বেযক তুলল। 
  
ততদ্বর দ্বিল দ্বপট, তা নাহযল যঠকাযত পারযত না। যঠকার্ার পরপরই দ্বপিু না হযঠ দ্বনযজর 
তযলায়ার দ্বেযয় যখাুঁচা মারল ও কামাযতদ্বরর উরুযত। প্রদ্বতপযক্ষ্র ধ্ারণা দ্বিল তার 
আর্াত যঠকাযত পারযল মুহূতগ মাত্র যেদ্বর করযর্ না দ্বপট, দ্বপিু হটযর্। িযল দ্বনযজর 
জায়র্া যিয়ি নয়ি দ্বন যস। তার উরুটা অরদ্বক্ষ্ত যপযয় যর্ল দ্বপট। যখাুঁচাটা মারার পর 
লাি দ্বেযয় দ্বপদ্বিযয় এল, প্রদ্বতপযক্ষ্র পরর্তগী হামলার জযনে সমূ্পণগ ততদ্বর। 
  
কামাযতাদ্বরর র্দ্বতদ্বর্দ্বধ্ র্াযর্র মযতা দ্বক্ষ্প্র। যস জাযন, দ্বপযটর মািংযস যকান রকযম একটা 
যকাপ লার্াযত পারযলই হয়, তারপর আর ওর ল়িার িদ্বক্ত থাকযর্ না। তার হাযত 
প়িযল যকযট েুটুকযরা করাই একমাত্র কাজ কাতানার। র্নর্ন জায়র্া র্েল করযি যস, 
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দ্বপযটর মযনাযোর্ নি করার জযনে র্াদ্বল-র্ালাজ করযি, েুযর্গাধ্ে অথচ অেীল িব্দ 
করযি। উন্মে র্ণ্ডাযরর মযতা র্ারর্ার িুযট এযলা যস, দ্বপযটর প্রদ্বতদ্বট আর্াত প্রায় 
অনায়াযস সদ্বরযয় দ্বেল একপাযি। উরুর আর্াতটা সম্পযকগ যস যেন সযচতন নয়, তার 
দ্বক্ষ্প্রতায়ও যকাযনা োটা পয়ি দ্বন। 
  
েুহাযত ধ্রা কামাযতাদ্বরর কাতানা র্াতাস কাটযি এক হাযত ধ্রা দ্বপযটর যসইর্াযরর যচযয় 
সামানে দ্রুতযর্যর্। 
  
তযর্ েক্ষ্ একজন যিনসাযরর হাযত পুরাযনা েুযয়দ্বলিং যব্লে কাতানার যচযয় সামানে দ্রুত 
দ্বেক র্েলাযত পাযর। লম্বায় ও কাতানার যচযয় প্রায় দ্বত্রি যসদ্বন্টদ্বমটার যর্দ্বি, িযল 
কামাযতাদ্বরর প্রদ্বতদ্বট আর্াত দ্বনরাপে েূরযত্ব যথযক যঠকাযত পারযি দ্বপট, শুরুতর যকাযনা 
জখযমর ঝুুঁদ্বক না দ্বনযয়। যসইর্াযরর আযরকটা সুদ্বর্যধ্ হযলা, ের্া দ্বেযয় আর্াত করা 
োয়। কাতানার কাজ যকাপ মারা। 
  
 কামাযতাদ্বরর সুদ্বর্যধ্ হযলা, প্রদ্বতদ্বেন দ্বনয়দ্বমত চচগা কযর যস। দ্বপযটর চচগা যনই, তযর্ 
কামাযতাদ্বরর যচযয় র্যয়যস যিাট। খাদ্বনকটা রক্ত যর্দ্বরযয় যর্যলও সমূ্পণগ সুস্থ ও সর্ল 
আযি িরীরটা। 
  
দ্বর্স্মযয়র দ্বর্হ্বল হযয় ওযের েুদ্ধ যেখযি যস্টদ্বস, ে. দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল ও ফ্রাঙ্ক 
মোনদ্বকউযসার যচাযখও পলক প়িযি না। পরস্পযরর দ্বেযক িুযট আসযি েোদ্ধারা, লাি 
দ্বেযয় সযর োযে, েুই তযলায়াযরর সিংর্যষগ আগুযনর িুলদ্বক িুটযি র্ন র্ন। মাযঝ 
মযধ্েই আক্রমণ র্াে দ্বেযয় দ্বপিু হটযি কামাযতাদ্বর, পদ্বজিন র্েযল মোনদ্বকউযসা র্া 
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দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল ও যস্টদ্বসর মাঝখাযন চযল আসযি, যস্টদ্বস োযত ওযেরযক মুক্ত 
করার দ্বকিংর্া যপিন যথযক তাযক আক্রমণ করার সুযোর্ না পায়। 
  
শুধু্ যঠকাযে দ্বপট, আক্রমণ প্রায় করযিই না। যঠকাযতই দ্বহমদ্বিম যখযয় োযে ও 
কামাযতাদ্বরর প্রদ্বতদ্বট আর্াযতর যপিযন এযতা যর্দ্বি িদ্বক্ত যে যঠকাযত র্েথগ হযল র্া এক 
পলক যেদ্বর করযল মৃতুে অর্ধ্াদ্বরত। এই সযঙ্গ যচিা করযি যস্টদ্বসর দ্বেযক যথযক 
কামাযতাদ্বরযক সদ্বরযয় আনার। দ্বকন্তু কামাযতাদ্বর যর্াকা নয়, ওর প্রদ্বতদ্বট যচিা র্েথগ কযর 
দ্বেল এসর্। যস্টদ্বস জুয়িায় এক্সপাটগ হযলও, নার্াযল যপযল যচাযখর পলযক তাযক 
েুটুকযরা কযর যিলযর্ যস। 
  
চুপচাপ ল়িযি দ্বপট, েতটা সম্ভর্ িান্ত যরযখযি দ্বনযজযক। কামাযতাদ্বর অদ্বস্থর ও 
উযেদ্বজত, প্রদ্বতদ্বট আর্াযতর সময় হুঙ্কার িা়িযি। ধ্ীযর ধ্ীযর দ্বপিু হদ্বটযয় কামরায় 
আযরক প্রাযন্ত দ্বনযয় োযে দ্বপটযক। দ্বপযটর লম্বা করা তযলায়ার ধ্রা হাযত আলযতাোযর্ 
একর্ার স্পিগ করল তার কাতানা, সরু একটা রযক্তর যরখা যেযখ ক্ষ্ীণ হাসল যস। 
  
কামরার চারদ্বেযক চক্কর দ্বেযে কামাযতাদ্বর, র্ন র্ন লাি দ্বেযয় হামলা করযি। দ্বপটযক 
দ্বনযয় যখলার একটা যনিা যজযর্যি তার মযধ্ে। দ্বপট শুধু্ যঠকাযে যেযখ যর্য়ি যর্যি 
তার আত্মদ্বর্শ্বাস। 
  
কামাযতাদ্বরর চক্কর ও লাি যেয়ার মযধ্ে একটা িন্দ খুুঁযজ যপল দ্বপট। চক্কর দ্বেযে 
রৃ্োকাযর, রৃ্যের এক চতুথগািংি যপদ্বরযয় লাি দ্বেযে এর্ার। এরকম একর্ার লাি দ্বেল 
কামাযতাদ্বর, যঠকাল দ্বপট, পর মুহূযতগ তযলায়ারটা সযর্যর্ র্াদ্ব়িযয় দ্বেল সামযনর দ্বেযক। 
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কামাযতাদ্বরর র্াহুযত যখাুঁচা মারল তযলায়াযরর ের্া, দ্বকন্তু তরু্ যকনজুৎসু মাস্টাযরর র্দ্বত 
মুহূযতগর জযনেও েথ হযলা না। ল়িাই শুরুর আযর্ ধ্োনমগ্ন দ্বিল যস, সযম্মাহযনর সাহােে 
যনয়ায় যকাযনা রকম র্েথা অনুের্ করযি না। দ্বপিু হটল যস, তারপর আযর্র যচযয়ও 
দ্রুত র্দ্বতযত িুযট এর দ্বপযটর দ্বেযক, সর্জগযন আর্াত করল র্ারর্ার কাতানাটা খাদ্বল 
যচাযখ প্রায় যেখাই যর্ল না। 
  
ক্লান্ত হযয় প়িযি দ্বপট, সীসার মযতা োরী লার্যি তযলায়ার ধ্রা হাতটা হাুঁদ্বপযয় উযঠযি 
ও, খাুঁচার যেতর িটিট করযি হৃৎদ্বপণ্ড। 
  
প্রাচীন অস্ত্রটারও সময় হযয় এযসযি। জাপাদ্বন কাতানার দ্বর্খাে ইস্পাযতর সযঙ্গ ওটার 
যকাযনা তুলনা হয় না। ওর িলার অন্তত পঞ্চাি জায়র্ায় োুঁত র্দ্বসযয়যি। কাতানা। দ্বপট 
জাযন, চোপ্টা অিংযি যমাক্ষ্ম একটা আর্াত লার্যল ওর অস্ত্র েুটুকযরা হযয় যেযত পাযর। 
  
কামাযতাদ্বরর মযধ্ে ক্লাদ্বন্তর যকাযনা িাপ যনই। খুযনর যনিায় চকচক করযি। তার যচাখ, 
প্রদ্বতদ্বট আর্াযতর যপিযন েুযয়ল শুরু হর্ার সময় যে িদ্বক্ত দ্বিল এখযনা তাই আযি। 
ক্লান্ত দ্বপটযক কারু্ করযত আর এক দ্বক েুদ্বমদ্বনট েরকার তার। 
  
যচাযখর যকাণ দ্বেযয় যস্টদ্বসর র্দ্বতদ্বর্দ্বধ্ লক্ষ্ করার জযনে এক মুহূতগ দ্বর্রদ্বত দ্বনল 
কামাযতাদ্বর। যস্টদ্বসর োুঁ়িাযনার েদ্বঙ্গটা সযন্দহজনক দ্বস্থর হযয় আযি যস, হাত েুযটা 
যপিযন, যেন দ্বকিু লুদ্বকযয় যরযখযি। দ্বকিু একটা র্টযত োযে ধ্যর দ্বনযয় তার দ্বেযক 
এযর্াল কামাযতাদ্বর, এ সময় সামযন র্া়িল দ্বপটযমযঝযত একটু হাুঁটু যর্য়ি িরীরটাযক 
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লম্বা করল ও, যসই সযঙ্গ লম্বা করা হাযতর তযলায়ার আর্াত করল কাতানার তাহযল। 
কামাযতাদ্বরর সামযনর হাতটার আঙুযলর িাল উযঠ এযলা। 
  
অদ্বর্শ্বাসেই র্যট, কযয়কটা আঙুযলর সাো হা়ি যর্দ্বরযয় পয়িযলও যচহারায় র্েথার যকান 
িাপ যনই, দ্বর্পুল দ্বর্ক্রযম আক্রমণ শুরু করল কামাযতাদ্বর। র্েথা পাযে না, নাদ্বক না 
পার্ার োন করযি যর্াঝা কদ্বঠন। তার প্রদ্বতদ্বট আক্রমযণ হাযত ঝাুঁদ্বক লার্ায় ঝণগার মযতা 
চারদ্বেযক িদ্ব়িযয় প়িযি রযক্তর ধ্ারা। আচরযণ উন্মে োর্ আযর্র যচযয় যর্য়িযি। 
  
হঠাৎ তার মাথাটা একদ্বেযক ঝাুঁদ্বক যখল, োরী একটা ইস্পাত সরাসদ্বর আর্াত কযরযি 
োন যচাযখ। অর্েথগ লক্ষ্ে, যচইযন আটকাযনা তালাটা িুুঁয়ি যমযরযি যস্টদ্বস। সুর্ণগ 
সুযোর্টা কাযি লার্াল দ্বপট, তযলায়াযরর ের্া প্রদ্বতপযক্ষ্র পাুঁজযরর যেতর ঢুদ্বকযয় দ্বেল, 
িুযটা করল একটা িুসিুস। 
  
আক্রমযণর ধ্ারায় মুহূযতগর জযনে িন্দপতন র্টল মাত্র, আর্ার নতুন িদ্বক্তযত দ্বপযটর 
ওপর ঝাুঁদ্বপযয় প়িল কামাযতাদ্বর। আযর্র মযতাই হুঙ্কার িা়িযি, তযর্ মুখ যথযক লাল 
যিনা র়্িাযত শুরু কযরযি, েদ্বেও তার র্দ্বত ও িদ্বক্ত এযতাটুকু কযমদ্বন। আর্াতগুযলা 
যে-কটা পারা যর্ল যঠকাযলা দ্বপট, র্াদ্বকগুযলা এদ্বর্যয় যর্ল। 
  
সুযোর্ না যেখযল আক্রমণ করযি না দ্বপট। যঠকার্ার িাুঁযক দ্বপিু হটযি ও, কামাযতাদ্বর 
জাযন এখন যকাযনা আক্রমণ হযর্ না। তাযক অর্াক কযর দ্বেযয় হঠাৎ সামযন র্া়িল 
দ্বপট, ঝট কযর তার কাতানার দ্বনযচ র্যস প়িল, িলাটাযক র্াতাস কাটযত দ্বেল মাথার 
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ওপযর, দ্বতেগকোযর্ লম্বা করল হাযতর তযলায়ার। এর্ার কামাযতাদ্বরর োন র্াইযসপ 
দ্বচযর দ্বেল ও। কাতানা ধ্রা হাতটা যকুঁযপ উঠল, দ্বনযচর দ্বেযক নামল অযস্ত্রর ের্া। 
  
সামযন র্া়িল দ্বপট, িরীযরর সমস্ত্র িদ্বক্ত দ্বেযয় আর্াত করল। কামাযতদ্বরর হাত যথযক 
প়িল কাতানা। দ্বিটযক েূযর সযর োযে ওটা, দ্বচযলর মযতা যিাুঁ দ্বেযয় তুযল দ্বনল যস্টদ্বস। 
  
 কামাযতাদ্বরর দ্বেযক তযলায়ার তাক কযর োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি দ্বপট। তুদ্বম যহযর যর্যি, হাুঁদ্বপযয় 
যর্যলও, র্লাটাযক িান্ত রাখার যচিা করল। 
  
কামাযতাদ্বরর সামুরাই রযক্ত আত্মসমপগযণর অনুযমােন যনই, অন্তত েতক্ষ্ণ দ্বনযজর পাযয় 
োুঁদ্ব়িযয় আযি। তার যচহারা অদু্ভতোযর্ র্েযল যর্ল। রৃ্ণা ও দ্বজর্ািংসার মুযখািটা খযস 
পয়িযি, যচহারায় এ মুহূযতগ আিেগ একটা প্রিান্ত োর্। র্লল, একজন সামুরাই 
পরাজযয়র মযধ্ে যকাযনা মেগাো যেখযত পায় না। ড্রার্যনর এক-আধ্টা োুঁত তুদ্বম োঙযত 
পাযরা, দ্বকন্তু একটার র্েযল হাজারটা োুঁত র্জাযর্। পর মুহূযতগ যসটা রু্দ্বরযয় যকাপ মারল 
কামাযতাদ্বরর কদ্বব্জযত। 
  
যচাখ েরা অদ্বর্শ্বাস, দ্বনযজর হাযতর দ্বেযক তাদ্বকযয় থাকল কামাযতাদ্বর। এই প্রথম তার 
যচহারায় র্েথার িাপ িুটল। উপলদ্বব্ধ করল, যহযর যর্যি যস। ধ্ীযর ধ্ীযর মুখ তুযল 
দ্বপযটর দ্বেযক তাকাল, কদ্বব্জহীন হাতটা িরীযরর পাযি ঝুলযি, ঝর ঝর কযর রক্ত ঝযরযি 
কাযপগযট। 
  
 আদ্বম আমার পূর্গপুরুষযের অসম্মান কযরদ্বি। আমাযক তুদ্বম েয়া কযর একটা সুযোর্ 
োও, আদ্বম অন্তত হাদ্বরদ্বকদ্বর কযর মুখ রক্ষ্া কদ্বর। 
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সামুরাই হাদ্বরদ্বকদ্বর মাযন যপট কাটা, যচয়ার র্াধ্া ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা রুদ্ধশ্বাযস র্লযলন। 
  
উুঁহু। মাথা না়িল দ্বপট। এোযর্ যতামাযক যরহাই যেয়া হযর্ না। ঠাণ্ডা মাথায় র্হু 
যলাকযক খুন কযরি তুদ্বম, যতামাযক কাঠর়্িায় োুঁ়িাযত হযর্। 
  
একজন দ্বর্যেদ্বির কাযি যহযর যর্দ্বি আদ্বম, প্রায়দ্বিে দ্বহযসযর্ আত্মহতো করা িা়িা উপায় 
যনই আমার। যতামার কাযি সুযোর্টা আদ্বম দ্বেযক্ষ্ চাইদ্বি। 
  
এই মুহূযতগ তার একমাত্র দ্বর্যর্চে দ্বর্ষয় মেগাো, র্লযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। আত্মহতো 
করযত পারযল তার র্নু্ধ ও আত্মীয়রা তাযক দ্বনযয় র্র্গ করযত পারযর্। 
  
 র্ে, আদ্বম অসুস্থযর্াধ্ করদ্বি, র্লল যস্টদ্বস। ওযক র্াযধ্া, দ্বপট, মুযখ কাপ়ি। গুুঁযজ োও। 
এখাযন কাজ তা়িাতাদ্ব়ি যিষ কযর চযলা যকযট পদ্ব়ি। যচহারায় রৃ্ণা ও আতঙ্ক, কাযপগযট 
পয়ি থাকা কামাযতদ্বরর হাতটার দ্বেযক তাদ্বকযয় আযি। 
  
মরযর্ তুদ্বম, তযর্ যেোযর্ আিা করি, যসোযর্ নয়, র্লল দ্বপট, লক্ষ্ করল কামাযতাদ্বরর 
যচাযখ েযয়র িাপ িুযট উঠল। মৃতুে েয় নয়, সম্মানজনক সুদ্বনদ্বেগি রীদ্বতযত পূর্গ-
পুরুষযের সাযথ দ্বমদ্বলত হযত না পারার েয়। 
  
যকউ দ্বকিু আুঁচ করার আযর্ই কামাযতাদ্বরর অক্ষ্ত হাতটা ধ্যর টান দ্বেল দ্বপট, দ্বহুঁচয়ি 
যটযন আনল স্টাদ্বেযত, যেখাযন আদ্বন্টকস অস্ত্র ও মানুযষর মাথাগুযলা যিাো পাযে। 
অতেন্ত েযত্ন ও সার্ধ্াযন, যেন যেয়াযল দ্বনখুুঁতোযর্ একটা িদ্বর্ টাঙাযে, কামাযতাদ্বরযক 
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পাদ্বলি করা যেয়াযলর র্াযয় োুঁ়ি কদ্বরযয় তলযপট দ্বেযয় ঢুদ্বকযয় তযলায়ারটা যরযখ দ্বেল 
কাযঠ। দ্বনযজর দ্বিকার করা মানুযষর মাথাগুযলার দ্বঠক দ্বনযচই এই মুহূযতগ যিাো পাযে 
কামাযতাদ্বর। এখন তার যচাযখ অদ্বর্শ্বাস ও েয় পদ্বরষ্কার িুযট উযঠযি। যর্াঝা োয়, 
র্েথাও অনুের্ করযি যস। 
  
স্টাদ্বে যথযক যর্রুর্ার আযর্ কামাযতাদ্বরযক োল কযর একর্ার যেযখ দ্বনল দ্বপট। 
  
লািই র্লা চযল, েম যর্রুযত খুর্ যর্দ্বি সময় যনযর্ না। 
  
. 
  
৫৩. 
  
স্টাদ্বে যথযক একটা োইদ্বকিং র্োটল-আক্স দ্বনযয় দ্বেদ্বেও মদ্বনটর রুযম দ্বিযর এযলা দ্বপট। 
ইযতামযধ্ে যচইযনর থালা খুযল র্াদ্বক দ্বতনজনযক মুক্ত কযরযি যস্টদ্বস। 
  
কামাযতাদ্বরযক দ্বনযয় কী করযল তুদ্বম? জানযত চাইল অোল। 
  
যস এখন তার কাযলকিযনর একটা আইযটম, কু়িালটা অোযলর হাযত ধ্দ্বরযয় দ্বেল দ্বপট। 
যরার্ট েুযটাযক োঙ, যকউ োযত তা়িাহুয়িা কযর যমরামত করযত না পাযর। 
  
 ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা দ্বপযটর সযঙ্গ করমেগন করযলন। আপদ্বন আমাযের প্রাণ র্াুঁদ্বচযয়যিন, 
োই। 
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 আপদ্বন সাহসী পুরুষ, র্লযলন দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল। আপনার সযঙ্গ কাজ করযত 
পারদ্বি, যসজযনে আদ্বম র্দ্বর্গত। 
  
আপনারা যকউ জাযনন, যমল যপনার আমাযেরযক কীোযর্ উদ্ধার করযর্ন? জানযত 
চাইল দ্বপট। মাযন, যকাযনা েোন আযি দ্বকনা? 
  
যনই, ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা জানাযলন। প্রথযম দ্বঠক হযয়দ্বিল আমাযের জযনে সার্যমদ্বরন 
পাঠাযনা হযর্, দ্বকন্তু সোযটলাইট িযটায় সুমারসী দ্বেযিন্স যেখার পর েোনটা র্াদ্বতল কযর 
যেয়া হয়। পরামিগ যেয়া হয়, আমাযেরযক টাযনল ধ্যর এযো দ্বসদ্বটযত উঠযত হযর্, ওখান 
যথযক পাদ্বলযয় আশ্রয় দ্বনযত হযর্ যটাদ্বকও েূতার্াযস। 
  
অোযলর দ্বেযক তাকায় দ্বপট। আর আমরা েুজন? 
  
যস্টট দ্বেপাটগযমন্টযক সতকগ করা হযয়যি, তারা যেন সুমা ও জাপাদ্বন সরকাযরর সাযথ 
আপনাযের মুদ্বক্তর জযনে আযলাচনা শুরু কযর। 
  
হাত দ্বেযয় কপাল চাপ়িাল অোল। যস্টট দ্বেপাটগযমন্ট? ওরা যতা মাযসর পর মাস 
আযলাচনা কযরও যকান সুদ্বর্যধ্ আোয় করযত পাযর না। 
  
যর্াঝা োযে, দ্বনযজযের যচিায় মুদ্বক্ত যপযত হযর্ আমাযের, র্লল যস্টদ্বস, দ্বপযটর দ্বেযক 
তাকাযলা। আমাযের কার কাযি কী আযি? 
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ধ্রা প়িার পর আমাযেরযক সাচগ করা হযয়যি, এক্সযোদ্বসে দ্বকট দ্বনযয় যর্যি যরার্টরা, 
র্লযলন দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল, কাযপগযট র্যস জুযতা যজা়িা খুলযলন দ্বতদ্বন। জুযতার যসাল 
যর্র কযর যর্াল পাকাযলন, যিাট েুযটা র্ল ততদ্বর হযলা। দ্বস এইট োদ্বস্টক। যলযটস্ট 
এক্সযোদ্বসে। 
  
তাহযল েোন র্েলার্ার েরকার যনই, র্লল দ্বপট। 
  
তার মাযন? জানযত চাইল অোল। তুদ্বম দ্বক এখযনা ড্রার্ন যসন্টার ধ্বিংস করার ইযে 
রাযখা? 
  
ধ্বিংস না করযত পাদ্বর, ক্ষ্দ্বত করযত পারর্ না যকন? পাটা প্রশ্ন করল দ্বপট। 
  
এখান যথযক তা়িাতাদ্ব়ি যকযট প়িা উদ্বচত, র্লযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। কামাযতাদ্বরর 
একটা প্রাইযেট আিানা, তার র্নু্ধরা ও যরার্ট কযিালার যে-যকাযনা মুহূযতগ যখাুঁজ দ্বনযত 
আসযত পাযর। দ্বকন্তু োর্ কীোযর্? এখাযন যচাখ যর্ুঁযধ্ আনা হযয়যি আমাযের। 
  
দ্বক্লদ্বনক পেগন্ত দ্বনযয় যেযত পারর্ আদ্বম, র্লল দ্বপট। 
  
সামযন েদ্বে অযনকগুযলা যরার্ট পয়ি, যতামার মোর্যনযট যকাযনা কাজ যেযর্ না, র্লল 
যস্টদ্বস। 
  
যস্টদ্বসর পাযি চযল এযলা দ্বপট, েরজার িাুঁক দ্বেযয় র্াইযর তাকাল। যতামার র্া দ্বেযক 
একটা যহাস পাইপ যেখযত পাে? যঝাুঁযপর যেতর? 
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 হোুঁ, যটযরযসর পাযি। 
  
সার্ধ্াযন যর্যরাও, র্লল দ্বপট, যস্টদ্বসর হাযত ধ্রা কাতানার দ্বেযক তাকাযলা একর্ার। 
পাইপটা কযয়ক িুট কাযটা। 
  
অর্াক হযয় দ্বপযটর দ্বেযক তাকাযলা যস্টদ্বস। জানযত পাদ্বর, যকন? 
  
যিাট যিাট টুকযরা কযরা, একটা টুকযরা দ্বসযল্ক র্যষা, যেখযর্ এক িাদ্বল যনযর্দ্বটে 
ইযলকিন যপযয় যর্ি, র্োখো করল দ্বপট। তারপর যহাযসর একটা প্রান্ত যরার্যটর সাদ্বকগযট 
যঠকাও, লািালাদ্বি শুরু করযর্ ইযলক্রদ্বনক, িযল নি হযয় োযর্ জদ্বটল 
কমযপাযনন্টগুযলা। 
  
আপদ্বন কযলযজ দ্বিদ্বজক্স পদ্ব়িযয়যিন কখযনা? জানযত চাইযলন ে. দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল। 
  
দ্বকন্তু দ্বসল্ক পার্ যকাথায়? দ্বজযজ্ঞস করল যস্টদ্বস। 
  
কামাযতাদ্বরর দ্বকযমাযনা, র্া়ি দ্বিদ্বরযয় র্লযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা, িদ্বি রুযমর দ্বেযক 
রওনা হযয় যর্যিন। 
  
যকাথায় র্সাযল সর্যচযয় যর্দ্বি ক্ষ্দ্বত করযর্ দ্বর্যফারক? দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহলযক দ্বজযজ্ঞস 
করল দ্বপট। 
  
দ্বস-এইযটর পদ্বরমাণ েযথি নয়, কাযজই প্রচুর ক্ষ্দ্বত করা োযর্ না, র্লযলন দ্বতদ্বন। তযর্ 
পাওয়ার সাোইযয়র কাযি র্সাযল ওযেরযক দ্বেন কযয়ক দ্বপদ্বিযয় দ্বেযত পারা োয়। 
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 দ্বতন দ্বমটার যহাস পাইপ দ্বনযয় দ্বিযর এযলা যস্টদ্বস। কীোযর্ কাটর্ র্যল োও। 
  
 চার টুকযরা কযরা, র্লল দ্বপট। যতামাযের সর্ার কাযি একটা কযর থাকযর্। র্োক-আপ 
দ্বহযসযর্ মোর্যনটটা আমার কাযি থাক। 
  
 িদ্বি রুম যথযক যর্াদ্বমর যিুঁ়িা দ্বকমাযনা দ্বনযয় দ্বিযর এযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। যেয়াল 
সাজাযনার উপকরণ দ্বহযসযর্ কামাযতাদ্বর দ্বকন্তু োরুণ মাদ্বনযয় যর্যি। 
  
সুমা েখন যেখযর্ তুদ্বম তার র্দ্বনষ্ঠ র্নু্ধর কী অর্স্থা কযরি, তখন তার কাি যথযক আদ্বম 
পাুঁচযিা দ্বকযলাদ্বমটার েুযর থাকযত চাই, যহযস উযঠ র্লল অোল, োঙা যরার্ট েুযটাযক 
িুুঁয়ি কামরার এক যকাযণ যিযল দ্বেল যস। 
  
অত েয় পার্ার আসযল দ্বকিু যনই, র্লল দ্বপট। কামাযতদ্বরর অর্স্থা যেযখ দ্বনযজর 
দ্বনয়দ্বতও আিা কদ্বর আুঁচ করযত পারযর্ সুমা। 
  
. 
  
কিংযগ্রস সেসে লযরন ও দ্বসযনটর দ্বেয়াজযক কযিাল যসন্টারটা রু্দ্বরযয় যেখাযে দ্বহযেদ্বক 
সুমা। একটু পরই উপলদ্বব্ধ করল লযরন, সুমার সাম্রাযজের দ্বর্িার ও তাৎপেগ কল্পনাযকও 
হার মানাযর্। সারা েুদ্বনয়ায় িদ্ব়িযয় রাখা দ্বনউদ্বক্লয়ার র্াদ্ব়ি যর্ামা িাটার্ার জযনে প্রাইম ও 
দ্বেযটাযনট দ্বসর্নোল পাঠাযনাটাই ড্রার্ন যসন্টাযরর একমাত্র কাজ নয়। পাতাল ের্যনর 
অগুণদ্বত ির ও কদ্বরেযর অসিংখে লোর্যরটদ্বর রযয়যি, রযয়যি দ্বর্িাল এদ্বিদ্বনয়াদ্বরিং ও 
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ইযলকিদ্বনক এদ্বক্সযপদ্বরযমন্টাল ইউদ্বনট, একটা দ্বিউিন দ্বরসাচগ িোদ্বসদ্বলদ্বট ও একটা 
দ্বনউদ্বক্লয়ার দ্বরয়োের েোন্ট। 
  
 সুমা র্র্গ কযর র্লল, আমার প্রাইমাদ্বর স্ট্রাকচারাল এদ্বিদ্বনয়াদ্বরিং, অোেদ্বমদ্বনযস্ট্রিন 
অদ্বিস ও সাযয়দ্বন্টদ্বিক দ্বথঙ্ক টোিংক র্সাযনা হযয়যি এযো দ্বসদ্বটযত। দ্বকন্তু এখাযন, 
দ্বনরাপে ও সুরদ্বক্ষ্ত যসাযসদ্বক িীযপ, দ্বরসাচগ ও যেেলযপযমযন্টর কাজ কদ্বর আমরা। 
  
ওযেরযক দ্বনযয় একটা লোযর্ ঢুকল যস, কু্রে অযয়ল েরা যখালা একটা েোট যেখাল। 
আপনারা যেখযত পাযেন না, যসযকন্ড-যজনাযরিন যজযনদ্বটকোদ্বর এদ্বিদ্বনয়ার মাইযক্রার্াস 
যপযিাদ্বলয়াম যখযয় যিলযি, যসই সাযথ সিংখোয় র্া়িযি ওগুযলা র্োপারটা যচইন 
দ্বরয়োকিন, অযয়ল মদ্বলদ্বকউল ধ্বিংস কযর যিলযি। 
  
িলযক প়িা যতল পদ্বরষ্কার করযত পদ্ধদ্বত র্া আদ্বর্ষ্কারটা খুর্ কাযজ আসযর্, মন্তর্ে 
করযলন দ্বসযনটর দ্বেয়াজ। 
  
তা আসযর্, র্লল সুমা। তযর্ ওগুযলাযক আমরা কাযজ লার্ার তর্রী রােগুযলার অযয়ল 
দ্বরজােগ খাদ্বল করার জযনে। 
  
েুরু যকাুঁচকাল লযরন, যচাযখ অদ্বর্শ্বাস। এ-ধ্রযনর দ্বনন্দনীয় একটা কাজ যকন আপদ্বন 
করযর্ন? কী লাে তাযত আপনার? 
  
এক সময় যতযলর যকান প্রযয়াজন থাকযর্ না জাপাযনর। আমাযের দ্বর্েুেৎ চাদ্বহোর 
পুযরাটাই পূরণ করযর্ দ্বনউদ্বক্লয়ার পাওয়ার েোন্ট। িুযয়ল যসল ও যসানার এনাদ্বজগযত 
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আমাযের যটকনলদ্বজ দ্বর্ের্ র্দ্বটযয়যি, র্োযসাদ্বলন এদ্বিযনর র্েযল র্াদ্ব়িযত এরপর 
ওগুযলা র্ের্হার করর্ আমরা। যতলযধ্ার মাইযক্রার্াযসর সাহাযেে যর্াটা েুদ্বনয়ার যতযলর 
মওজুে দ্বনিঃযিষ করযত পারযল আন্তজগাদ্বতক পদ্বরর্হন অচল হযয় প়িযর্ িাক, কার, 
মটর সাইযকল, েোন, যেন যথযক শুরু কযর দ্বস্টমার পেগন্ত সর্ দ্বস্থর হযয় োযর্। 
  
েদ্বে না জাপাদ্বন জ্বালাদ্বন সরর্রাহ করা হয়, ঠাণ্ডা সুযর র্লযলন দ্বসযনটর। 
  
পঞ্চাি যথযক সের র্ির লার্যর্, র্লল লযরন, আমাযের আন্ডারগ্রাউন্ড সট মাইযন 
দ্বরজােগ কযর রাখা দ্বর্দ্বলয়ন র্োলন যতল খদ্বন করযত। 
  
 সুমা যেন তধ্যেগর প্রদ্বতমূদ্বতগ, িান্তোযর্ হাসল। েুক্তরাযের সমি মজুে যতল যখযয় 
যিলযত মাইযক্রার্াসগুযলার সময় লার্যর্ মাত্র নয় মাস। 
  
েয়িংকর তাৎপেগটুকু হজম করযত না যপযর অসহায় েদ্বঙ্গযত মাথা না়িল লযরন। মাত্র 
একজন মানুষ যর্াটা েুদ্বনয়াযক এরকম এক চরম পদ্বরদ্বস্থদ্বতর দ্বেযক যঠযল দ্বেযে, দ্বর্শ্বাস 
করা সদ্বতে কদ্বঠন। প্রদ্বত মুহূযতগ দ্বপযটর কথাও োর্যি লযরন। ও মারা যর্যি, তা-ও 
যমযন দ্বনযত পারযি না। এ-সর্ আপদ্বন যকন যেখাযেন আমাযের? দ্বিসদ্বিস কযর 
জানযত চাইল যস। যর্াপন রাখযিন না যকন? 
  
 আপনারা োযত যপ্রদ্বসযেন্ট ও কিংযগ্রসযক র্লযত পাযরন যে েুক্তরাে ও জাপান এখন 
আর একই অর্স্থাযন যনই। আমরা এদ্বর্যয় যর্দ্বি, আপনাযের নার্াযলর র্াইযর চযল 
এযসদ্বি, কাযজই আমাযের সমি োদ্বর্ যমযন দ্বনযত হযর্। আর যর্াপনীয়তার কথা েদ্বে 
র্যলন, আপনারা দ্বর্জ্ঞানী র্া এদ্বিদ্বনয়ার নন, কাযজই দ্বকিুই আসযল িাস হযে না। 
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আপনারা দ্বিযর দ্বর্যয় যেি আর্িা একটা ধ্ারণা দ্বেযত পারযর্ন, তা যথযক আমাযের 
আদ্বর্ষ্কার নকল করা সম্ভর্ হযর্ না। 
  
ওয়াদ্বিিংটযন আমরা কখন দ্বিরদ্বি? জানযত চাইযলন দ্বসযনটর। 
  
 হাতর্দ্ব়ির ওপর যচাখ রু্লাল সুমা। দ্বির্দ্বর্রই। এযো দ্বসদ্বটযত আমার প্রাইযেট 
এয়ারদ্বিল্ড আযি, ওখান যথযক আমার এদ্বক্সউদ্বটে যজযট চ়িযর্ন আপনারা। 
  
আপনার পার্লাদ্বমর কথা যিানার পর যপ্রদ্বসযেন্ট কী করযর্ন র্যল আপনার ধ্ারণা? 
উেযরর অযপক্ষ্ায় না যথযক দ্বনযজই জর্ার্ দ্বেযলন দ্বসযনটর, যসনার্াদ্বহনীযক দ্বনযেগি 
যেযর্ন, আপনার এই র্াদ্বট যেন ধু্যলার সাযথ দ্বমদ্বিযয় যেয়া হয়। 
  
র়্ি কযর দ্বনিঃশ্বাস িা়িল সুমা, দ্বমদ্বি কযর হাসল। অযনক যেদ্বর হযয় োযর্ তার। আমার 
এদ্বিদ্বনয়ার ও যরাযর্াদ্বটক ওয়াকগাররা দ্বিদ্বেউযলর যচযয় এদ্বর্যয় আযি। আপনারা জাযনন 
না, জানার কথাও নয়, আমরা টুর শুরু করার কযয়ক দ্বমদ্বনট পরই যকইযটন প্রযজে 
কমদ্বেট হযয় যর্যি। 
  
তার মাযন দ্বক অপাযরিন শুরু কযর দ্বেযয়যিন আপনারা? দ্বিসদ্বিস কযর জানযত চাইল 
লযরন। 
  
 যিাি কযর মাথা ঝাুঁকাল দ্বহযেদ্বক সুমা। আপনাযের যপ্রদ্বসযেন্ট েদ্বে ড্রার্ন যসন্টার 
আক্রমণ কযরন, দ্বেযটকিন দ্বসযস্টযমর সাহাযেে েথাসমযয় আদ্বম তা জানযত পারর্। 
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যরার্টগুযলাযক সিংযকত পাঠার্, র্াদ্ব়ি-যর্ামাগুযলা িাদ্বটযয় যেযর্ তারা। দ্বনিঃিযব্দ হাসল 
যস। 
  
. 
  
৫৪. 
  
দ্বনজগন আর্াযসর যে ের্যন এদ্বলযেটর রযয়যি, পথ যেদ্বখযয় সর্াইযক যসখাযন দ্বনযয় এযলা 
দ্বপট। যখালা জায়র্ায় যর্দ্বরযয় এযলা ও, র্াদ্বক সর্াই আ়িাল যথযক কাোর দ্বেযে ওযক। 
যকাযনা মানুযষর সযঙ্গ যেখা হযলা না, তযর্ এদ্বলযেটযরর সামযন একটা যরাযর্াদ্বটক 
দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট র্ােগ োুঁ়ি করাল ওযক। 
  
 শুধু্ জাপাদ্বন োষায় কথা র্লযত পাযর এটা, তযর্ ককগি আওয়াজ ও তাক করা অযস্ত্রর 
োষা রু্ঝযত অসুদ্বর্যধ্ হযলা না। হাত েুযটা মাথার েুপাযি তুলল দ্বপট, তালু েুযটা 
সামযনর দ্বেযক, ধ্ীযর ধ্ীযর আযরা কািাকাদ্বি হযলা–দ্বেদ্বেও, দ্বরদ্বসোর ও দ্বেযটকিন 
যসনসর োযত অনোনেযের অদ্বিত্ব যটর না পায়। 
  
চুদ্বপসাযর েুপাি যথযক এদ্বর্যয় এযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা ও দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল, 
তারপর হঠাৎ িুযট এযস চাজগে যহাস পাইপ সাদ্বকগট র্যক্স যচযপ ধ্রযলন। সযঙ্গ সযঙ্গ 
অসা়ি হযয় যর্ল সিস্ত্র যরার্ট। 
  
খুর্ই কাযজর দ্বজদ্বনস মন্তর্ে করযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা, যহাযসর টুকযরাটা দ্বনযসস্কর 
র্াযয় র্ন র্ন র্ষযিন। 
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যরার্টটা ওর কযিালযক দ্বকিু জানাযত যপযরযি র্যল মযন হয়? দ্বজযজ্ঞস করল যস্টদ্বস। 
  
 যর্াধ্হয় পাযর দ্বন, জর্ার্ দ্বেল দ্বপট। খুর্ ধ্ীর র্যল মযন হযলা। আদ্বম একটা হুমদ্বক, 
নাদ্বক প্রযজযের আনযপ্রগ্রামে সেসে, দ্বসদ্ধান্ত দ্বনযত পারদ্বিল না। 
  
খাদ্বল এদ্বলযেটযর চয়ি পাুঁচ তলার যর্াতাযম চাপ দ্বেযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। সাত তলায় 
এদ্বলযেটর যথযক নামা োয় কযিাল যসন্টাযরর যমইন যফ্লাযর, র্লযলন দ্বতদ্বন। সরাসদ্বর 
ওখাযন না োওয়াই োল। 
  
দ্বপট র্লল, দ্বক্লদ্বনক ও সাদ্বেগস ইউদ্বনট পাুঁচতলায়। 
  
দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট সম্পযকগ কী জাদ্বন আমরা? 
  
 আদ্বম যকাযনা র্ােগ র্া দ্বেদ্বেও মদ্বনটর যেদ্বখ দ্বন। 
  
যস্টদ্বস র্লল, চারদ্বেযকর দ্বেযিন্স এযতা িদ্বক্তিালী যে যেতযরর দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট সম্পযকগ 
দ্বর্যিষ মাথা র্ামাদ্বয় দ্বন সুমা। 
  
 পাুঁচতলায় যপৌঁযি যর্ল এদ্বলযেটর। েরজা খুযল োযে। আ়িি হযয় উঠল সর্াই। োর্ে 
োল, কদ্বরেরটা খাদ্বল পাওয়া যর্ল। দ্বনিঃিব্দ পাযয় দ্বপটযক অনুসরণ করল ওরা। যপৌঁযি 
যর্ল দ্বক্লদ্বনযকর সামযন। 
  
এখাযন আমরা োুঁ়িালাম যকন? দ্বনচু র্লায় জানযত চাইযলন দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল। 
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মোপ র্া র্াইে িা়িা এ কমযেযক্স পথ যচনা সম্ভর্ নয়, দ্বর়্িদ্বর়্ি করল দ্বপট, কান যপযত 
কী যেন যিানার যচিা করযি ও। আমার দ্বপিু দ্বনন। েরজার যর্াতাযম চাপ দ্বেল, সযজাযর 
লাদ্বথ মারল কর্াযট। 
  
চমযক মুখ তুলল নাসগ-দ্বরযসপিদ্বনস্ট। হাুঁটু যেখাযনার জযনে উ, জি নর্াদ্বমর কাযি 
প্রথমর্ার েখন এযসদ্বিল দ্বপট, যেযস্ক তখন অনে একটা যমযয় দ্বিল। যখালা েরজা দ্বেযয় 
ওযেরযক হু়িমু়ি কযর ঢুকযত যেযখ অোলামগ র্াটযনর দ্বেযক হাত র্া়িাল যস। িুযট এযস 
তার কাযনর পাযি প্রচণ্ড চ়ি কষল দ্বপট, যচয়ার যথযক পয়ি যর্ল যমযয়টা, জ্ঞান 
হাদ্বরযয়যি। আওয়াজ শুযন পাযির কামরা যথযক িুযট যর্দ্বরযয় এযলা োক্তার জি নর্াদ্বম। 
অদু্ভত র্োপার, রাযর্র র্েযল তার যচহারায় যকৌতূহল িুযট উঠল। 
  
আর্ার দ্বর্রক্ত করার জযনে েুিঃদ্বখত, দ্বম. জি নর্াদ্বম, র্লল দ্বপট। দ্বকন্তু আমরা পথ 
হাদ্বরযয় যিযলদ্বি। 
  
তাই র্যল যমযয়যের র্াযয় এোযর্ হাত তুলযর্ন? অজ্ঞান নাযসগর দ্বেযক তাকাল োক্তার। 
  
অোলামগ র্াজাযত োদ্বেল, র্লল দ্বপট, ক্ষ্মা প্রাথগনার সুযর। 
  
োদ্বর্েস ওযক আপনারা কারু্ করযত যপযরযিন। নাসগ কারাযত জাযন। দ্বপযটর েুপাযি 
োুঁ়িাযনা র্াদ্বক সর্ার দ্বেযক তাকাল োক্তার। প্রায় দ্বর্ষণ্ণ েদ্বঙ্গযত মাথা না়িল যস। 
দ্বটমগুযলার যসরা সেসেযের দ্বনযয় কযর, যরইমন্ড জেগান সর্াইযক এক জায়র্ায় জয়িা 
করযলন কীোযর্? 

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

483 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
েুরু কুুঁচযক দ্বপযটর দ্বেযক তাকাল অোল। এমন দ্বকিু জাযনা তুদ্বম ো আমরা পাদ্বর না? 
  
এযসা, পদ্বরচয় কদ্বরযয় দ্বেই। দ্বম. জি নর্াদ্বম, দ্বব্রদ্বটি েীপ কাোর অপাযরটর। সুমা ও 
তার অপাযরিন সম্পযকগ উদ্বনই যতা যর্দ্বির োর্ তথে সাোই দ্বেযেন। 
  
 আপদ্বন তাহযল ধ্যর যিযলযিন? দ্বপযটর দ্বেযক দ্বিযর হাসল োক্তার নর্াদ্বম। 
  
কাুঁধ্ ঝাুঁকাল দ্বপট। সান্তা অোনায় যসন্ট পলস হাসপাতাল র্যল দ্বকিু যনই। তযর্ লন্ডযন 
একটা কোযথড্রাল আযি যসন্ট পলস নাযম। 
  
দ্বকন্তু আপনাযক যতা দ্বব্রদ্বটি র্যল মযন হয় না, র্লল যস্টদ্বস। 
  
সোনফ্রানদ্বসসযকায় মানুষ হযয়দ্বি, র্লল োক্তার নাদ্বম। দ্বিযর এযস আপদ্বন আমার কাোর 
নি কযর যিযলযিন, োকগ, রু্ঝযত পারযিন যতা? 
  
 দ্বর্পযে পয়ি আসযত হযয়যি, র্লল দ্বপট। কামাযতাদ্বর আর তার দ্বতনযট দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট 
যরার্টযক েি দ্বক পযনযরা দ্বমদ্বনযটর মযধ্ে যেযখ যিলযর্ ওরা। দ্বর্যফারক র্দ্বসযয় পালাযত 
হযল একটা যসযকন্ডও নি করা চযল না। 
  
ওযয়ট আ দ্বমদ্বনট। একটা হাত তুলল োক্তার নর্াদ্বম। আপনারা কামাযতাদ্বর আর তার 
যরার্ট র্ােগযের অচল কযর দ্বেযয়যিন? কামাযতাদ্বর যনই? 
  
যনই। 
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ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা র্েিোযর্ র্লযলন, এই কমযেযক্সর একটা োয়াগ্রাম েরকার 
আমাযের। 
  
কনস্ট্রাকিন বু্লদ্বপ্রন্ট-এর মাইযক্রাদ্বিল আযি আমার কাযি, দ্বকন্তু কনটোে হাদ্বরযয় যিলায় 
পাঠাযত পাদ্বর দ্বন। 
  
দ্বজম হানামুরা? 
  
হোুঁ। যস দ্বক মারা যর্যি? উেরটা আন্দাজ করযত পাযর োক্তার নর্াদ্বম। 
  
 হোুঁ। কামাযতাদ্বর তাযক জর্াই কযরযি। 
  
আপদ্বন আমাযেরযক সাহােে করযত পাযরন দ্বকনা র্লুন, তার্াো দ্বেযলন ফ্রাঙ্ক 
মোনদ্বকউযসা। আমাযের হাযত সময় যনই। 
  
দ্বকন্তু োক্তার নর্াদ্বমর মযধ্ে যকাযনা র্েিতার োর্ যনই। আপনারা টাযনল হযয় এযো 
দ্বসদ্বটযত যপৌঁিুযত চান? চানযত চাইল যস। 
  
যিযন চয়ি োওয়া োয় দ্বকনা োর্দ্বি, দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল র্লযলন, েরজা দ্বেযয় কদ্বরেযর 
তাকাযলন দ্বতদ্বন। 
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সম্ভর্ নয়। কাুঁধ্ ঝাুঁকাল োক্তার। আপনারা কমযেযক্স অনুপ্রযর্ি করার পর দ্বর্যিষোযর্ 
যিদ্বনিং পাওয়া একটা দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট যিাসগযক দ্বটউর্ পাহারা যেয়ার োদ্বয়ত্ব দ্বেযয়যি সুমা। 
একটা দ্বপুঁপয়িও র্লযত পারযর্ না। 
  
যস্টদ্বস তাদ্বকযয় আযি তার দ্বেযক। আপনার তাহযল পরামিগ কী? 
  
সার্র। োর্ে োযলা হযল যকান জাহাজ যেখযত যপযয় তুযল যনযর্ আপনাযের। 
  
মাথা ঝাুঁকাযলা যস্টদ্বস। ওটা র্াে। যে-যকান দ্বর্যেদ্বি জাহাজ পাুঁচ দ্বকযলাদ্বমটাযরর মযধ্ে 
এযলই েুদ্বর্যয় যেয়া হযর্। 
  
যতামরা শুধু্ যকাথায় কীোযর্ দ্বর্যফারণ র্টাযর্ যসটা দ্বনযয় মাথা র্ামাও, র্লল দ্বপট। ওর 
যচাযখর েৃদ্বি দ্বস্থর হযয় আযি যেয়াযলর র্াযয়, যেন অপরদ্বেযক কী আযি যেখযত পাযে। 
পালার্ার র্োপাযর আমার আর অোযলর ওপর আস্থা রাযখা। 
  
ওরা দ্বতনজন পরস্পযরর মুখ চাওয়া-চাওদ্বয় করল। তারপর মাথা ঝাুঁকাযলন ফ্রাঙ্ক 
মোনদ্বকউযসা। দ্বঠক আযি, তাই। আপদ্বন আমাযের প্রাণ র্াুঁদ্বচযয় এযতা েূর দ্বনযয় 
এযসযিন, কাযজই আিা রাখযত আপদ্বে যনই। 
  
োক্তাযরর দ্বেযক দ্বিরল দ্বপট। আপদ্বন? োযর্ন আমাযের সাযথ? 
  
কাুঁধ্ ঝাুঁকাযলা োক্তার, মুযখ আ়িি হাদ্বস। এখাযন আমার কাজ যিষ হযয়যি। ধ্নের্াে, 
োকগ। আমাযক েদ্বে এখাযন যিযল োন, সুমা জর্াই করযর্। 
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ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা জানযত চাইযলন, দ্বর্যফারকগুযলা যকাথায় র্সাযনা োয়, যকাযনা 
সাযজিন দ্বেযত পাযরন? 
  
সাযজিন দ্বেযত পাদ্বর, সযঙ্গ কযর দ্বনযয়ও যেযত পাদ্বর? র্লল োক্তার। ওখাযন দ্বর্যফারণ 
র্টাযত পারযল যর্াটা কমযেক্স এক মাযসর জযনে অচল হযয় প়িযর্। 
  
যকাথায়? 
  
 দ্বসদ্বলযঙর দ্বেযক তাকাযলা োক্তার। ি তলায়। 
  
তাহযল আর যেদ্বর নয়, র্যল সার্ধ্াযন েরজা দ্বেযয় কদ্বরেযর উুঁদ্বক দ্বেল দ্বপট। যকউ যনই। 
ওর দ্বপিু দ্বপিু যর্দ্বরযয় এযলা সর্াই, ঢুযক প়িল এদ্বলযেটযর। দ্বকন্তু এদ্বলযেটর ওপযর না 
উযঠ নামযত শুরু করল দ্বনযচর দ্বেযক। ওযের আযর্ই যকউ চাপ দ্বেযয়যি যর্াতাযম। 
  
সর্গনাি! দ্বতক্তস্বযর র্লযলন দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল। 
  
সর্াই দ্বমযল েরজাটা যচযপ ধ্রযর্ন, োযত না যখাযল, দ্বনযেগি দ্বেল দ্বপট। অোল, যোর 
যক্লাজ যলখা যর্াম চাপ োও। 
  
থামযলা এদ্বলযেটর, সর্াই দ্বমযল যচযপ ধ্যর আযি েরজা যখালার যচিায় কাুঁপযি কর্াট, 
দ্বকন্তু খুলযি না। 
  
অোল! চাপা কযণ্ঠ র্লল দ্বপট। পাুঁচ নম্বর যর্াতাম চাপ োও। যোর যক্লাজ, যলখা যর্াতাম 
যথযক আঙুল সদ্বরযয় পাুঁচ নম্বর যর্াতামটা দ্বটযপ দ্বেল অোল। কযয়ক যসযকন্ড কাুঁপল 
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এদ্বলযেটর, যেন দ্বসদ্ধান্ত দ্বনযত পারি না যকানদ্বেযক োযর্, তারপর একটা ঝাুঁদ্বক যখযয় 
ওপযর উঠযত শুরু করল। 
  
আটযক রাখা েম যিয়ি যস্টদ্বস র্লল, উি। 
  
হঠাৎ আুঁতযক উঠল অোল। পাুঁচ নম্বর যর্াতাযমর আযলা জ্বলযি! তার মাযন িতলায় যকউ 
অযপক্ষ্া করযি এদ্বলযেটযর চ়িার জযনে। 
  
সর্াই ততদ্বর থাযকা, দ্বনযেগি দ্বেল দ্বপট। 
  
 আক্রমণাত্মক েদ্বঙ্গযত ততদ্বর হযলা সর্াই, দ্বর্পে যেখযলই ঝাুঁদ্বপযয় প়িযর্। 
  
সাো যকাট পরা একজন এদ্বিদ্বনয়ার, মাথায় হোট, োুঁদ্ব়িযয় আযি যনাদ্বটস যর্াযেগর সামযন 
এদ্বলযেটযর যঢাকার সময় মুখ তুযল তাকাযলা না পেগন্ত। তারপর অনুের্ করল যস, 
এদ্বলযেটর ন়িযি না। চারদ্বেযক তাদ্বকযয় দ্বর্যেদ্বি কযয়কটা মুখ যেখযত যপল। যকউ 
হাসযি না। 
  
 দ্বচৎকার করার জযনে মুখ খুলল এদ্বিদ্বনয়ার, একহাযত তার মুখ যচযপ ধ্যর অপর হাযত 
র্লার একটা রযর্ যখাুঁচা মারল দ্বপট। অসা়ি হযয় যর্ল িরীরটা, ধ্ীযর ধ্ীযর যনদ্বতযয় 
প়িল এদ্বলযেটযরর যমযঝযত। ইযতামযধ্ে এদ্বলযেটর যথযক যর্দ্বরযয় যর্যি োক্তার জি 
নর্াদ্বম, তার দ্বপিু দ্বপিু একটা পোযসযজ ঢুকল সর্াই। 
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এদ্বলযেটর যথযক সর্ার যিযষ যর্রুযলন দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল। দ্বপযটর দ্বেযক দ্বিযর 
জানযত চাইযলন, কখন ও যকাথায় আর্ার দ্বমদ্বলত হয় আমরা? 
  
টপযফ্লার। তা়িাতাদ্ব়ি র্াদ্বক সর্াইযক অনুসরণ করযলন দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল, দ্বপযটর 
েোন সম্পযকগ যকাযনা ধ্ারণা করযত পারযলন না। 
  
অজ্ঞান এদ্বিদ্বনয়াযরর দ্বেযক তাকাযলা অোল। যকাথায় লুকাযর্া ওযক? 
  
এদ্বলযেটযরর দ্বসদ্বলযঙর দ্বেযক আঙুল তাক করল দ্বপট। মাচায়। লোর্ যকাট দ্বিুঁয়ি র্াুঁযধ্া, 
মুযখও খাদ্বনকটা েযরা। 
  
উেযর দ্বপটও মুচদ্বক যহযস র্লল, মুদ্বক্তর দ্বমদ্বি আওয়াজ, দ্বক র্যলা? 
  
েদ্বে দ্বিনতাই করা সম্ভর্ হয়। 
  
আিা করযত যোষ দ্বক! যর্াতাযম চাপ দ্বেযতই এদ্বলযেটর ওপযর উঠযত শুরু করল। 
কাজটা দ্রুত সারযত হযর্ আমাযের, র্াযরা দ্বমদ্বনট যেখযত যেখযত যপদ্বরযয় োযর্। 
  
. 
  
৫৫. 
  
 যিোযরল যহেযকায়াটগার দ্বর্দ্বল্ডযঙর কদ্বমউদ্বনযকিন রুযম র্যস র্ামযিন জাতীয় দ্বনরাপো 
কদ্বমিন দ্বেযরের যরইমন্ড জেগান ও অপাযরিনস-এর যেপুদ্বট দ্বেযরের যোনাল্ড কানগ। 
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েুজযনই তাদ্বকযয় আযিন দ্বর্িাল একটা যেয়াল র্দ্ব়ির দ্বেযক, জাপাযনর দ্বেযক কান যপযত 
থাকা একটা সোযটলাইট যথযক কল সাইন পার্ার আিায় অধ্ীরোযর্ অযপক্ষ্া করযিন। 
  
হঠাৎ ঝন ঝন িযব্দ যর্যজ উঠল যটদ্বলযিানটা। পরস্পযরর দ্বেযক তাকাযলন ওরা। দ্বর্ধ্বি 
যেখাযে েুজনযকই, ঝুযল পয়িযি মুখ। সার্ধ্াযন দ্বরদ্বসোর তুলযলন যরইমন্ড জেগান। 
ইযয়স, দ্বম. যপ্রদ্বসযেন্ট, ইতিত না কযর র্লযলন দ্বতদ্বন। 
  
যকান খর্র যপযল? 
  
না, সোর। 
  
অপরপ্রাযন্ত কযয়ক মুহূতগ চুপ কযর থাকযলন যপ্রদ্বসযেন্ট, তারপর মৃেু কযণ্ঠ র্লযলন, 
আর পুঁয়তাদ্বিি দ্বমদ্বনট, যরই। 
  
 রু্ঝযত পারদ্বি, সোর। আর পুঁয়তাদ্বিি দ্বমদ্বনট পর আক্রমণ শুরু করার দ্বনযেগি যেযর্ন 
আপদ্বন। 
  
যেটা যিাসগ পাঠাযনার প্রিার্ আদ্বম র্াদ্বতল কযর দ্বেযয়দ্বি। অনোনে দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট 
অোেোইজার ও জযয়ন্ট চীযির সাযথ কথা র্যল দ্বেযয়দ্বি। অনোনে দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট 
অোেোইজার ও জযয়ন্ট চীযির সাযথ কথা র্যল উপলদ্বব্ধ কযরদ্বি, সামদ্বরক অদ্বেোযন যে 
সময় লার্যর্ তা আমাযের হাযত যনই। ড্রার্ন যসন্টার অপাযরিনোল হযয় ওঠার আযর্ই 
ওঠাযক ধ্বিংস করযত হযর্। 
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যরইমন্ড জেগান অনুের্ করযলন, েুদ্বনয়াটা যেন তাুঁর হাতিা়িা হযয় োযে। আযরকটা 
চাল দ্বেযলন দ্বতদ্বন। আমার এখযনা দ্বর্শ্বাস, দ্বসযনটর দ্বেয়াজ ও কিংযগ্রস সেসে লযরন 
িীপটায় আযিন। 
  
 যতামার ধ্ারণা েদ্বে সদ্বতেও হয়, ওযের সম্ভার্ে মৃতুে আমার দ্বসদ্ধাযন্ত যকাযনা প্রোর্ 
যিলযর্ না। 
  
সোর, আর এক র্ণ্টা সময় দ্বেযত পাযরন না? সরাসদ্বর জানযত চাইযলন যরইমন্ড জেগান। 
  
 যতামার অনুযরাযধ্ সা়িা দ্বেযত পারযল খুদ্বি হতাম, যরই, দ্বকন্তু না। আমাযের জাতীয় 
দ্বনরাপো দ্বর্রাট হুমদ্বকর মযধ্ে রযয়যি। দ্বর্শ্বযক ব্লোকযমইল করার সুযোর্ দ্বহযেদ্বক 
সুমাযক আমরা দ্বেযত পাদ্বর না। 
  
ইউ আর রাইট। অিযকাসগ। 
  
দ্বসদ্ধান্তটা অন্তত একা আমার নয়। নোযটা যেিগুযলাযক দ্বব্রি কযরযিন যসযক্রটাদ্বর অে 
যস্টটস। রুি যপ্রদ্বসযেন্টযকও সর্ কথা জানাযনা হযয়যি। সর্াই র্যলযিন, দ্বসদ্ধান্তটা 
আমাযের সর্ার স্বাথগরক্ষ্া করযর্। 
  
 যসযক্ষ্যত্র দ্বটযমর কথা েুযল যেযত হযর্ আমাযের, র্যল লন যরইমন্ড জেগান। েুযল যেযত 
হযর্ দ্বসযনটর ও কিংযগ্রস সেযসের কথাও। 
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 যেিযপ্রদ্বমক আযমদ্বকরানযের জযনে আদ্বম র্দ্বর্গত, তাযের আত্মতোর্ যকাযনাদ্বেন েুলর্ না 
আমরা। 
  
 ধ্ীযর ধ্ীযর দ্বরদ্বসোরটা নাদ্বমযয় রাখযলন যরইমন্ড জেগান। হঠাৎ যেন তার র্যয়স েি 
র্ির যর্য়ি যর্যি। যপ্রদ্বসযেন্ট, দ্বিসদ্বিস কযর র্লযলন দ্বতদ্বন। 
  
কী র্লযলন? 
  
যেটা যিাসগ পাঠাযনার প্রিার্ র্াদ্বতল কযর দ্বেযয়যিন। দ্বসদ্ধান্ত দ্বনযয়যিন অোটম যর্ামা 
যিলযর্ন। 
  
যোনাযল্ডর যচহারা রক্তিূণে হযয় যর্ল। 
  
ঝট কযর যেয়ালর্দ্ব়ির দ্বেযক তাকাযলন যরইমন্ড জেগান। আর মাত্র যততাদ্বিি দ্বমদ্বনট 
র্াদ্বক আযি। আিেগ, দ্বব্রদ্বটি এযজন্ট কী করযি? ওরা এখযনা যর্রুযত পারযি না যকযনা? 
  
. 
  
যিাট কযয়কটা পোযসজ ধ্যর ওযেরযক দ্বনযয় এযলা োক্তার নর্াদ্বম, ওগুযলার র্া দ্বহদ্বটিং ও 
যেদ্বন্টযলদ্বটিং পাইযপ ঢাকা পয়ি আযি। অদ্বিস ও ওঅকগিযপ প্রচুর যলাকজন কাজ 
করযি, কাযজই যসদ্বেযক োয় দ্বন ওরা। পযথ একটা যরাযর্া র্াযেগর সযঙ্গ যেখা হযলা, 
ওযেরযক আ়িাল কযর আলাপ জুয়ি দ্বেল জি নর্াদ্বম। এ সুযোযর্ চুদ্বপসাযর ওযের 
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একজন এযর্াল, তারপর ঝট কযর যহাস পাইযপর একটা টুকযরা যচযপ ধ্রল সাদ্বকগট 
র্যক্স। 
  
কাুঁচ যমা়িা একটা কামরার সামযন এযস োুঁ়িাল ওরা। যর্ি র়্ি কামরা, ইযলকদ্বিকোল 
ওয়াদ্বরিং ও যর্ািা যর্ািা িাইর্ার অপদ্বটক েরা, সর্গুযলার িাখা প্রিাখা সরু একটা 
টাযনযল ঢুযকযি, িদ্ব়িযয় পয়িযি যর্াটা ড্রার্ন যসন্টাযর। দ্বর্িাল একটা কনযসাল যেখা 
যর্ল, র্াযয় অসিংখে োয়াল আর দ্বেদ্বজটাল ইিযমন্ট। কনযসাযলর সামযন একটা যরার্ট 
োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি। 
  
 ওটা একটা ইন্সযপের যরার্ট, নরম সুযর র্লল োক্তার নর্াদ্বম। ওর কাজ দ্বসযস্টমটা 
মদ্বনটর করা, যকাথাও যকাযনা োদ্বিক র্া ইযলকিদ্বনক ত্রুদ্বট যেখা দ্বেযল দ্বরযপাটগ করা। 
  
 ওর সাদ্বকগট নি করলাম আমরা, কী হযয়যি যেখার জযনে সুপারোইজার কতক্ষ্ণ পর 
কাউযক পাঠাযর্? জানযত চাইযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। 
  
পাঠাযনা হযর্ যমইন যটদ্বলযপ্রযজন্স কযিাল যথযক, পাুঁচ দ্বক িয় দ্বমদ্বনযটর মযধ্ে। 
  
 দ্বর্যফারক র্দ্বসযয় যকযট প়িার জযনে পাুঁচ দ্বমদ্বনটই েযথি, র্লযলন দ্বটযমাদ্বথ 
ওযয়োরদ্বহল। 
  
টাইমার যসদ্বটিং কী হযর্? জানযত চাইল যস্টদ্বস। 
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দ্বর্ি দ্বমদ্বনট। পাতাল যথযক যর্দ্বরযয় িীপ যিয়ি যকযট প়িযত দ্বর্ি দ্বমদ্বনট েযথি। দ্বম. 
দ্বপযটর েোন েদ্বে সিল হয়। 
  
 েরজা যঠযল যেতযর ঢুযক একপাযি সযর োুঁ়িাযলা োক্তার নর্াদ্বম, ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা ও 
দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল উযটাদ্বেক যথযক এযর্াযলন যরার্ট ইন্সযপেযরর দ্বেযক। 
যোরযর্া়িায় পাহারায় থাকল যস্টদ্বস। যহাস পাইযপর টুকযরা সাদ্বকগট র্যক্স যঠকযতই 
োদ্বিক ইন্সযপের প্রথযম আ়িি, তারপর অসা়ি হযয় যর্ল। 
  
প্রাদ্বস্টক এক্সযেদ্বসযত খুযে দ্বেযটাযনটর যঢাকাযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা, তারপর দ্বেদ্বজটাল 
টাইমার অোেজাস্ট করযলন। তার আর অপদ্বটকাল িাইর্াযরর মাঝখাযন, যকমন? 
  
কনসালটা ধ্বিংস করযলই যতা পাদ্বর, র্লল োক্তার। 
  
যিাট একটা পোযনজ ধ্যর কযয়ক পা এদ্বর্যয় যর্যলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা, োরী যকর্ল ও 
অপদ্বটকাল িাইর্াযরর মাঝখাযন যটপ দ্বেযয় আটযক দ্বেযলন টাইম যর্ামা। কনযসাল ধ্বিংস 
হযল আযরকটা র্দ্বসযয় যনযর্ ওরা, সময় লার্যর্ চদ্বিি র্ণ্টা, যলকচার দ্বেযলন দ্বতদ্বন। 
দ্বকন্তু এখাযন হাজার খাযনক তার এক হযয়যি, দ্বিুঁয়ি দ্বেযত পারযল পুযরা ওয়াদ্বরিং 
র্েলাযত হযর্ ওযের, সময় লার্যর্ পাুঁচ গুণ যর্দ্বি। 
  
 অল দ্বক্লয়ার, যোরযর্া়িা যথযক দ্বরযলাট করল যস্টদ্বস। 
  
 এক এক কযর কদ্বরেযর যর্দ্বরযয় এযলা ওরা, পা দ্বটযপ দ্বটযপ এদ্বলযেটযরর দ্বেযক 
এযর্াযে। মাত্র েুযিা দ্বমটাযরর মযতা এদ্বর্যয়যি, হঠাৎ একটা হাত তুযল োুঁদ্ব়িযয় প়িল 
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োক্তার। পাযির একটা পোযসজ যথযক মানুযষর র্লা ও ইযলকদ্বিক মটযরর আওয়াজ 
যেযস আসযি। ওযেরযক দ্রুত সামযন র্া়িার ইদ্বঙ্গত করল যস। িুযট দ্বেযয় পরর্তগী 
কদ্বরেযরর যকাযণ লুদ্বকযয় প়িল সর্াই। আমার দ্বহযসযর্ েুল হযয়যি। আযর্ই চযল 
এযসযি ওরা, দ্বিসদ্বিস কযর র্লল যস। 
  
ওরা দ্বক ইনযেদ্বস্টযর্টর? দ্বজযজ্ঞস করল যস্টদ্বস। 
  
না। যটদ্বলযপ্রযজন্স সুপারোইজার, সযঙ্গ একটা যরার্ট আযি— আপনারা যেটাযক অচল 
কযর দ্বেযয়যিন ওটার জায়র্ায় র্সাযর্। 
  
তার মাযন দ্বক আমরা ধ্রা পয়ি োর্? 
  
 এখুদ্বন র্লা োযে না। অোলামগ র্াজার কথা, যরাযর্া র্ােগযের দ্বনযয় সুমার দ্বহউমোন 
দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট যিাসগ িুযট আসার কথা। প্রদ্বতদ্বট কদ্বরেযর থাকযর্ ওরা, প্রদ্বতদ্বট 
ইন্টারযসকিন র্ন্ধ কযর যেযর্। 
  
োর্েই র্লযত হযর্, আমরা এতগুযলা যরার্ট অচল কযর দ্বেলাম তরু্ ওরা দ্বকিু সযন্দহ 
কযর দ্বন, কথা যিযষ োক্তাযরর দ্বপিু দ্বনযয় কদ্বরেযরর মাঝখাযন যর্দ্বরযয় এযলন দ্বটম 
ওযয়োরদ্বহল। 
  
 সাযর্াটাযজর যকাযনা দ্বচহ্ন না যেযখ ওরা ধ্যর দ্বনযয়যি সাধ্ারণ ই যর্ালযোযর্র দ্বিকার 
হযয়যি ওগুযলা। 
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এদ্বলযেটযরর সামযন যপৌঁিুল ওরা। ওপর তলা যথযক দ্বনযচ যনযম আসযত েুদ্বমদ্বনট সময় 
দ্বনল ওটা। অর্যিযষ খুযল যর্ল েরজা, যেতযর যকউ যনই। প্রথযম যেতযর ঢুকযলন ফ্রাঙ্ক 
মোনদ্বকউযসা, টপযফ্লাযর ওটার জযনে যর্াতাযম চাপ দ্বেযলন দ্বতদ্বন। 
  
এদ্বলযেটর ধ্ীযর ধ্ীযর ওপযর উঠযি। একা শুধু্ োক্তাযরর কাযি র্দ্ব়ি আযি, র্াদ্বক সর্ার 
র্দ্ব়ি র্ন্দী হর্ার সময় যকয়ি যনয়া হযয়যি। 
  
আর দ্বত্রি যসযকন্ড র্াদ্বক আযি, ওযেরযক জানাল যস। 
  
র্াদ্বক আযি শুধু্ পলায়ন। দ্বপযটর েোন সম্পযকগ ওযের কাযরা যকাযনা ধ্ারণা যনই। দ্বপট 
ও অোল ইযতামযধ্ে ধ্রা পয়িযি দ্বকনা তা-ও ওরা জাযন না। ওরা ধ্রা প়িযল তারাও 
ধ্রা প়িযর্। দ্বিতীয়র্ার ধ্রা প়িযল কী র্টযর্, সর্াই তা জাযন। কামাযতাদ্বরর পদ্বরণদ্বত 
জানার পর দ্বহযেদ্বক সুমা আর যকাযনা ঝুুঁদ্বক যনযর্ না। 
  
এক সময় দ্বস্থর হযলা এদ্বলযেটর। িত্রুর ওপর ঝাুঁদ্বপযয় প়িার জযনে ততদ্বর হযলা সর্াই। 
খুযল যর্ল েরজা। 
  
আপনাযের যর্াদ্বেগিং পাস যেখযত পাদ্বর, দ্বেজ? যঠাুঁযট চও়িা হাদ্বস দ্বনযয় ওযের দ্বেযক 
তাদ্বকযয় আযি অোল দ্বজওদ্বেগযনা। 
  
. 
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উরু্নাই ওকুমা এর্িং োযয়জ কাযনা যটদ্বলযপ্রযজস কযিাল রুযম কাজ করযি, এ সময় 
একটা সযঙ্কযতর মাধ্েযম জানযত পারল, ইযলকদ্বিকাল ইন্সযপের যরার্ট তাইযহা অচল 
হযয় পয়িযি। আযরকটা ইন্সযপের যরার্টযক দ্বনযয় সযঙ্গ সযঙ্গ রওনা হযলা তারা। 
  
যরাযর্াদ্বটক এখযনা নতুন একটা দ্বর্জ্ঞান, অকস্মাৎ অচল হযয় প়িার র্টনা অহরহই 
র্টযি। র্াইযর যথযক যেযখ দ্বকিু যর্াঝাও োয় না, ত্রুদ্বট খুুঁযজ যর্র করার জযনে 
দ্বরকদ্বন্ডিদ্বনিং যসন্টাযর দ্বনযয় দ্বর্যয় খুযল যেতরটা যেখযত হয়। 
  
ইন্সযপের তাইযহাযক দ্বর্যর র্ার কযয়ক চক্কর দ্বেল োযয়জ কাযনা। তার যচাযখ যকাযনা 
ত্রুদ্বট ধ্রা প়িল না। সম্ভর্ত সাদ্বকগট যর্াযেগ যর্ালযোর্ যেখা দ্বেযয়যি। 
  
 দ্বক্লপযর্াযেগ আটকাযনা একটা চাযটগর ওপর যচাখ রু্লাযলা উরু্নাই ওকুমা। সমসো সৃদ্বি 
করার ইদ্বতহাস যর্ি লম্বা এটার, র্লল যস। এর আযর্ পাুঁচর্ার দ্বেিন ইযমযজ ত্রুদ্বট 
যেয়া যেয়। 
  
 আিেগ, র্ত এক র্ণ্টায় চারযট ইউদ্বনট অচল হযয় প়িার দ্বরযপাটগ যপলাম আমরা। 
  
সাধ্ারণ প্রর্ণতাও তাই, এক সযঙ্গ কযয়কটা অচল হযয় পয়ি। 
  
এটাযক যমরামত কযর যকান লাে যনই, র্লল োযয়জ। সর্ দ্বকিু র্েযল সমূ্পণগ নতুন 
কযর ততদ্বর করযত হযর্। সযঙ্গ কযর আনা যরার্টটার দ্বেযক তাকাযলা যস। ইন্সযপকিন 
দ্বেেদ্বট করার জযনে ততদ্বর যতা, ওযটাযকা়িাযত? 
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যরার্যটর র্াযয় অযনকগুযরা রদ্বঙন আযলা জ্বযল উঠল, স্পস্ট োদ্বিক কযণ্ঠ ওযটাযকা়িাযত 
জানাল, সর্গুযলা দ্বসযস্টম মদ্বনটর করার জযনে পুযরাপুদ্বর ততদ্বর আদ্বম। 
  
তাহযল শুরু কযরা। 
  
 ওযটাযকা়িাযত কনযসাযলর সামযন দ্বনযজর জায়র্ায় োুঁ়িাল, তাইযহাযক যিাট একটা 
র্াদ্ব়িযত তুযল দ্বেল েুই প্রযকৌিলী। যর্াতাম দ্বটযপ র্াদ্ব়ির কমদ্বপউটারযক দ্বনযেগি দ্বেযতই 
সচল হযলা র্াদ্ব়ি, যকাযনা মানুযষর সাহােে িা়িাই দ্বনযজ যথযক দ্বরকদ্বন্ডিদ্বনিং যসন্টাযরর 
দ্বেযক চযল োযে। আহত যরার্যটর দ্বপিু না দ্বনযয় কোযিযটদ্বরয়ার দ্বেযক এযর্াল 
এদ্বিদ্বনয়ারা, কদ্বি খাযর্। 
  
কামরায় এখন একা কাজ করযি ওযটাযকা়িাযত। যস তার দ্বেিন দ্বসযস্টযমর সাহাযেে 
োয়াল ও দ্বেদ্বজটাল দ্বরদ্বেিং সিংগ্রহ কযর প্রযসস করার জযনে পাদ্বঠযয় দ্বেযে দ্বনযজর 
কমদ্বপউটাযর। তার যসনদ্বসিং অোদ্বর্দ্বলদ্বট মানুযষর যচযয় অযনক অযনক যর্দ্বি, কাযজই 
দ্বহযসযর্র একটা যর্ালমাল সহযজই ধ্যর যিলযত পারল। 
  
যলজার পালস যরট হযলা প্রদ্বত যসযকযন্ড ৪৪.৭ দ্বমদ্বলয়ন দ্বর্ট, অপদ্বটক িাইর্াযরর মাধ্েযম 
ধ্রা োয়। দ্বকন্তু ওযটাযকা়িাযতর যসনসযর ধ্রা প়িল, এই মুহূযতগ প্রদ্বত যসযকযন্ড পালস 
যরট োুঁদ্ব়িযয়যি ৪৪.৬৮ দ্বমদ্বলয়ন দ্বর্ট। ইনযেক্স যপ্রািাইযলর ওপর যচাখ রু্দ্বলযয় তার 
ধ্ারণা হযলা, দ্বরর্যন আটকাযনা হাজার খাযনক অপদ্বটক িাইর্াযরর যে যর্ািাটা রযয়যি 
তার যেতর দ্বেযয় আসার পযথ আযলার যঢউ যকাযনা কারযণ এযকযর্যক োযে। 
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যটদ্বলযপ্রযজন্স কমাযন্ড সযঙ্কত পাঠাল ওযটাযকাোযত, িাইর্াযরর র্াদ্বন্ডল পরীক্ষ্া করার 
জযনে কনযসাল যিয়ি পোযসযজ ঢুকযি যস। 
  
. 
  
৫৬. 
  
 প্রদ্বত মুহূযতগ রার্ ও অসদ্বহষু্ণতা র্া়িযি দ্বহযেদ্বক সুমার। দ্বসযনটর দ্বেয়াজ ও কিংযগ্রস 
সেসে লযরন একযজা়িা মূদ্বতগমান উপরর্ িা়িা দ্বকিু নন। প্রদ্বত মুহূযতগ তকগ করযিন তার 
সাযথ, র্েঙ্গ করযিন তাযক, এমন দ্বক র্ন্দী হওয়া সযেও যচাখ রাদ্বঙযয় হুমদ্বক দ্বেযেন, যস 
যেন সিা েযরর একটা দ্বিুঁচযক যচার। 
  
 তাযক দ্বকেনোপ করা হযল মাদ্বকগন যপ্রদ্বসযেযন্টর কানটা নাদ্বক সুমার হাযত চযল আসযর্, 
মন্তর্ে কযরদ্বিল ইদ্বচযরা সুযর্াই। দ্বকন্তু র্যটযি উযটাটা, পারযল দ্বসযনটরই তার কান 
মুচয়ি যেয়। 
  
 যটদ্বর্যল র্যস সাদ্বকর লাযস চুমুক দ্বেযে সুমা, তাদ্বকযয় আযি ওযের েুজযনর দ্বেযক। োর্ 
যেযখ মযন হযলা, আর্ার তকগ করার প্রস্তুদ্বত দ্বনযেন েুজযন। 
  
কামরায় ঢুকল যতাদ্বি কুযো, ঝুুঁযক তার কাযন দ্বিসদ্বিস করল। হাযতর লাসটা যটদ্বর্যল 
নাদ্বমযয় যরযখ োুঁ়িাল সুমা, র্লল আপনাযের রওনা হর্ার সময় হযয়যি। 
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ধ্ীযর ধ্ীযর োুঁ়িাল লযরন, যচাযখ কদ্বঠন েৃদ্বি। োকগ ও দ্বম. অোল োযলা আযিন দ্বকনা, 
তাুঁযের সাযথ র আচরণ করা হযে দ্বকনা না যজযন এখান যথযক যকাথাও আমরা োর্ 
না। 
  
 আপদ্বন েুযল োযেন, আমাযের মাদ্বটযত দ্বর্যেদ্বি স্পাই দ্বহযসযর্ ধ্রা পয়িযিন ওুঁরা, 
র্লল সুমা, যঠাুঁযটর যকাণ যর্ুঁযক যর্ল। 
  
 এসদ্বপওনাজ সম্পযকগ আমাযের ও জাপাযনর আইন একইরকম, র্লল লযরন। আমার 
োদ্বর্, দ্বনরযপক্ষ্ দ্বর্চাযরর জযনে ওযেরযক যকাযটগ পাঠাযনা যহাক। 
  
দ্বর্যিযষ েরপুর তৃদ্বপ্তর হাদ্বস িুটল সুমার মুযখ। এ র্োপাযর আযলাচনা কযর আর যকাযনা 
লাে যনই। আপনাযের ওই েুই র্নু্ধ, তাযের স্পাই দ্বটযমর র্াদ্বক সর্াইও, আমার র্নু্ধ 
মুযরা কামাযতাদ্বরর হাযত দ্বনহত হযয়যিন। আইযনর কথা েদ্বে র্যলন, নতুন জাপাযন 
আদ্বমই আইন। আমার আইন হযলা, স্পাই দ্বহযসযর্ ধ্রা প়িযল দ্বর্না দ্বর্চাযর হতো করা 
হযর্। 
  
লযরযনর মযন হযলা, তার হৃৎদ্বপণ্ড র্রযির একটা টুকযরায় পদ্বরণত হযয়যি। যিাযক 
দ্বর্হ্বল হযয় প়িল যস, ধ্যর দ্বনযয়যি কথাটা সদ্বতে। মুযখ এক যিাুঁটা রক্ত যনই, টযল 
উঠল িরীরটা, মাথার যেতরটা িাুঁকা লার্যি। 
  
 যতাদ্বি কুযো ধ্রল তাযক, েরজার দ্বেযক হাুঁদ্বটযয় দ্বনযয় এযলা। আসুন, একটা 
এয়ারক্রািট আপনাযের এযো দ্বসদ্বটযত দ্বনযয় োযর্। ওখাযন দ্বম. সুমার প্রাইযেট যজযট 
চ়িযর্ন আপনারা। 
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ের্ন যথযক যর্দ্বরযয় এযলা ওরা, এযলাযমযলা পা যিযল হাুঁটযি লযরন। যিাট একটা 
পুকুরযক পাি কাটাল ওরা। দ্বসযনটর দ্বেয়াজ যখাুঁ়িাযেন, হাুঁটযিন একটা িদ্ব়ির ওপর 
ের দ্বেযয়। তার যপিযন রযয়যি চকচযক দ্বটট-টারর্াইন এয়ারক্রািট, লনটাযক চারদ্বেক 
যথযক দ্বর্যর যরযখযি সুন্দর কযর ঝাুঁটা যঝাুঁপ। যজট এদ্বিনগুযলা আযর্ই স্টাটগ যেয়া 
হযয়যি, েূর যথযকই যিানা যর্ল োদ্বিক গুিন। লাল নাইলযনর ফ্লাইট সুেট পরা েুজন 
কুযক যেখা যর্ল, মাথায় কোপ, দ্বসুঁদ্ব়ির েুদ্বেযক োুঁদ্ব়িযয়। এদ্বেযক এদ্বর্যয় আসযত যেযখ 
েুজযনই তারা সশ্রদ্ধ েদ্বঙ্গযত মাথা যনায়াল। 
  
 হঠাৎ োুঁদ্ব়িযয় প়িযলন দ্বসযনটর দ্বেয়াজ। ওয়াদ্বিিংটযন দ্বিযর আদ্বম একটা সািংর্াদ্বেক 
সযম্মলন োকর্। আপনার ক্রাইম সম্পযকগ দ্বর্িাদ্বরত সর্ জাদ্বনযয়…। 
  
আপনার যলকচার আদ্বম আর শুনযত চাই না, র্াধ্া দ্বেল সুমা। শুধু্ একটা কথা মযন 
রাখযর্ন, আপনাযের অযনক আইন প্রযণতা আমার পযক্ষ্ কথা র্লার জযনে এক পাযয় 
খা়িা হযয় আযি, কারণ তাযের অযনক অনর্ধ্ স্বাথগ আমার িারা উদ্ধার হয়। কথা যিষ 
কযর যিরার জযনে রু্রল যস। 
  
এক পাও এযর্ায়দ্বন, কু্রযের েুযজা়িা হাত থপ কযর ধ্যর যিলল তাযক, তুযল দ্বনল শুযনে, 
যখালা েরজা দ্বেযয় প্রায় িুুঁয়ি ঢুদ্বকযয় দ্বেল যকদ্বর্যনর যেতর। র্টনাটা এযতা দ্রুত র্টল 
যে দ্বেয়াজ ও লযরন হতেম্ব হযয় োুঁদ্ব়িযয় থাকল, দ্বর্শ্বাস করযত সময় দ্বনযে। প্রদ্বতদ্বক্রয়া 
হযলা শুধু্ যতাদ্বি কুযোর। কু্রযের একজনযক লক্ষ্ কযর পা চালাল যস। 
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এটাযক যকাযনাোযর্ই র্দ্বনষ্ঠ সম্পযকগর শুে সূচনা র্লা োযর্ না। যহযস উঠল অোল, খপ 
কযর ধ্যর যিলল যতাদ্বির পা। তাযকও যকদ্বর্যনর যেতর িুুঁয়ি যেওয়া। হযলা, প্রায় লুযি 
দ্বনযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা ও দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল। 
  
হাুঁদ্বপযয় উঠল লযরন, দ্বক যেন র্লল অোলযক। ইযতামযধ্ে দ্বসুঁদ্ব়ি যর্যয় যনযম এযসযি 
যস্টদ্বস, তার হাত ধ্যর যটযন দ্বনযয় োযে ওপযর। জলদ্বে, দ্বমস লযরন! র্া়ি দ্বিদ্বরযয় 
দ্বনযটযরর দ্বেযক তাকাযলা যস। োুঁদ্ব়িযয় থাকযর্ন না, েীজ! যেদ্বর। করযল সর্াই আমরা 
মারা প়ির্! 
  
 আপ-আপনারা যকা-যকাযেযক…? যিষ করযত পারযলন না দ্বসযনটর, ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা 
ও দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল তাযক যটযন দ্বনল যকদ্বর্যনর যেতর। 
  
 জর্ার্ দ্বেযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। সমি কৃদ্বতত্ব দ্বম. দ্বপট ও দ্বম. অোযলর। কু্রযের র্ায়ি 
ঝাুঁদ্বপযয় পয়িদ্বিযলন ওুঁরা। কাযর্গা কমপাটগযমযন্ট যর্ুঁযধ্ রাখা হযয়যি। 
  
যকদ্বর্যনর েরজা র্ন্ধ করার আযর্ যরাযর্া র্ােগযের দ্বেযক দ্বিযর সোলুট করল অোল। 
সাযয়ানারা! েরজা র্ন্ধ কযর লক করল যস, ককদ্বপযটর দ্বেযক দ্বিযর দ্বচৎকার করল, যর্া! 
  
র্যজগ উঠল যজা়িা টারর্াইন এদ্বিন, যেজা মাদ্বট যথযক এয়ারক্রািযটর চাকা খা়িাোযর্ 
িূযনে উযঠ প়িল। খাদ্বনকটা উযঠ র্াতাযস যেযস থাকল, ধ্ীযর ধ্ীযর দ্বেক র্েলাল, পুযর্গ 
রু্যর িুটল সার্যরর দ্বেযক। 
  
অোলযক েুহাযত ধ্যর ঝাুঁদ্বক দ্বেল লযরন। োকগ যকাথায়? 

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

502 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
যকাথায় আর্ার! ইদ্বঙ্গযত ককদ্বপটটা যেদ্বখযয় হাসযত লার্ল অোল। 
  
িুযট যর্ল লযরন, ধ্াক্কা দ্বেযয় খুযল যিলল ককদ্বপযটর েরজা। পাইলযটর সীযট র্যস 
রযয়যি দ্বপট, যেন চালাযনার কাজটায় এযতা যর্দ্বি মযনাযোর্ যে অনে যকাযনা দ্বেযক 
যখয়াল যনই। সমূ্পণগ নতুন ধ্রযনর যেন এটা, চালাযনা এযতা েূযরর কথা, আযর্ কখযনা 
যেযখও দ্বন। লযরন ওর র্লাটা জদ্ব়িযয় ধ্রল, চুযমা যখল েজনখাযনক তরু্ ওর যচাযখর 
পাতা ন়িযলা না র্া র্া়ি দ্বিদ্বরযয় তাকাযলা না। 
  
তুদ্বম যর্ুঁযচ আি! আনযন্দ মুখর হযলা লযরন। অথচ সুমা র্লদ্বিল যতামাযক যমযর যিলা 
হযয়যি। 
  
লযরযনর চুযমার িাুঁযক সুযোর্ কযর দ্বনযয় দ্বপট র্লল, এর মাযন দ্বক আমাযক যর্ুঁযচ 
থাকযত যেযখ খুদ্বি হযয়ি তুদ্বম? 
  
দ্বপযটর কান মুচয়ি দ্বেল লযরন। িাজলাদ্বম িা়িযত পারযল না আর! 
  
সার্যর সাুঁতার কাটযত না চাইযল চুযমা খাওয়া র্ন্ধ কযরা, র্লল দ্বপট। এ ধ্রযনর যেন 
আযর্ কখযনা চালাই দ্বন, মযনাযোর্ িুযট যর্যল অোদ্বক্সযেন্ট করর্। তুদ্বম র্রিং যকা-
পাইলযটর সীযট র্যসা, যরদ্বেওটা সামলাও। সুমার এয়ার যিাসগ ধ্াওয়া করার আযর্ 
সাহােে চাইযত হযর্। যজট িাইটাযরর সাযথ পািা দ্বেযয় পারর্ না আমরা। 
  
জাপাদ্বন যসনার্াদ্বহনীর মাদ্বলক সুমা নয়। 
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ওটা িা়িা চারপাযির র্াদ্বক সর্ দ্বকিুর মাদ্বলক যস। আদ্বম যকাযনা ঝুুঁদ্বক দ্বনদ্বে না। যরদ্বেও 
অন কযরা, দ্বফ্রযকাযয়দ্বন্স জাদ্বনযয় দ্বেদ্বে। 
  
যকাথায় োদ্বে আমরা? 
  
 রালি আর, যর্যনযট। 
  
যর্াট? 
  
জাহাজ, র্লল দ্বপট। ইউ এস যনেীর দ্বেযটকিন ও িোদ্বকিং দ্বিপ। যকউ র্াধ্া যেওয়ার 
আযর্ ওটায় েদ্বে যপৌঁিুযত পাদ্বর, দ্বনরাপযে দ্বিযর যেযত পারর্। 
  
আমাযের সাযথ সুমা রযয়যি, কাযজই যকউ দ্বমসাইল িুুঁ়িযর্ না। 
  
ওযের যপিযন অিান্ত যতাদ্বি কুযোযক সামলার্ার র্েথগ যচিা করযি অোল। িণা যতালা 
সাযপর মযতা যিাুঁস যিাুঁস করযি যস, িরীর যমাচ়িাযে দ্বঠক যেন একটা উন্মে-দ্বর়্িাল। 
অর্যিযষ যপিন যথযক তাযক জদ্ব়িযয় ধ্রল অোল, কদ্বঠন র্াুঁধ্যন আটযক রাখল। স্বীকার 
করদ্বি, প্রথম েিগযন আমাযক যতামার পিন্দ না ও হযত পাযর। দ্বকন্তু েত যেখযর্ ততই 
আমাযক যতামার োল লার্যর্। 
  
ইউ ইয়াদ্বঙ্ক দ্বপর্! দ্বচৎকার করল যতাদ্বি কুযো। 
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অোল আর যতাদ্বির দ্বেযক যখয়াল যনই যস্টদ্বসর, একটা যলোর যচয়াযরর সযঙ্গ দ্বহযেদ্বক 
সুমাযক নাইলন কেগ দ্বেযয় র্াুঁধ্যি যস। প্রধ্ান দ্বেযলযনর যচহারায় নগ্ন দ্বর্স্ময় ও 
অদ্বর্শ্বাস। 
  
যেখযলও না হয় প্রতেয়! যিা়িন কাটযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। দ্বর্জ্ঞ ওিাে স্বয়িং 
আমাযের সাযথ যর়্িাযত যর্দ্বরযয়যিন! 
  
 েূত! দ্বর়্ি দ্বর়্ি করযি দ্বহযেদ্বক সুমা, সর্ কটার মযর েূত হযয় োর্ার কথা! 
  
েূত হযয় যর্যি আপনার র্নু্ধ কামাযতাদ্বর, ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা সহাযসে জানাযলন। 
  
অসম্ভর্! কীোযর্? 
  
 োকগ তাযক যেয়াযল যর্ুঁযথযি। 
  
দ্বপযটর নাম শুযন উযেদ্বজত হযয় প়িল সুমা। আপনারা মারাত্মক একটা েুল করযিন। 
আমাযক দ্বজদ্বম্ম করার পদ্বরণদ্বত োযলা হযর্ না। 
  
নীচ ও কুৎদ্বসত হর্ার পালা এখন আমাযের। 
  
আপনারা এযতা যর্াকা যে আদ্বম কী র্লদ্বি রু্ঝযত পারযিন না, দ্বহস দ্বহস কযর র্লল 
সুমা। আপনারা কী কযরযিন জানযত পারার সযঙ্গ সযঙ্গ আমার যলাকজুন অপাযরিন শুরু 
কযর যেযর্। 
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 যস সুযোর্ তারা যপযল যতা, দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল র্লযলন। আর মাত্র দ্বতন দ্বমদ্বনট পর 
আপনার সাযধ্র ড্রার্ন যসন্টার অন্ধকার হযয় োযে। 
  
. 
  
িাইর্ার অপদ্বটযক যটপ দ্বেযয় আটকাযনা দ্বর্যফারক যপযয় যর্ল যরার্ট ইন্সযপের 
ওযটাযকাোযত। ওটা দ্বনযয় কনযসাযল দ্বিযর এযলা যস, কযয়ক যসযকন্ড পরীক্ষ্া করার পর 
টাইমারটা যেখযত যপল। টাইমার দ্বচনযত পারযলও, োদ্বস্টক এক্সযোদ্বসে সম্পযকগ তার 
যকাযনা ধ্ারণা যনই। যরাযর্াদ্বটক কযিাযল সযঙ্কত পাঠাযলা যস। পাওয়ার যসন্টার িাইে 
যথযক আদ্বম ওযটাযকা়িাযত র্লদ্বি। 
  
হোুঁ, কী র্োপার? সা়িা পাওয়া যর্ল একটা দ্বটদ্বে মদ্বনটর যথযক। 
  
 আদ্বম আমার সুপারোইজার দ্বম. ওকুমার সাযথ কথা র্লযত চাই। 
  
কোযিযটদ্বরয়া যথযক এখযনা দ্বতদ্বন যিযরন দ্বন। যকন যোর্াযোর্ করি তুদ্বম? 
  
 িাইর্ার অপদ্বটযকর র্াদ্বন্ডযল আিেগ একটা দ্বজদ্বনস যপযয়দ্বি। 
  
কী ধ্রযনর দ্বজদ্বনস? 
  
নরম একটা র্স্তু, সাযথ দ্বেদ্বজটাল টাইদ্বমিং দ্বেোইস। 
  
যকর্ল এদ্বিদ্বনয়ার যর্াধ্হয় তার যকাযনা ইন্সিুযমন্ট যিযল যর্যি। 
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দ্বকন্তু দ্বজদ্বনসটা আদ্বম দ্বচনযত পারদ্বি না। পরীক্ষ্া করার জযনে কযিাযল পাঠার্? 
  
না, যস্টিযনই থাযকা তুদ্বম। ওটা আনার জযনে একজনযক পাঠাদ্বে। 
  
দ্বঠক আযি। 
  
কযয়ক দ্বমদ্বনট পর নাকাদ্বজমা নাযম একটা যরার্ট পাওয়ার যসন্টাযর ঢুকল। হার হাযত 
দ্বর্যফারক তুযল দ্বেল ওযটাযকা়িাযত। নাকাদ্বজমা দ্বসক্সথ-যকনাযরিন যমকাদ্বনকোল যরার্ট, 
েযয়স কমান্ড গ্রহণ করযত পাযর। দ্বকন্তু যমৌদ্বখক দ্বনযেগি দ্বনযত পাযর না। োদ্বস্টক 
এক্সযোদ্বসে কযন্টইনাযর েযর দ্বিরদ্বত পথ ধ্রল যস। 
  
পাওয়ার যসন্টাযরর েরজা যথযক পঞ্চাি দ্বমটার এদ্বর্যয়যি নাকাদ্বজমা, আিপাযি যকান 
মানুষজন র্া গুরুত্বপুণগ যকাযনা ইকুইপযমন্ট যনই, দ্বর্কট িযব্দ দ্বর্যফাদ্বরত হযলা দ্বস-এইট 
োদ্বস্টক। িতলার কিংদ্বক্রট পোযসজ ক্ষ্ত-দ্বর্ক্ষ্ত হযয় যর্ল। 
  
 ড্রার্ন যসন্টার এমনোযর্ ততদ্বর করা হযয়যি যে প্রচণ্ডতম েূদ্বমকযম্পও যতমন যকাযনা 
ক্ষ্দ্বত হযর্ না। দ্বস-এইট োদ্বস্টযকর দ্বর্যফারযণর শুধু্ একটা পোযসজ সামদ্বয়কোযর্ 
র্ের্হাযরর অযোর্ে হযয় প়িল, যকইযটন প্রযজযের কাযজ তাযত যকাযনা র্োর্াত সৃদ্বি 
হযর্ না। তযর্ র্াহক যরার্ট নাকাদ্বজমা সমূ্পণগ দ্বর্ধ্বি হযয়যি। 
  
. 
  
৫৭. 
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যরাযর্া র্ােগরা তাযের দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট কমান্ডযক দ্বরযপাটগ করল, দ্বটট টারর্াইন দ্বনযয় দ্বপট 
তখযনা আকাযি উঠযত পাযর দ্বন। প্রথযম যর্ারটযের দ্বরযপাটগযক েৃদ্বিভ্রযমর িলশ্রুদ্বত র্যল 
অগ্রাহে করা হযলা, দ্বকন্তু তিাদ্বি চালার্ার পরও েখন দ্বহযেদ্বক সুমাযক যকাথাও খুুঁযজ 
পাওয়া যর্ল না, দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট কমান্ড অদ্বিযস উপদ্বস্থত অদ্বিসারযের টনক ন়িল। 
  
অহঙ্কারী ও যর্াপনীয়তার র্োপাযর অদ্বত মাত্রায় খুুঁতখুুঁযত র্যল প্রথম যশ্রণীর অদ্বিসারযের 
দ্বনযয় এমন একটা দ্বটম র্ঠন করযত র্েথগ হযয়যি সুমা োরা তার অনুপদ্বস্থদ্বতযত জরুদ্বর 
যকাযনা পদ্বরদ্বস্থদ্বত সামাল দ্বেযত পারযর্। আতদ্বঙ্কত দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট দ্বেযরেররা পরামযিগর 
জযনে মুযরা কামাযতাদ্বরযক খুুঁজল, দ্বকন্তু যেখা যর্ল যকাযনা কাজ করযি না, এমনদ্বক তার 
র্েদ্বক্তর্ত যরার্র্া র্ােগরাও সা়িা দ্বেযে না। 
  
সিস্ত্র চারযট যরার্টযক দ্বনযয় একটা যস্পিাল দ্বেযিন্স দ্বটম রওনা হযয় যর্ল কামাযতাদ্বরর 
যখাুঁযজ। নক করল তারা, দ্বকন্তু প়িল তার যচায়াল। খা়িাোযর্ যেয়াযলর সযঙ্গ ঝুলযি 
মুযরা কামাযতাদ্বর, েুপাযি কাত হযয় আযি কাুঁধ্ েুযটা, যচাখ েুযটা দ্বর্যফাদ্বরত, মুখ যথযক 
রক্ত র়্িাযে। তার তলযপযট র্াুঁথা তযলায়ারটার দ্বেযক হাুঁ কযর তাদ্বকযয় থাকল যস। এই 
প্রথম উপলদ্বব্ধ করল, র্ন্দীরা পাদ্বলযয়যি, কামাযতাদ্বরর যর্াযরা র্ােগরা অচল হযয় োুঁদ্ব়িযয় 
আযি যে োর জায়র্ায়। 
  
কামাযতাদ্বরর মৃতুে সিংর্াযে অদ্বিসাররা আযরা দ্বেযিহারা হযয় প়িল। িতলায় 
দ্বর্যফারণটাও র্টল এ সময়। তরু্ দ্রুত কযয়কটা দ্বনযেগি দ্বেল তারা। িীযপর চারধ্াযর 
র্সাযনা গ্রাউন্ড-টু-এয়ার দ্বমসাইল যর্াপন র্ািংকার যথযক মাথাচা়িা দ্বেল, দ্বনযক্ষ্যপর জযনে 
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সমূ্পণগ ততদ্বর। তযর্ দ্বহযেদ্বক সুমা যেনটায় থাকযত পাযর সযন্দহ কযর চু়িান্ত দ্বনযেগি 
দ্বেযত ইতিত করযি অদ্বিসাররা। 
  
তারপর দ্বরযমাট দ্বেদ্বেও যরকদ্বেগিং যেযখ জানা যর্ল, তাযের সযন্দহই সদ্বতে। 
  
ধ্নকুযর্র ও যকইযটন প্রযজযের পৃষ্ঠযপাষক ইদ্বচযরা সুযর্াই যর্াযল্ডন ড্রার্ন-এর র্যয়ারৃ্দ্ধ 
যনতা যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশুযক যটাদ্বকওর দ্বনযজর অদ্বিযস খাদ্বতর কযর র্দ্বসযয় আপোয়ন 
করযি, এ সময় সুমার দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট দ্বেযরেরযের একজন যিান কযর পদ্বরদ্বস্থদ্বত সম্পযকগ 
দ্বরযপাটগ করল। সুমার েুই পাটগনার কাল দ্বর্লম্ব না কযর দ্বনযজযের হাযত তুযল দ্বনল 
যকইযটন প্রযজযের োদ্বয়ত্ব ও দ্বনয়িণ। 
  
দ্বর্যফারযণর আট দ্বমদ্বনযটর মযধ্ে ইদ্বচযরা সুযর্াই র্েদ্বক্তর্ত প্রোর্ খাুঁদ্বটযয় জাপাদ্বন 
যসনার্াদ্বহনীযক রাদ্বজ কদ্বরযয় যিলল, দ্বটট-টারর্াইনযক কযয়কটা যজট ধ্াওয়া করযর্। 
যস দ্বনযেগি দ্বেল, যজার কযর যসাযসদ্বক িীযপ দ্বিদ্বরযয় আনযত হযর্ যেনটাযক। তা েদ্বে 
র্েথগ হয়, আযরাহীযের সহ আকাযিই ধ্বিংস করযত হযর্ ওটাযক। যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু ও 
ইদ্বচযরা সুযর্াই একমত হযলা, দ্বহযেদ্বক সুমা পুরাযনা র্নু্ধ হযলও যকইযটন প্রযজে ও 
তাযের নতুন সামাযজের স্বাযথগ, দ্বর্যেদ্বি রাযের হাযত র্ন্দী হর্ার যচযয় তার র্রিং মযর 
োওয়াই োযলা। র্ন্দী সুমাযক েুক্তরাযে দ্বনযয় যেযত পারযল দ্বক্রদ্বমনোল দ্বহযসযর্ দ্বর্চার 
করা হযর্ তার। েীদ্বতকর একটা আিঙ্কার কথাও োর্ল তারা, সুমাযক জীদ্বর্ত যপযল 
ইন্টাযরাযর্ট কযর জাপাযনর যর্াপন যটকনলদ্বজ, অথগননদ্বতক ও সামদ্বরক পদ্বরকল্পনা 
সম্পযকগ সমি তথে আোয় কযর যনযর্ মাদ্বকগন ইযন্টদ্বলযজন্স। 
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যসাযসদ্বক িীপ যথযক আকাযি ওঠার সময় কম্পাস যেযখ জাহাজটার পদ্বজিন আন্দাজ 
কযর দ্বনযয়যি দ্বপট। এ মুহূযতগ এদ্বিনগুযলার কাি যথযক সর্টুকু িদ্বক্ত আোয় কযর দ্বনযয় 
িুল স্পীযে যেন চালাযে ও। পাযি র্যস মদ্বরয়া হযয় যচিা করযি লযরন রাল আর. 
যর্যনযটর সযঙ্গ যোর্াযোর্ করার। 
  
যকাযনা সা়িা পাদ্বে না, দ্বরযপাটগ করল যস। 
  
 দ্বফ্রযকাযয়দ্বন্স দ্বঠক আযি যতা? 
  
 দ্বসক্সদ্বটন দ্বেএি? 
  
অনে র্োন্ড। দ্বসক্সদ্বটন ইউএি-এর যর্াতাম যটযপা, কল সাইন দ্বহযসযর্ নাম র্যলা আমার। 
  
আলিা হাই দ্বফ্রযকাযয়দ্বন্স যর্যি দ্বনযয় োয়াল করল লযরন, যহেযসযটর সাযথ যজা়িা 
লার্াযনা মাইযক্রাযিাযন কথা র্লল, দ্বপট রালফ্ আর, যর্যনট-যক োকদ্বি। দ্বপট কদ্বলিং 
ইউএসএস রালি আর, যর্যনট। েু ইউ দ্বহয়ার দ্বম? েু ইউ দ্বহয়ার দ্বম? েীজ অোনসার। 
  
 দ্বেস ইজ েে রালিু আর. যর্যনট, জর্ার্টা এযতা যজারাল যে লযরযনর মযন হযলা 
কাযনর পেগা যিযট োযর্। সদ্বতে আপদ্বন নাদ্বক, োকগ। মযন হযে যিষ র্ার যেখা হর্ার 
পর আপনার যসক্স র্েযল যর্যি। 
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মাদ্বট িা়িার পর যথযকই জাহাযজর সুপারযসনদ্বসদ্বটে দ্বেযটকিন দ্বসযস্টযম ধ্রা পয়ি 
যর্যি ওযের যেন। খর্র যপযয়ই দ্বসচুযয়িন রুযম পায়চাদ্বর শুরু কযরযিন কমান্ডার 
হাপগার। মাযঝ মযধ্ে থামযিন, কনযসাল অপাযরটরযের কাুঁযধ্র ওপর দ্বেযয় উুঁদ্বক দ্বেযেন। 
কমদ্বপউটার মদ্বনটর ও রাোর স্ক্রীযনর দ্বেযক তাদ্বকযয় রযয়যি অপাযরটররা। 
  
যতামরা দ্বক দ্বচনযত পারি…? 
  
 হয় একটা দ্বটট-যরাটর নয়যতা নতুন একটা দ্বটট-টারর্াইন, একজন অপাযরটর মন্তর্ে 
করল। মাদ্বট িা়িার পর যথযকই জাহাযজর সুপারযসনদ্বসদ্বটে দ্বেযটকিন দ্বসযস্টযম ধ্রা 
পয়ি যর্যি ওযের যেন। খর্র যপযয়ই দ্বসচুযয়িন রুযম পায়চাদ্বর শুরু কযরযিন কমান্ডার 
হাপগার। মাযঝ মযধ্ে থামযিন, কনযসাল অপাযরটরযের কাুঁযধ্র ওপর দ্বেযয় উুঁদ্বক দ্বেযেন। 
কমদ্বপউটার মদ্বনটর ও রাোর স্ক্রীযনর দ্বেযক তাদ্বকযয় রযয়যি অপাযরটররা। 
  
যকাসগ? 
  
ওয়ান-টু-দ্বজযরা। আমরা আইদ্বর্স েুযটা যেখাযন যিয়িদ্বিলাম, মযন হযে। যসদ্বেযক 
োযে। 
  
ঝট কযর যিাযনর দ্বরদ্বসোর তুযল দ্বনযলন কমান্ডার। কদ্বমউদ্বনযকিন। 
  
কদ্বমউদ্বনযকিন, সোর। 
  
 যকাযনা যরদ্বেও দ্বসর্নোল পাে? 
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না, সোর। 
  
দ্বকিু যিানামাত্র জানাযর্ আমাযক। দ্বরদ্বসোরটা নাদ্বমযয় রাখযলন কমান্ডার। যকাসগ 
র্েলাযে? 
  
 না। 
  
োকগ হযত পাযরন না, োর্যলন কমান্ডার হাপগার। দ্বকন্তু আর যক-ই র্া দ্বনদ্বেগি এই 
পদ্বজিযনর দ্বেযক যেন দ্বনযয় আসযর্? কাকতালীয় দ্বকিু র্টযি? অদ্বিসারযের দ্বেযক দ্বিযর 
দ্রুত দ্বনযেগি দ্বেযলন দ্বতদ্বন,, জাহাযজর যকাসগ র্েযল যেখান যথযক আইরস যিয়িদ্বিলাম 
যসদ্বেযক চযলা। িুল স্পীে। 
  
কদ্বমউদ্বনযকিন রুম আপনাযক োকযি, সোর, একজন নাদ্বর্ক র্লল। 
  
যিাুঁ দ্বেযয় যিাযনর দ্বরদ্বসোর তুলযলন কমান্ডার। দ্বেস ইজ েে কোযপ্টন। 
  
এক েরমদ্বহলা সযঙ্কত দ্বেযেন, োদ্বর্ করযিন দ্বতদ্বন নাদ্বক কিংযগ্রস সেসে লযরন দ্বস্মথ। 
র্লযিন, যসাযসদ্বক িীপ যথযক হাইজোক করা যেনটা দ্বম. োকগ দ্বপটই চালাযেন। যেযন 
আযরাহী রযয়যিন আটজন, দ্বসযনটর দ্বেয়াজ ও দ্বম. দ্বহযেদ্বক সুমা সহ। 
  
ঝা়িা পাুঁচ যসযকন্ড কথা র্লযত পারযলন না কমান্ডার। তারপর সদ্বর্স্মযয় র্লযলন, কী 
র্লযল? একটা যেন ও দ্বহযেদ্বক সুমাযক দ্বিনতাই কযরযিন ওরা? দ্বকন্তু যসাসদ্বক িীযপ 
োকগ রাজনীদ্বতকযের যপযলন কীোযর্? কযয়ক যসযকন্ড দ্বর্রদ্বত দ্বনযলন দ্বতদ্বন আর্ার, 
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তারপর দ্বনযেগি দ্বেযলন, যে-ই যোর্াযোর্ করুক, তাযক র্লল যে তাযের পদ্বরচয় 
সম্পযকগ আযরা প্রমাণ যপযত হযর্ আমাযক। 
  
দ্বত্রি যসযকন্ড পর কদ্বমউদ্বনযকিন রুম যথযক জানাযনা হযলা, সোর, েরমদ্বহলা কসম 
যখযয় র্লযিন যে দ্বতদ্বনই লযরন দ্বস্মথ। 
  
 দ্বঠক আযি, তার র্ল্প আপাতত আদ্বম দ্বর্শ্বাস করদ্বি। দ্বর্ি দ্বেদ্বগ্র েদ্বক্ষ্যণ রু্যর যেযত 
র্যলা ওুঁযের…। 
  
যসনজু এয়ারযর্স যথযক েুযটা যেন যটক-অি করল, কনযসাল যথযক একজন অপাযরটর 
জানাযলা। আকার আকৃদ্বত যেযখ মযন হযে জাপাদ্বনজ এয়ার যসলি দ্বেযিন্স যিাযসগর 
দ্বমৎসুদ্বর্দ্বি রাযেন ইনটারযসপটর। র্াুঁক রু্যর দ্বটট-টারর্াইযনর। দ্বেযক িুযট আসযি 
ওগুযলা। 
  
েোম ইট! দ্বর্যফাদ্বরত হযলন কমান্ডার হাপগার। এখন আর্ার জাপাদ্বন এয়ারযিাযসগর সাযথ 
লার্যত হযর্! একজন অদ্বিসাযরর দ্বেযক দ্বিরযলন দ্বতদ্বন। পদ্বরদ্বস্থদ্বত সম্পযকগ পোদ্বসদ্বিক 
কমান্ডযক জানাও। তর্রী আচরণ করযি যেখযল ওগুযলাযক আদ্বম গুদ্বল করযত চাই। 
দ্বটট-টারর্াইযন আযমদ্বরকান ও আযমদ্বরকানযের দ্বর্শ্বি র্নু্ধরা আযিন ধ্যর দ্বনযয় ওযের 
দ্বনরাপোর োদ্বয়ত্ব দ্বনযজর কাুঁযধ্ তুযল দ্বনদ্বে আদ্বম। 
  
যেনটাযক চার হাজার দ্বমটার ওপযর তুযল আনল দ্বপট। িীযপর দ্বমসাইল দ্বসযস্টম এখন 
আর ওযের নার্াল পাযর্ না। আর আদ্বি দ্বকযলাদ্বমটার েুযর রযয়যি। জাহাজটা, র্লল ও। 
যে-যকাযনা মুহূযতগ সরাসদ্বর সামযন ওটাযক আমরা যেখযত পার্। 
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 যকা-পাইলযটর সীযট লযরযনর র্েযল র্যসযি অোল। যচাযখ যকৌতুক, িুযজর দ্বেযক 
তাদ্বকযয় আযি যস। সুমার গ্রাউন্ড কু্ররা যেখদ্বি অপচয় একেমই পিন্দ কযর না। ো 
িুযয়ল আযি তাযত র়্িযজার আর েি দ্বমদ্বনট উ়িযত পারর্ আমরা। 
  
 যসাযসদ্বক িীপ যথযক এযো দ্বসদ্বটযত োর্ার কথা যেনটার, কাযজই টোিংকগুযলা আিংদ্বিক 
েরা হযয়যি। 
  
ওযের এয়ারযিাযন কমান্তার এেওয়ােগ িাযপগর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর যেযস এযলা। 
  
দ্বেস ইজ োকগ দ্বপট। যর্া অোযহে। 
  
েুিঃসিংর্াে যেয়ার জযনে েুিঃদ্বখত। আপনাযের যলযজ একযজা়িা জাপাদ্বন মিা কাম়ি 
র্সাযত আসযি। 
  
আর দ্বক র্াদ্বক থাকল! হতািায় স্নান হযলা দ্বপযটর যচহারা। কতক্ষ্ণ পর রাধ্া যেযর্? 
  
কমদ্বপউটার র্লযি, পরস্পযরর কাি যথযক আমরা পযনযরা দ্বকযলাদ্বমটার েূযর থাকর্, এ 
সময় আপনাযের যলযজ কাম়ি র্সাযর্ ওগুযলা। 
  
 িুযয়ল র্যজ যটাকা দ্বেল অোল। আক্রমণ হযল যেি মারা োর্ আমরা। 
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অতটা হতাি হযর্ন না, ধ্ীযর ধ্ীযর র্লযলন কমান্ডার হাপগার। আমাযের ইযলকিদ্বনক 
কাউন্টারযমজার এরই মযধ্ে ওযের রাোর দ্বমসাইল র্াইযেন্স দ্বসযস্টযম র্োর্াত সৃদ্বি 
করযি। যেখযত যপযত হযল ওযেরযক এযকর্াযর আপনাযর কািাকাদ্বি আসযত হযর্। 
  
এমন দ্বকিু আযি ো দ্বেযয় ওযের লক্ষ্ র্েথগ করা োয়? 
  
আমাযের একমাত্র অস্ত্র থারদ্বট-দ্বমদ্বলদ্বমটার সী েলকান। প্রদ্বত দ্বমদ্বনযট দ্বর্য়াদ্বিি যিা 
রাউন্ড, যরি আট দ্বকযলাদ্বমটার। 
  
আট দ্বকযলাদ্বমটার েযথি নয়, আযরা পাুঁচ দ্বকযলামদ্বটার েুযর থাকযর্ ওগুযলা, র্লল দ্বপট। 
অনে যকাযনা আইদ্বেয়া? 
  
অযপক্ষ্া করুন। কমান্ডার হাপগার আর্ার কথা র্লযলন েুদ্বমদ্বনট পর, আপনারা আমাযের 
িায়ার কাোর যপযত পাযরন, েদ্বে োইে যেন। দ্বনযচ নামার সময় র্া়িদ্বত র্দ্বত অদ্বতদ্বরক্ত 
চার দ্বমদ্বনট র্াুঁদ্বচযয় যেযর্ আপনাযের। 
  
তাযত যকান সুদ্বর্যধ্ হযর্ না, র্লল অোল। ওরাও োইে যেযর্। 
  
যনযর্দ্বটে, কমান্ডারযক র্লল দ্বপট। যঢউযয়র কািাকাদ্বি না যনযম আমরা র্রিং উপযরই 
থাদ্বক, ন়িাচ়িার জযনে প্রচুর এয়ার যস্পস 
  
ওরা দ্বক করযত োযে আমার কাি যথযক যজযন দ্বনন, কমান্ডার মাযপগর র্লায় ঝাুঁঝ। 
রাোযর ওযেরযক যেযখ পদ্বরষ্কার যর্াঝা োযে, র্াযরাযমা দ্বমটাযর যনযম আসযি ওরা, তার 
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মাযন আপনাযের কাি যথযক আঠািযিা, দ্বমটার দ্বনযচ থাকযর্। এক সময় যতা 
আপনাযের নামযতই হযর্ দ্বনযচ, তখন র্াধ্া যেয়ার েোন করযত ওরা। 
  
র্যস োন। 
  
ওযের আযর্ই েদ্বে দ্বনযচ যনযম সার্যরর কািাকাদ্বি থাযকন, গুদ্বল িুুঁয়ি আমরা ওযেরযক 
েুর সদ্বরযয় রাখযত পারর্। যকৌিলটা আমার নয়, কমদ্বপউটাযরর। 
  
উর্গর মদ্বিস্কযক নমস্কার, র্লল দ্বপট। চদ্বিি যসযকযন্ডর মযধ্ে োইে দ্বেদ্বে। আমরা 
লযরযনর দ্বেযক তাকাযলা ও, ককদ্বপযটর েরজার দ্বপিযন র্যসযি যস। সর্ার স্ট্রাপ িক্ত 
কযর র্াুঁধ্া আযি দ্বকনা যেযখা। অনুষ্ঠানমালায় এরপর রযয়যি রক অোন্ড যরাল। 
  
আঠাযরা দ্বকযলাদ্বমটার, র্ের্ধ্ান দ্রুত কযম আসযি, সার্ধ্ান করযলন কমান্ডার হাপগার। 
  
 অোল, তুদ্বম আমাযক এয়ারস্পীে আর অলদ্বটচুে়ি জানাযর্। 
  
িক্ত হাযত হুইল ধ্যর কযিাল র্লাম সামযন যঠযল দ্বেল দ্বপট, োর্যি যেখা হযল কী 
র্লযর্ আজরাইলযক। সার্যরর দ্বেযক খা়িা যর্াো যখযয় নামযত শুরু করল যেন। 
  
. 
  
৫৮. 
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 যিাযনর দ্বরদ্বসোর দ্বনচু কযর যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশুর দ্বেযক তাকাল ইদ্বচযরা সুযর্াই। সুমার 
যেনটা একটা মাদ্বকগন যনোল দ্বিযপর দ্বেযক োযে। ওটাযক দ্বিযর আসযত র্াধ্ে করা 
সম্ভর্ নয়। িাইটার যস্কায়াড্রন-এর কমান্ডার ও টাযক গুদ্বল কযর নামাযনার র্োপাযর 
আমাযের দ্বনযেগি সম্পযকগ দ্বনদ্বিত হযত চাইযি। 
  
অনে যকাযনা উপায় না থাকযল সুমাযক মরযত হযর্, যস রু্ঝযর্ তার স্বপ্ন সিল করার 
যচিা করদ্বি আমরা, েীর্গশ্বাস যিযল র্লযলন রৃ্দ্ধ যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু। 
  
অসহায় েদ্বঙ্গযত কাুঁধ্ ঝাুঁদ্বকযয় দ্বরদ্বসোযর কথা র্লল ইদ্বচযরা সুযর্াই, যেন ধ্বিংস করার 
দ্বনযেগি র্হাল আযি। আর দ্বকিু না র্যল দ্বরদ্বসোর নাদ্বমযয় রাখল যস। 
  
সুমার মৃতুে আমাযেরযক যেন দ্বপদ্বিযয় না যেয়, যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু র্লযলন। এখুদ্বন 
যতামার ওয়াদ্বিিংটযন দ্বিযর োওয়া উদ্বচত। আমাযের অথগননদ্বতক ও র্াদ্বণদ্বজেক োদ্বর্গুযলা 
জানাযনা েরকার যপ্রদ্বসযেন্টযক। 
  
 দ্বকন্তু দ্বতদ্বন েদ্বে আমাযের োদ্বর্ না মাযনন? 
  
কযয়ক র্ির ধ্যর যলাকটাযক লক্ষ্ করদ্বি আদ্বম। অতেন্ত র্াির্র্ােী মানুষ। যস উপলদ্বব্ধ 
করযর্, েুর্ন্ত একটা যেিযক রদ্বি িুুঁয়ি র্াুঁচার্ার যচিা করদ্বি আমরা। েয় যপযয়া না, 
ওযের যপ্রদ্বসযেন্ট ও কিংযগ্রস আমাযের সাযথ চুদ্বক্তযত আসযত র্াধ্ে হযর্। তাযের সামযন 
আর যকাযনা পথ যখালা যনই। 
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 খাদ্বল যচাযখই যেখযত পাযে সামযনর জাপাদ্বন িাইটাযর পাইলট, দ্বটট টারর্াইন যরযির 
মযধ্ে চযল এযসযি। টাযর্গদ্বটিং দ্বসযস্টযমর দ্বটদ্বে মদ্বনটযর একটা লাল দ্বর্নু্দ যেখা যর্ল, 
যসটাযক স্ক্রীযনর মাঝখাযন সদ্বরযয় আনল যস। িায়াদ্বরযঙর োদ্বয়ত্ব দ্বনল অপদ্বটকোল 
কমদ্বপউটার, িুুঁয়ি দ্বেল একটা দ্বমসাইল। 
  
 আদ্বম যলিযটনোন্ট কমান্ডার যর দ্বসম্পসন, এয়ার যিাযন শুনযত যপল দ্বপট ও অোল। এ 
েরযলাকই আইদ্বর্স সম্পযকগ ওযেরযক দ্বব্রি কযরদ্বিযলন। ওযেরযক সতকগ কযর দ্বেযলন 
দ্বতদ্বন, এয়ার-টু-এয়ার দ্বমসাইল রওনা হযয়যি। 
  
 এক দ্বকযলাদ্বমটাযরর মযধ্ে চযল এযল সতকগ করযর্ন আমাযক, র্যল রাখল দ্বপট। 
  
িয়যিা দ্বমটার, র্লল অোল। স্পীে আটযিা নট। 
  
 কযিাল কলাম যটযন আনল দ্বপট। ড্রাইে দ্বেদ্বেল যেন, একটা র্াুঁক ততদ্বর কযর দ্বসযধ্ 
হযলা, সার্র যথযক মাত্র সের দ্বমটার ওপযর। 
  
দ্বমসাইল আরও দ্বতন দ্বকযলাদ্বমটার েুযর, চাপা র্লায় র্লযলন যর দ্বসম্পসন। 
  
অোল, এদ্বিনগুযলাযক খা়িা করযর্ তুদ্বম, দ্বনযেগি দ্বেল দ্বপট। 
  
প্রায় যসই মুহূযতগ যর দ্বসম্পসন জানাযলন, এক দ্বকযলাদ্বমটার। 
  
 এখনই। 
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দ্বলোর যঠযল দ্বেল অোল। দ্বের্যন্তর দ্বেযক নাক দ্বিল যেযনর, মুহূযতগর মযধ্ে আকাযির 
দ্বেযক খা়িা হযলা যসটা। 
  
ওযের েুদ্বমটার দ্বনচ দ্বেযয় িুযট যর্ল দ্বমসাইল। 
  
নাইস ওয়াকগ, প্রিিংসা করযলন দ্বসম্পসন। আপনারা েলকাযনর যরযির মযধ্ে চযল 
আসযিন। দ্বনযচর দ্বেযক থাকার যচিা করুন, গুদ্বল করযত আমাযের োযত সুদ্বর্যধ্ হয়। 
  
 যলযেল ফ্লাইযট এযন যেযক নামযত সময় লার্যর্ আমার, র্লল দ্বপট। আমার 
এয়ারস্পীে কযম যর্যি। 
  
দ্বলোর যটযন আর্ার যেটাযক দ্বসযধ্ কযর দ্বনল অোল। পাদ্বনর দ্বর্ি দ্বমটার ওপর দ্বেযয় 
িুটযি ওটা, জাহাজটার ঝুযল থাকা কাঠাযমা লক্ষ্ কযর। 
  
 এয়ারক্রািট কাযি চযল আসযি, তযর্ যকাযনা দ্বমসাইল যেখযত পাদ্বে না, যর দ্বসম্পসন 
জানাযলন। ওরা যর্াধ্হয় এযকর্াযর যিষ মুহূযতগর জযনে অযপক্ষ্া করযি। আপনারা র্রিং 
তা়িাতাদ্ব়ি যনযম আসুন যেযক। 
  
যঢউ িুুঁযয় আসদ্বি আদ্বম। 
  
ওরাও তাই আসযি। একটার ওপর আযরকটা, কাযজই ফ্লাইিং সসাযরর েুদ্বমকায় 
দ্বিতীয়র্ার কাজ হযর্ না। 
  
হুম। আমাযের মযনর কথা ধ্যর যিলযি ওরা। 
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ওরা আপনাযের সর্ কথা যরদ্বেওযতই ধ্রযত পারযি। 
  
এতক্ষ্যণ র্লযিন, উদ্বন! 
  
দ্বমসাইল আসযি! 
  
দ্বপট ও অোল েুজযনই মাথা নাদ্বমযয় দ্বনল। দ্বটল্প-টারর্াইযনর নাযকর সামযন দ্বেযয় িুযট 
যর্ল এক ঝাুঁক যর্ালা। রালি আর, যর্যনযটর থারদ্বট-দ্বমদ্বলদ্বমটার সী েলকান যর্ালার্ষগণ 
শুরু কযরযি। আধু্দ্বনক র্োটদ্বলিং র্াযনর সাতটা র্োযরল যথযক প্রদ্বতদ্বট দ্বমদ্বনযট যর্দ্বরযয় 
োযে চার হাজার েুযিা রাউন্ড। িুযট আসা দ্বমসাইলটা দ্বর্যফাদ্বরত হযলা ওযের েুযিা 
দ্বমটার যপিযন। পর মুহূযতগ সামযনর জাপাদ্বন িাইটারযক যিযক ধ্রল এক ঝাুঁক যর্ালা। 
দ্বিতীয় িাইটাযরর পাইলট যলজ তুযল পালাযে। 
  
দ্বর্দ্বর্নিং িাইনোল অোযপ্রাচ, মাইযক্রাযিাযন র্লল দ্বপট। 
  
েুিঃদ্বখত, র্োন্ড পাদ্বটগ র্া ঢাক-যঢাল ইতোদ্বে যনই যে আনুষ্ঠাদ্বনকোযর্ অেেথগনা জানার্ 
আপনাযের, কমান্ডার হাপগার যকৌতুক করযলন। 
  
চার দ্বমদ্বনট পর রালি আর, যর্যনযটর যহদ্বলকপ্টার পোযে দ্বটট-টারর্াইন দ্বনযয় নামল 
দ্বপট। সীযটর ওপর যনদ্বতযয় প়িযলা ও, এদ্বিন র্ন্ধ করল অোল। 
  
কযয়ক সপ্তাযহর মযধ্ে আজ এই প্রথম দ্বনরাপে ও সুরদ্বক্ষ্ত যর্াধ্ করযি দ্বপট। দ্বনকট 
েদ্বর্ষেযত যকাযনা রকম ঝুুঁদ্বক র্া দ্বর্পে যনই। অপাযরিযন ওর েুদ্বমকা পালন কযরযি ও। 
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হাইদ্বত র্া পুযয়যতগা দ্বরযকায় দ্বর্শ্রাম দ্বনযত োযর্, মযন মযন আিা করযি পাযি থাকযর্ 
লযরন। 
  
এখন েদ্বে যকউ ককদ্বপযট ঢুযক েদ্বর্ষেিাণী কযর যে আর মাত্র কযয়ক দ্বেন পর 
অোেদ্বমরাল যজমস সোনযেকার ওর অকাল মৃতুে উপলযক্ষ্ যচাযখর পাদ্বন যিলযর্ন এর্িং 
ধ্রা র্লায় ওর প্রিিংসা করযর্ন, দ্বনিঃসযন্দযহ র্লা যিয়ি যহযস উঠযর্ দ্বপট। 
  
. 
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িতুথগ পর্গ 
  
মাযয়র দ্বনিঃশ্বাস 
  
২০ অযোর্র, ১৯৯৩, ওয়াদ্বিিংটন দ্বেদ্বস। 
  
৫৯. 
  
 দ্বপট দ্বনযজই দ্বটট-টারর্াইন দ্বনযয় ওযয়ক আইলোন্ড চযল এযলা। মাদ্বকগন যপ্রদ্বসযেযন্টর 
দ্বনযেগযি এরই মযধ্ে রানওযয়যত এযস যনযমযি একটা দ্বস-২০ পোযসিার যজট। 
  
পালাউ যথযক যমল যপনারও ওযয়ক আইলোযন্ড চযল এযসযিন, ওযের জযনে অযপক্ষ্া 
করযিন দ্বতদ্বন। যর্াটা এলাকা কেগন কযর যরযখযি এয়ার পুদ্বলি। দ্বটট টারর্াইযনর 
দ্বেযক এদ্বর্যয় এযলন যমল যপনার, মুখ তুযল তাকাযলন েরজার দ্বেযক। েরজা খুযল যর্ল, 
প্রথযম যর্দ্বরযয় এযলন ে. দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল। 
  
হোন্ডযিক করযলন ওুঁরা। চারদ্বেযক তাদ্বকযয় দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল র্লযলন, আমরা দ্বকন্তু 
অেেথগনা কদ্বমদ্বট আিা কদ্বর দ্বন। 
  
যহায়াইট হাউযস এখন শুধু্ আপনাযের কথাই আযলাচনা হযে। সদ্বতে নাদ্বক, দ্বহযেদ্বক 
সুমাযক সযঙ্গ কযর এযনযিন আপনারা? 
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এর্িং দ্বমস লযরন ও দ্বম. দ্বেয়াজযকও। 
  
র্াইযর যর্দ্বরযয় এযস এয়ার পুদ্বলি ও যমল যপনারযক যেযখ যস্টদ্বসও অর্াক হযয় যর্ল। 
যকন যেন মযন হযে, দ্বপযটর সাযথ হাওয়াইযয় োওয়া আমার কপাযল যনই আসযল, যমল 
যপনাযরর সাযথ হোন্ডযিক করার সময় র্লল যস। 
  
েুিঃদ্বখত, না। একটা এয়ার যিাসগ যজট অযপক্ষ্া করযি, দ্বহযেদ্বক সুমা, দ্বমস লযরন ও 
দ্বসযনটর দ্বেয়াজযক ওয়াদ্বিিংটযন দ্বনযয় োযর্। আমাযের র্াদ্বক সর্াইযক এখাযন অযপক্ষ্া 
করযত র্লা হযয়যি একটা দ্বমদ্বটিং অোযটন্ড করার জযনে যরইমন্ড জেগান ও যখাে 
যপ্রদ্বসযেন্ট একেল হাই-যলযেল হটিটযক পাঠাযেন দ্বব্রি করার জযনে। 
  
টাইপ করা এক র্াো কার্জ যমল যপনাযরর হাযত ধ্দ্বরযয় দ্বেযলন দ্বটম ওযয়োরদ্বহল। 
  
দ্বরযপাটগ। 
  
কার্জগুযলার দ্বেযক তাদ্বকযয় থাকযলন যমল যপনার। কীোযর্ সম্ভর্? জানযত চাইযলন 
দ্বতদ্বন। 
  
ইদ্বঙ্গযত যেনটা যেখাযলন দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল। সুমাযক আমরা যঝয়ি কািযত র্াধ্ে 
কযরদ্বি। তার র্ক্তর্ে একটা ওয়ােগ প্রযসযস দ্বলযখ দ্বনযয়দ্বি আমরা। 
  
েরজা দ্বেযয় র্াইযর মাথা যর্র করযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। হাই, যমল, িোযম্পন কই? 
  
আযর্ উপহার কী এযনযিন যেখুন আমাযক! 
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 সম্মাদ্বনত জাপাদ্বন অদ্বতদ্বথযের র্াধ্ন খুলযত হযর্, একটু অযপক্ষ্া করুন। 
  
ওযের যর্ুঁযধ্ রাখযত হযয়যি? 
  
মাযঝ মযধ্ে দ্বখচুদ্বন উযঠ োয় দ্বকনা। 
  
উজ্জ্বল যরাযে যর্দ্বরযয় এযলন দ্বসযনটর দ্বেয়াজ, সযঙ্গ লযরন দ্বস্মথ। যমল যপনাযরর সযঙ্গ 
পদ্বরচয় কদ্বরযয় যেওয়া হযলা ওযের, ফ্লাইট েোন সম্পযকগও ধ্ারণা যেওয়া হযলা। এরপর 
যেন যথযক প্রায় যখদ্বেযয় সুমা ও যতাদ্বিযক যর্র কযর আনযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। 
সামানে মাথা যনায়াযলন যমল যপনার। ইউনাইযটে যস্টটযস ওযয়লকাম, দ্বম. সুমা। তযর্ 
এখাযন যর্াধ্হয় আপনার সময় খুর্ একটা িাদ্বন্তযত কাটযর্ না। 
  
যতাদ্বি কুযোর যচহারায় নগ্ন রৃ্ণা িুযট উঠল, দ্বহসদ্বহস কযর র্লল যস, দ্বম. সুমার অসম্মান 
করযল তার পদ্বরণদ্বত োযলা হযর্ না। তাুঁর োদ্বর্, এখুদ্বন তাুঁযক মুদ্বক্ত দ্বেযয় জাপাযন 
পাদ্বঠযয় যেওয়া যহাক। 
  
যস গুয়ি র্াদ্বল। 
  
আপনারা আন্তজগাদ্বতক আইন েঙ্গ করযিন, র্যজগ উঠল দ্বহযেদ্বক সুমা। আমাযের মুদ্বক্ত 
যেওয়া না হযল এমন প্রদ্বতযিাধ্ যনওয়া হযর্ যে েুদ্বনয়ার মানুষ েযয় দ্বিউযর উঠযর্। 
  
দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহযলর দ্বেযক তাকাযলন যমল যপনার। হুমদ্বকটার যপিযন যকাযনা দ্বেদ্বে 
আযি? 
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 সুমার দ্বেযক তাকাযলন দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল। েুিঃদ্বখত, ড্রার্ন যসন্টাযরর কথা আপদ্বন 
েুযল যেযত পাযরন। ওটার িদ্বক্তর উৎস আমরা ধ্বিংস কযর দ্বেযয় এযসদ্বি। 
  
তার মাযন আপনাযের দ্বমিন সিল হযয়যি? জানযত চাইযলন যমল যপনার। দ্বরযপাযটগর 
জযনে যহায়াইট হাউযসর সর্াই অধ্ীর আগ্রযহ অযপক্ষ্া করযিন। 
  
 আপাতত অচল কযর যেওয়া হযয়যি। েযথি দ্বর্যফারক দ্বিল না, শুধু্ এক র্াদ্বন্ডল 
িাইর্ার অপদ্বটক উদ্ব়িযয় দ্বেযত যপযরদ্বি। 
  
 োক্তার জি নর্াদ্বম যেন যথযক যর্দ্বরযয় এযস হোন্ডযিক করল যমল যপনাযরর সযঙ্গ। 
দ্বতদ্বন র্লযলন, আপনার সাযথ পদ্বরদ্বচত হযয় খুদ্বি হলাম। আপদ্বন যে তথে পাদ্বঠযয়যিন, 
যসজযনে আমরা অতেন্ত কৃতজ্ঞ। 
  
সদ্বর্নযয় কাুঁধ্ ঝাুঁকাযলা োক্তার নর্াদ্বম। দ্বজম হানামুরাযক র্াুঁচাযত পারলাম না। র্যল 
সদ্বতে আদ্বম েুিঃদ্বখত। 
  
আপদ্বন দ্বনযজই যতা ধ্রা পয়ি যেযত পারযতন। 
  
যঠদ্বকযয়যিন দ্বম. োকগ দ্বপট। চারদ্বেযক তাকাযলা োক্তার, দ্বকন্তু পদ্বরদ্বচত কাউযক যেখযত 
যপল না। মযন হযে আদ্বম এমন একজন এযজন্ট োর যকাযনা অোসাইনযমন্ট যনই। 
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ড্রার্ন যসন্টাযরর যলআউট সম্পযকগ আপনার ধ্ারণা আমাযের কাযজ লার্যর্, র্লযলন 
যমল যপনার। দ্বব্রদ্বটি দ্বসযক্রট সাদ্বেগযসর সাযথ যোর্াযোর্ কযরদ্বি আমরা। আপনার র্স 
এখাযন আপনাযক আমাযের সাযথ দ্বেন কযয়ক থাকার অনুমদ্বত দ্বেযয়যিন। 
  
লাি দ্বেযয় যেন যথযক যর্দ্বরযয় এযলা অোল দ্বজওদ্বেগযনা। একেল এয়ার যিাসগ পুদ্বলি 
দ্বহযেদ্বক সুমা ও যতাদ্বি কুযোযক অযপক্ষ্ারত দ্বস-২০-এর দ্বেযক দ্বনযয় োযে, যসদ্বেযক 
িুটল যস। অদ্বিসারযক র্লল, দ্বমদ্বিলটা একটু থামান। যতাদ্বি কুযোর যচযয় মাত্র আধ্ 
যসদ্বন্টদ্বমটার লম্বা যস। যমযয়টার যচাযখর দ্বেযক সরাসদ্বর তাকাল, র্লল, 
  
দ্বপ্রযয়, আমাযক একা যিযল চযল যেযয়া না। 
  
 রাযর্ ও দ্বর্স্মযয়র যিাুঁস কযর উঠল যতাদ্বি কুযো। এর মাযন কী? 
  
মাযন হযলা যপ্রম। সারা েুদ্বনয়ার সর্যচযয় সুখী নারী হযত চাইযল আমার সাযথ ঝুযল 
পয়িা। 
  
আপদ্বন একটা পার্ল! 
  
ওটা আমার অযনক গুযণর মাত্র একটা, মুচদ্বক যহযস র্লল অোল। আর্াদ্বম র্িরগুযলায় 
এযক এযক র্াদ্বকগুযলা আদ্বর্ষ্কার করযর্ তুদ্বম। 
  
অদু্ভত র্োপার, যতাদ্বি কুযোযক ইতিত করযত যেখা যর্ল। কারণটা দ্বনযজর কাযি 
পদ্বরষ্কার নয়, জাপাদ্বন রীদ্বতদ্বর্রুদ্ধ অোযলর এই যপ্রম দ্বনযর্েন োযলা লার্যি তার। োযলা 
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লার্ার অনুেূদ্বতটা যর্াপন করযত দ্বনযজর সযঙ্গ ল়িযত হযলা তাযক। যতাদ্বির ইতিত 
োর্টা ধ্রযত পারল অোল, হাত েুযটা তার কাুঁযধ্ যরযখ মৃেু চাপ দ্বেল যস, র্লল, সময় 
দ্বনযয় মন দ্বস্থর কযরা, যকাযনা তা়িা যনই। োও, েত তা়িাতাদ্ব়ি সম্ভর্ আদ্বমও আসদ্বি। 
  
কাুঁযধ্র ওপর দ্বেযয় এখযনা অোযলর দ্বেযক তাদ্বকযয় আযি যতাদ্বি, যমল যপনার তার কনুই 
ধ্যর এদ্বর্যয় দ্বনযয় যর্যলন। 
৬০. 
  
দ্বস-২০ যজযট সুমা, যতাদ্বি ও দ্বসযনটর দ্বেয়াজ ওঠার পর লযরনযক দ্বনযয় যসদ্বেযক এযর্াল 
দ্বপট। যেনটা কযয়ক দ্বমটার েূযর থাকযত োুঁদ্ব়িযয় প়িল লযরন। আর্ার কযর্ যেখা হযর্? 
নরম সুযর জানযত চাইল যস। 
  
েুজযনই আমরা র্েি জীর্ন-োপন কদ্বর, র্লল দ্বপট। আমাযের দ্বিদ্বেউল কখযনা মোচ 
কযর না। 
  
দ্বক জাদ্বন, হয়যতা যকাযনাদ্বেন  ধ্ীযর, দ্বমইযয় োয় লযরযনর র্লা। 
  
হোুঁ। যকাযনাদ্বেন। সমথগন যজার্ায় োকগ। 
  
তুদ্বম দ্বিযর োে না আযমদ্বরকায়? অস্বদ্বি েযর জানযত চাইযলা লযরন। 
  
কাুঁধ্ ঝাুঁকাল দ্বপট। জাদ্বন না। অোল আর আমাযক এখান যথযক যেযত র্লা হযয়যি। 
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 এখন ওরা যতামাযক আর্াযরা ওই িীযপ দ্বিযর যেযত র্লযত পাযর না। অন্তত এ মুহূযতগ 
নয়। 
  
 আদ্বম একজন যমদ্বরন এদ্বিদ্বনয়ার েুযল যর্যল? ড্রার্ন যসন্টার আক্রমণ করযত হযল ওরা 
আমার সাহােে চাইযতই পাযর। 
  
 তুদ্বম েদ্বে র্যলা যতা আদ্বম যপ্রদ্বসযেযন্টর সাযথ কথা র্লযত পাদ্বর। তুদ্বম আর অোল োযত 
িুদ্বট পাও, তার র্ের্স্থা করা আমার পযক্ষ্ সম্ভর্। 
  
এর মযধ্ে তুদ্বম আর্ার নাক র্দ্বলযয়া না। যহযস উঠল দ্বপট। 
  
পাযয়র পাতার উপর ের দ্বেযয় োুঁদ্ব়িযয় োযকগর যঠাুঁযট চুযমা যখযলা লযরন। 
  
সর্দ্বকিুর জযনে ধ্নের্াে। 
  
দ্বপট হাযস। সুন্দরী যমযয়যের জযনে আদ্বম সর্দ্বকিু করযত রাজী! 
  
ওখাযনই োুঁদ্ব়িযয় থাকল দ্বপট, লযরযনর দ্বেযক তাদ্বকযয় আযি। দ্বসুঁদ্ব়ি যর্যয় উযঠ োযে 
যস। জানালায় তার মুখ যেখা যর্ল। পরস্পযরর উযেযিে হাত না়িল ওরা। 
  
যেন আকাযি উযঠ পরার পর দ্বনযচ তাদ্বকযয় দ্বপটযক যেখযত যপযলা না লযরন। 
  
. 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

528 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৬১. 
  
ইদ্বচযরা সুযর্াইর মাথায় যেন আগুন ধ্যর যর্ল। র্োপারটা তার দ্বর্শ্বাস হযত চাইল না। 
যটাদ্বকও যথযক প্রথযম এয়িা দ্বসদ্বটযত, তারপর ড্রার্ন যসন্টাযর এযসযি যস র্েদ্বক্তর্তোযর্ 
যকইযটন প্রযজযের কমান্ড দ্বনযজর হাযত তুযল যনয়ার জযনে। এ মুহূযতগ কযিাল রুযম 
োুঁদ্ব়িযয় রাযর্ কাুঁপযি। কী র্লি রু্ঝযত পারদ্বি না! যকন র্লি যকাযনা র্াদ্ব়ি-যর্ামাই 
যতামাযের পযক্ষ্ িাটাযনা সম্ভর্ নয়? 
  
তাযকো যকাযরাদ্বজমা, ড্রার্ন যসন্টাযরর চীি দ্বেযরের, আ়িে ও দ্বেযিহারা যর্াধ্ করযি। 
কািাকাদ্বি োুঁদ্ব়িযয় থাকা এদ্বিদ্বনয়ার ও দ্বর্জ্ঞানীযের দ্বেযক অসহায়োযর্ তাকাল যস 
সমথগযনর আিায়। দ্বকন্তু সর্াই তারা যমযঝর দ্বেযক তাদ্বকযয়, যেন আিা করযি ধ্রণী 
তাযেরযক দ্বর্যল যনযর্। যকাে জাযনন একা শুধু্ দ্বম, সুমা, অর্যিযষ র্লল যস। প্রাইম ও 
দ্বেযটাযনট দ্বসর্নোল পাঠাযনার জযনে যকাে দ্বসযস্টমটা উদ্বন র্েদ্বক্তর্তোযর্ দ্বনযজ যপ্রাগ্রাম 
কযরযিন। 
  
যকাে দ্বরযপ্রাগ্রাম করযত কতক্ষ্ণ লার্যর্? 
  
আর্ার স্টািযের দ্বেযক তাকাযলা তাযকো যকাযরাদ্বজমা। দ্বনযজযের মযধ্ে দ্বর়্িদ্বর়্ি করযি 
তারা। তারপর, দ্বনযজরা একমত হযয়, এক পা সামযন র্া়িল সর্াই দ্বিসদ্বিস কযর কী 
র্লল দ্বকিুই যর্াঝা যর্ল না। 
  
দ্বক…দ্বক র্লযল যতামরা? 
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 েুদ্বমদ্বনট পর ইদ্বচযরা সুযর্াইর দ্বেযক তাকাল তাযকো যকাযরাদ্বজমা। সময় লার্যর্ দ্বতন 
দ্বেন। দ্বম. সুমার কমান্ড যকাে মুযি দ্বসযস্টমটা দ্বরযপ্রাগ্রাম করযত। 
  
দ্বনযজর কপাল চাপ়িাযত ইযে করল সরু্ই ইদ্বচযয়ার দ্বতন দ্বেন? 
  
কাজটা সহজ নয়। 
  
েুদ্বেন আটচদ্বিি র্ণ্টা। এর মযধ্ে যকইযটন প্রযজেযক পুযরাপুদ্বর অপাযরিনোল করযত 
হযর্ আপনাযের। োুঁযত োুঁত চাপল ইদ্বচযরা সুযর্াই, ড্রার্ন যসন্টাযরর কযিাল রুযম 
পায়চাদ্বর শুরু করল। দ্বহযেদ্বক সুমাযক তার দ্বিয়াযলর মযতা চতুর র্যল মযন হযলা। 
যলাকটা কাউযক দ্বর্শ্বাস কযর দ্বন, এমন দ্বক র্দ্বনষ্ঠ ও প্রাচীন র্নু্ধ রৃ্দ্ধ যকাযরাদ্বর 
ইযয়াদ্বিশুযকও নয়। 
  
এ সময় যটাদ্বকও যথযক যিান এযলা। যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু, ইদ্বচযরা সুযর্াইযক চাইযলন। 
  
জ্বী, দ্বম. ইযয়াদ্বিশু, আদ্বম ইদ্বচযরা র্লদ্বি। 
  
মাদ্বকগন জাহাজ যথযক একটা যমযসজ পাঠাযনা হযয়যি, আমাযের ইযন্টদ্বলযজন্স আদ্ব়িপাতা 
েযি ধ্যর যিযলযি যসটা, র্লযলন রৃ্দ্ধ যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু। যমযসজটা হযলা, সুমার 
যেনটাযক গুদ্বল কযর যিযল যেওয়া হযয়যি। আমাযের পাইলটরা দ্বক সুমার যেনটাযক 
সদ্বতে সার্যর প়িযত যেযখযি? 
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দ্বিযর এযসযি মাত্র একজন। শুনলাম যস তার দ্বরযপাযটগ র্যলযি, জাহাযজর যর্ালা 
এ়িাযতই র্েি দ্বিল, তার দ্বমসাইল টাযর্গযট যলযর্যি দ্বকনা র্লযত পারযর্ না। 
  
আযমদ্বরকানযের এটা একটা চাল হযত পাযর। 
  
আমাযের একটা অর্জারোর সোযটলাইটযক জাহাজটার ওপর দ্বেযয় োর্ার জযনে 
যপ্রাগ্রাম করযত পারযল জানা োযর্। 
  
জাহাযজ েদ্বে যেনটাযক যেখা োয়? যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু জানযত চাইযলন। 
  
জানা যর্যলও তখন অযনক যেদ্বর হযয় োযর্, র্লল ইদ্বচযরা সুযর্াই। মাদ্বকগন ইযন্টদ্বলযজন্স 
যিাযসগর হাত যথযক সুমাযক দ্বিদ্বনযয় আনার ক্ষ্মতা আমাযের যনই। 
  
কথা র্লার্ার জযনে তার ওপর ড্রার্ র্ের্হার করযর্ ওরা। র্াদ্ব়ি-যর্ামাগুযলা যকাথায় 
আযি জানযত খুর্ যর্দ্বি সময় যনযর্ না। পদ্বরদ্বস্থদ্বত অতেন্ত গুরুত্বর, ইদ্বচযরা সুযর্াই। 
যকইযটন প্রযজে সিল করযত হযল আমাযের আর সময় নি করা চযল না। 
  
এদ্বেযক অনে এক সমসো যেখা দ্বেযয়যি, র্লল ইদ্বচযরা। প্রাইম ও দ্বেযটাযনট দ্বসর্নোল 
অোকদ্বটে করার অপাযরিনোল যকাে একা শুধু্ সুমা জানযতা। 
  
অপরপ্রাযন্ত কযয়ক যসযকন্ড চুপ কযর থাকার পর যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু র্যলন, আমরা যতা 
আযর্ যথযক জাদ্বন। তার রু্দ্বদ্ধযত খুর্ ধ্ার। 
  
একটু যর্দ্বি ধ্ার। 
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সমসো সমাধ্াযনর জযনে যতামার ওপর দ্বনেগর করদ্বি আদ্বম, োরী র্লায় র্লযলন 
যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু। 
  
আপনার দ্বর্শ্বাযসর মেগাো অর্িেই রাখর্ আদ্বম। দ্বরদ্বসোর যরযখ দ্বেযয় র্েীর দ্বচন্তায় েুযর্ 
যর্ল ইদ্বচযরা সুযর্াই। েুক্তরাে আর্াত হানযর্, জানা কথা। আর্াতটা োযত এখুদ্বন না 
আযস, তার র্ের্স্থা করা েরকার। ঝা়িা এক দ্বমদ্বনট দ্বচন্তা করার পর তার মাথায় একটা 
রু্দ্বদ্ধ এযলা। কযিাল রুযমর সর্াই তার দ্বেযক তাদ্বকযয় অযপক্ষ্া করযি। তাযের দ্বেযক 
দ্বিযর যস জানযত চাইল, মোনুয়াদ্বল একটা র্াদ্ব়িযর্ামা িাটাযনা খুর্ দ্বক কদ্বঠন? 
  
তাযকো যকাযরাদ্বজমার একটা েুরু প্রশ্নযর্াধ্ক দ্বচহ্ন হযয় উঠল। যকাযেে দ্বসর্নোল িা়িা? 
  
হোুঁ। 
  
তাযকো যকাযরাদ্বজমা একর্ার মাথা যনায়াল, তারপর কদ্বঠন সর্ িব্দ সহযোযর্ র্োখো 
শুরু করল। 
  
যরযর্ দ্বর্যয় ইদ্বচযরা সুযর্াই র্লল, আপনার যলকচার যক শুনযত চায়? সহজ োষায় র্লুন 
একটা র্াদ্ব়ি-যর্ামা কীোযর্ িাটাযনা োয়। 
  
যেযলাদ্বসদ্বটর সাহাযেে িাটাযনা সম্ভর্। কমযপ্রসর যিল-এর যেতর একটা হাই-যেযলাদ্বসদ্বট 
রু্যলট লার্যর্। 
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কটমট কযর তাকাল ইদ্বচযরা সুযর্াই। আপদ্বন র্লযত চাইযিন রাইযিযলর গুদ্বল িুুঁয়ি 
িাটাযত হযর্ ওগুযলা? 
  
মোনুয়াদ্বল, হোুঁ। এযকর্ার কাি যথযক িুুঁ়িযত হযর্। 
  
অদ্বর্শ্বাযসর যিষ সীমায় যপৌঁযি যর্ল ইদ্বচযরা সুযর্াই। তাহযল একটা যরার্টযক যপ্রাগ্রাম 
করা হয় দ্বন যকন, রাইযিল দ্বেযয় এয়ারকদ্বন্ডিনাযর গুদ্বল করার জযনে? 
  
এখাযনও সমযয়র প্রশ্ন এযস োয়, তাযকো যকাযরাদ্বজমা র্লল। দ্বেযটাযনিন সাইযট র্াদ্ব়ি 
দ্বনযয় োর্ার যপ্রাগ্রাম করা হযয়যি যরার্টযক, তাযক এমনোযর্ ততদ্বর করা হযয়যি যে 
অনে যকাযনা কাযজ লার্যর্ না। আপদ্বন জাযনন, আমাযের সর্ কাজই জরুদ্বর দ্বেদ্বেযত 
তা়িাহুয়িার সাযথ সারা হযয়যি। 
  
একটা যরাযর্া র্ােগযক মদ্বেিাই করা োয় না? 
  
দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট যরার্যটর দ্বেজাইন করা হযয়যি চলাযিরা ও গুদ্বল যিাুঁ়িার জযনে ওগুযলা 
র্াদ্ব়ি চালাযত পারযর্ না। 
  
কাজটা করযত পারযর্ এ রকম একটা যরার্ট ততদ্বর করযত অসুদ্বর্যধ্ কী? কী রকম 
সময় লার্যর্? 
  
কযয়ক সপ্তাহ, এক মাযসর কম নয়। 
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পাুঁচ র্ণ্টার মযধ্ে একটা র্াদ্ব়ি-যর্ামা অর্িেই িাটাযত হযর্। আমরা আর্াত হানযত পাদ্বর, 
এটা প্রমাণ করযত না পারযল ড্রার্ন যসন্টার ধ্বিংস কযর যেযর্ আযমদ্বরকা। 
  
যসযক্ষ্যত্র, দ্বম. ইদ্বচযরা সুযর্াই, একজন যলাক েরকার আমাযের। এযকর্াযর কাি যথযক 
গুদ্বল কযর যর্ামাটা িাটাযত হযর্ তাযক। সমসো হযলা, ওটা একটা অোটম যর্ামা। 
  
. 
  
৬২. 
  
 তর্ঠক করযিন যমল যপনার। ইদ্বঙ্গযত েুই েরযলাকযক যেখাযলন দ্বতদ্বন, একজন র্যস 
আযিন, অপরজন যপিযনর যেয়াল যর্ুঁযষ োুঁদ্ব়িযয়। 
  
প্রথযম আপনাযেরযক দ্বব্রি করযর্ন কাইে ইনগ্রাম। নোিনাল দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট এযজদ্বন্সর 
দ্বর্জ্ঞান ও কাদ্বরর্দ্বর তথে দ্বর্োযর্র পদ্বরচালক উদ্বন। একটা দ্বজদ্বনস আদ্বর্ষ্কার কযরযিন, 
আপনাযেরযক র্োখো কযর যিানাযর্ন। তারপর কাদ্বটগস দ্বমকার র্লযর্ন তার উর্গর মদ্বিযষ্ক 
দ্বক সর্ উুঁদ্বক দ্বেযে। অোেোন্সে যটকদ্বনক্রাল অপাযরিনস-এর যেপুদ্বট দ্বেযরের উদ্বন। 
  
কাপ়ি ঢাকা একটা ইযজযলর সামযন এযস োুঁ়িাযলন কাইে ইনগ্রাম। কাপ়িটা সদ্বরযয় 
যিলযতই র়্ি একটা িযটাগ্রাি যেখা যর্ল, যেযখ মযন হযলা পুরাযনা একটা যেন। 
এখাযন আপনারা দ্বিতীয় মহােুযদ্ধর সময়কার একটা দ্বর্-যটাযয়নদ্বটনাইন সুপার যিারযিস 
যেখযত পাযেন, পয়ি আযি যসাযসদ্বক িীপ যথযক িদ্বত্রি মাইল েূযর সার্যরর তলায়, 
সারযিস যথযক প্রায় এক হাজার িুট দ্বনযচ। 
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 িদ্বর্টা অতেন্ত পদ্বরষ্কার, র্লল যস্টদ্বস। দ্বনিয়ই যকান সার্মারদ্বসর্ল যথযক যোলা 
হযয়যি? 
  
 না। আমাযের দ্বপরাদ্বমের ইযলযেন দ্বরকদ্বনসনস সোযটলাইট আদ্বর্ষ্কার কযরযি। 
যেনটাযক, যসাযসদ্বক িীযপর উপর দ্বেযয় োর্ার সময়। 
  
একটা অরদ্বর্দ্বটিং সোযটলাইট সার্যরর তলার িদ্বর্ এত পদ্বরষ্কার যোযল দ্বকোযর্? 
  
 দ্বকোযর্ যতাযল র্োখো করযত যর্যল চার-পাুঁচ র্ন্টা সময় লার্যর্, র্লযলন কাইে 
ইনগ্রাম। কাযজই যস ঝাযমলায় আদ্বম োদ্বে না। 
  
ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা তার যচয়াযর নয়িচয়ি র্সযলন। পুরাযনা একটা র্ম্বাযরর তাৎপেগটুকু 
র্োখো করযলই হযর্। যকইযটন প্রযজযের সাযথ ওটার সম্ভার্ে সম্পকগ কী হযত পাযর? 
  
ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসর দ্বেযক দ্বেযক একর্ার তাদ্বকযয় িযটার র্াযয় যপদ্বন্সল দ্বেযয় যটাকা 
দ্বেযলন কাইে ইনগ্রাম। এই যেনটা যসাযসদ্বক িীপ ও ড্রার্ন যসন্টার ধ্বিংস করযত 
োযে। 
  
স্বোর্তই মুহূযতগর জযনেও যকউ তার কথা দ্বর্শ্বাস করল না। দ্বনিব্ধতা োঙল অোল, 
ওটাযক উদ্ধাযরর পর যমরামত করযতই যতা কযয়ক মাস সময় লার্যর্। 
  
প্রায় পঞ্চাি র্িযরর পুরাযনা একটা যেন ড্রার্ যসন্টাযরর র্াযয় একটা আুঁচ়িও কাটযত 
পারযর্ না, োক্তার জি নর্াদ্বম মন্তর্ে করল। 
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ইনগ্রাম হাসযলন। যেনটা যসাযসদ্বক িীপ ধ্বিংস করযর্, এ কথা র্যল আদ্বম আসযল 
যর্াঝাযত যচযয়দ্বি যপযনর যেতর যে যর্ামাটা আযি ওটাযক আমরা কাযজ লার্ার্। একটা 
মাত্র যর্ামা, তযর্ একটাই েযথি, আমার ধ্ারণা। 
  
ধ্ীযর ধ্ীযর যখালা হযে রহযসের জট, মন্তর্ে করল দ্বপট। আদ্বম একটা ষ়িেযির র্ন্ধও 
যেন পাদ্বে। 
  
এদ্ব়িযয় না দ্বর্যয় কাইে ইনগ্রাম র্লযলন, এ র্োপাযর র্োখো যেযর্ন কাদ্বটগস যমকার। 
  
ইনগ্রাযমর দ্বেযক যথযক কাদ্বটগযসর দ্বেযক তাকাল দ্বপট, যচাযখ র্াুঁকা েৃদ্বি। এই ষ়িেযি 
আপনরা েুজন র্াযে যরইমন্ড জেগান ও যোনাল্ড কানগও আযিন র্যল আমার ধ্ারনা। 
  
ইযজযল নতুন একটা িযটাগ্রাি আটকাযলন কাইে ইনগ্রাম। যেনটার যর্া-র একপাযি 
আুঁকা খুযে িয়তাযনর যক্লাজ আপ। যেদ্বনিংস যেমনস র্লযলন দ্বতদ্বন, িয়তাযনর দ্বনযচ 
ঝাপসা হরিগুযলার ওপর যপদ্বন্সল ঠুকযলন। যেনটার কমান্ডার দ্বিযলন যমজর চালগস 
যেদ্বনিংস। র্তগমাযন এটার অদ্বিত্ব সম্পযকগ যকউ দ্বকিু জাযন না, যর্মালুম েুযল োওয়া 
হযয়যি। মাত্র কযয়ক দ্বেন আযর্ আদ্বম আর কাদ্বটগস দ্বমকার লোিংদ্বলর যর্াপন িাইল যথযক 
দ্বকিু তথে উদ্ধার কযরদ্বি। যেদ্বনিংস যেমনস র্লা হযতা যমজর যেদ্বনিংস ও তার কু্রযের। 
জাপাযনর ওপর যর্ামা যিলার োদ্বয়ত্ব দ্বিল ওযের ওপর। 
  
 যহায়াই! অদ্বর্শ্বাযস দ্বচৎকার করযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা, র্াদ্বক সর্াই হতেম্ব হযয় 
তাদ্বকযয় থাকল। 

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

536 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
 ইদ্বতহাযসর র্ই যথযক আমরা জাদ্বন জাপাযনর দ্বহযরাদ্বিমা ও নার্াসাদ্বকযত একটা কযর 
অোটম যর্ামা যিদ্বল আমরা, র্লযলন কাইে ইনগ্রাম। দ্বকন্তু যকউ জাদ্বন না যে তৃতীয় 
আযরকটা যর্ামা যিলার যচিাও হযয়দ্বিল। যে-যকাযনা কারযণই যহাক, যেনটা জাপাযন 
যপৌঁিুযত পাযর দ্বন, সার্যর পয়ি তদ্বলযয় োয়। 
  
এযতা র্ির ওটার কথা যচযপ রাখা হযয়যি যকন? জানযত চাইল দ্বপট 
  
ক্ষ্মা প্রাথগনার সুযর কাইে ইনগ্রাম র্লযলন, যস-প্রযশ্নর উের দ্বেযত পারযর্ন 
রাজনীদ্বতকরা। আমাযক র্লা হযয়যি, এটা একটা টপ দ্বসযক্রট ইনিরযমিন, তাই যচযপ 
োওয়া হযয়যি। 
  
যর্ি। দ্বকন্তু আমাযের সাযথ যেদ্বনিংস যেমন-এর সম্পকগ কী? 
  
এর্ার আপনারা র্রিং কাদ্বটগস দ্বমকারযক প্রশ্ন করুন। 
  
যচয়ার যিয়ি একটা র্োকযর্াযেগর সামযন োুঁ়িাযলন কাদ্বটগস দ্বমকার, প্রথযম দ্বতদ্বন চক 
দ্বেযয় দ্বর্-যটাযয়নদ্বটনাইন ও যসাযসদ্বক িীযপর িদ্বর্ আুঁকযলন, তারপর সার্যরর তলার 
কযয়কটা তর্দ্বিিে। আমার র্ক্তর্ে শুরু করার আযর্ আপনাযেরযক আদ্বম একটা েুিঃসিংর্াে 
যিানাযত চাই, হাদ্বসমুযখ র্লযলন দ্বতদ্বন। ড্রার্ন যসন্টাযরর ইযলকদ্বিকাল যনটওয়াযকগ 
আপনারা যে দ্বর্যফারক র্ের্হার কযরযিন তাযত যকাযনা কাজ হয় দ্বন। 
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 আমার যরযখ আসা দ্বর্যফারক দ্বর্যফাদ্বরত হয় দ্বন, এমন র্টনা কখযনা র্যট দ্বন, যজার 
দ্বেযয় র্লযলন ফ্রাঙ্ক মোনদ্বকউযসা। 
  
আপনার চাজগ যিযটযি দ্বঠকই, র্লযলন কাদ্বটগস দ্বিকার, তযর্ যেখাযন যরযখ এযসযিন 
যসখাযন নয়। দ্বম. জি নর্াদ্বম এখযনা েদ্বে কমান্ড কমযেযক্স েীপ কাের এযজন্ট দ্বহযসযর্ 
উপদ্বস্থত থাকযতন উদ্বন আপনাযক র্লযত পারযতন যে ওটা যিযটযি ইযলকদ্বিক 
যনটওয়াকগ যসন্টার যথযক পঞ্চাি দ্বমটার েুযর। 
  
 তা দ্বক কযর সম্ভর্! দ্বর্স্ময় প্রকাি করল যস্টদ্বস। আদ্বম দ্বনযজর যচাযখ এক র্াদ্বন্ডল 
অপদ্বটক িাইর্াযরর র্াযয় দ্বর্যফারক র্সাযত যেযখদ্বি ওুঁযক। 
  
ওটা সদ্বরযয় যিলা হয়, দ্বচদ্বন্তত সুযর র্লল োক্তার নর্াদ্বম। 
  
কীোযর্? 
  
সম্ভর্ত যকাযনা যরার্ট ইন্সযপের োয়ী। পাওয়ার পালস যরযট তারতমে র্টায় সযন্দহ হয় 
তার, যখাুঁজ দ্বনযত দ্বর্যয় দ্বর্যফারক যেযখ যিযল। যরাযর্াদ্বটক কযিালযক দ্বজযজ্ঞস কযর 
ওটা সদ্বরযয় যিযল যস। 
  
তার মাযন ড্রার্ন যসন্টাযরর যকাযনা ক্ষ্দ্বতই হয় দ্বন? যচহারা ম্লান হযয় যর্ল ফ্রাঙ্ক 
মোনদ্বকউযসার। 
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ড্রার্ন যসন্টার েদ্বে অক্ষ্ত থাযক, এরপর শুনর্ এখাযন যসখাযন িাটযত শুরু কযরযি 
র্াদ্ব়ি-যর্ামাগুযলা, উদ্বিগ্ন সুযর র্লল যস্টদ্বস। 
  
দ্বঠক তাই, একমত হযলন কাদ্বটগস দ্বমকার। 
  
দ্বটযমাদ্বথ ওযয়োরদ্বহল হতািায় মাথা না়িযলন। দ্বি-দ্বি, আসল কাজটাই করযত পাদ্বর দ্বন 
আমরা। 
  
 কাদ্বটগস দ্বমকার একটা হাত তুযল ওযেরযক থাদ্বমযয় দ্বেযলন, র্লযলন, েযথি কযরযিন 
আপনারা। সুমাযক ধ্যর এযনযিন এর্িং তাযক িা়িা র্াদ্ব়ি-যর্ামা দ্বেযটাযনট করা োযর্ না। 
  
তার মাযন? দ্বর্দ্বস্মত হযলা যস্টদ্বস। 
  
সযকৌতুযক োক্তার নর্াদ্বমর দ্বেযক তাকাল দ্বপট, র্লল, আমার ধ্ারণা, এ প্রযশ্নর উের 
দ্বেযত পারযর্ন সুদ্বচদ্বকৎসক ে. নর্াদ্বম। 
  
সদ্বর্নযয় মাথা ঝাুঁকাল োক্তার। কমদ্বপউটার যটকদ্বনদ্বিয়ানযের সাযথ র্নু্ধত্ব হর্ার পর 
দ্বকিু দ্বকিু ইনিরযমিন পাই আদ্বম, র্লল যস, মুযখ চও়িা হাদ্বস। ওযের যসন্টাযর অর্াধ্ 
োতায়াত দ্বিল আমার। একর্ার এক যপ্রাগ্রামার-এর যপিযন োুঁদ্ব়িযয় যেদ্বখ, যকইযটন 
প্রযজে সিংক্রান্ত োটা কমদ্বপউটাযর যঢাকাযে। এদ্বি যকাে মুখি কযর দ্বনই আদ্বম। 
তারপর প্রথম সুযোযর্ই দ্বসযস্টমটা পরীক্ষ্া কদ্বর। র্াদ্ব়ি-যর্ামার যলাযকিন যজযন যিদ্বল 
আদ্বম, তা অর্িে আপনারাও যজযন যিযলযিন। দ্বকন্তু দ্বেযটাযনিন দ্বসযস্টযম োইরাস 
যঢাকাযত র্েথগ হই। কারণ পযর জানযত পাদ্বর দ্বেযটাযনিন যকাে জাযন একমাত্র সুমা। 
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তার মাযন সুমাযক িা়িা ওযের যকইযটন প্রযজে সিল হযে না। স্বদ্বির দ্বনিঃশ্বাস িা়িল 
যস্টদ্বস। 
  
ওযের জযনে এটা একটা সমসো, তযর্ কাদ্বটযয় ওঠার জযনে মদ্বরয়া হযয় যচিা করযি, 
র্লযলন দ্বমকার। ওরা ওযের প্রাইম ও দ্বেযটাযনট দ্বসযস্টম দ্বরযপ্রাগ্রাম করার আযর্ই চরম 
আর্াত হানযত হযর্ আমাযের। দ্বটম স্টাজযক ধ্নের্াে, আপনারা সুমাযক দ্বনযয় আসায় 
েোন-যপ্রাগ্রাম করার জযনে হাযত খাদ্বনকটা সময় যপযয়দ্বি আমরা। 
  
আর েোন-যপ্রাগ্রাযমর অনেতম উপাোন হযলা যেদ্বনিংস যেমনস, দ্বঠক র্দ্বল দ্বন? দ্বজযজ্ঞস 
করল দ্বপট। 
  
একটা যেযস্কর যপিযন দ্বিরোুঁ়িা খা়িা কযর র্সযলন কাদ্বটগস দ্বমকার। দ্বনযজর রাজননদ্বতক 
জীর্ন ধ্বিংস করার ঝুুঁদ্বক দ্বনযয় যপ্রদ্বসযেন্ট দ্বসদ্ধান্ত দ্বনযয়দ্বিযলন ড্রার্ন যসন্টাযর 
পারমাণদ্বর্ক আর্াত হানযর্ন। আপনারা পালাযত যপযরযিন, এ কথা শুযন দ্বনযেগিটা 
র্াদ্বতল কযর যেন দ্বতদ্বন। নতুন দ্বনযেগযি র্যলযিন, দ্বতদ্বন যেখযত চান েত তা়িাতাদ্ব়ি 
সম্ভর্ ড্রার্ন যসন্টাযরর যকাযনা অদ্বিত্ব যনই। 
  
দ্বর্-যটাযয়নদ্বটনাইযন, একটা অোটম যর্ামা আযি, আপনারা ওটাযক িাদ্বটযয় যেওয়ার কথা 
োর্যিন, র্লল দ্বপট, ক্লাদ্বন্তযত আধ্যর্াজা হযয় আযি ওর যচাখ। 
  
না, র্লযলন কাদ্বটগস দ্বমকার। িাটার্ার আযর্ খাদ্বনক েূযর সরাযত হযর্ ওটাযক। 
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দ্বকন্তু প্রায় চদ্বিি দ্বকযলাদ্বমটার েূযর যসাযসদ্বক িীপ, যর্ামাটা িাটাযল দ্বক এমন ক্ষ্দ্বত হযর্ 
ওটার? জানযত চাইল অোল। 
  
একেল ওযিযনাগ্রািার ও একেল দ্বজযয়াদ্বিদ্বজদ্বসস্ট জাদ্বনযয়যিন, আন্ডারওয়াটার 
অোটদ্বমক দ্বর্যফারযণ ড্রার্ যসন্টার ধ্বিংস হযয় োযর্। 
  
আদ্বম জানযত চাই, দ্বকোযর্? প্রশ্নটা করার সময় একটা ঝাুঁদ্বক যখল যস্টদ্বসর িরীর, যেন 
হঠাৎ যস তার নগ্ন হাুঁটুযত মিার কাম়ি যখযয়যি। 
  
যচয়ার যিয়ি ব্লোকযর্াযেগর সামযন দ্বেযয় োুঁ়িাযলন কাদ্বটগস দ্বমকার। যেন ও যসাযসদ্বক 
িীযপর মাঝখাযন, সার্যরর যমযঝযত, একটা আুঁকার্াুঁকা যরখা আুঁকযলন দ্বতদ্বন। এটা হযলা 
র়্ি ধ্রযনর একটা পোদ্বসদ্বিক দ্বসসদ্বমক িট দ্বসযস্টযমর একটা অিংি, প্রায় সরাসদ্বর 
ড্রার্ন যসন্টাযরর তলা দ্বেযয় এদ্বর্যয় যর্যি। যেন ওখাযনই পয়িযি। 
  
ইতিত করল োক্তার জি নর্াদ্বম, এদ্বেক ওদ্বেক মাথা না়িল তারপর র্লল, যসন্টারটা 
এমনোযর্ ততদ্বর করা হযয়যি োযত র়্ি ধ্রযনর েূদ্বমকম্প ও দ্বনউদ্বক্লয়ার অোটাক হজম 
করযত পাযর। এযতা র্ির ধ্যর যলানা পাদ্বনযত পয়ি থাকার পর যর্ামাটা আযেৌ িাযট 
দ্বকনা সযন্দহ, আর েদ্বে িাযটও, িটটা হয়যতা আকাযর র়্ি হযর্, দ্বকন্তু িীপটার যতমন 
যকাযনা ক্ষ্দ্বত হযর্ র্যল মযন হয় না। 
  
 োক্তাযরর সাযথ আদ্বম একমত, র্লল দ্বপট। িীপটা প্রায় দ্বনযরট পাথর। শুধু্ িক ওযয়যে 
ওটা টলমল করযর্, তারপর কাত হযয় পয়ি োযর্ র্যল মযন হয় না। 
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এক মুহূতগ কথা না র্যল হাসযলন কাদ্বটগস দ্বমকার। না, অর্যিযষ র্লযলন দ্বতদ্বন। কাত 
হযয় প়িযর্ না। তযর্ েুযর্ োযর্। 
  
. 
  
৬৩. 
  
যিদ্বরোন যথযক প্রায় পুঁদ্বচি মাইল-পুযর্গ, মন্টানা সীমাযন্তর দ্বঠক েদ্বক্ষ্যণ, যর্া়িার দ্বপযঠ 
র্যস চারদ্বেযক েৃদ্বি রু্লাযে েোন দ্বকর্ান। দ্বকিু দ্বেন হযলা এদ্বেকটায় অনর্ধ্ দ্বিকারীযের 
উপরর্ যর্য়ি যর্যি, মাসখাযনক আযর্ এক দ্বিকারীর লক্ষ্ে র্েথগ হওয়ায় হদ্বরযণর র্েযল 
মারা যর্যি তার একটা র্ািুর। দ্বর্যকযলর নািার জযনে হাত-মুখ যধ্ার্ার সময় হযয়যি, 
হঠাৎ েূর যথযক যেযস এল েুযটা গুদ্বলর িব্দ। স্ত্রীযক অযপক্ষ্া করযত র্যল মাউজার 
যর্াট-অোকিন রাইযিলটা দ্বনল যস, দ্বপ্রয় যর্া়িার দ্বপযঠ চয়ি রওনা হযয় যর্ল। 
  
েুই পাহায়ির মাঝখাযনর যিইল ধ্যর িুটযলা েোন, এক সময় যর্দ্বরযয় এযলা যখালা 
প্রান্তযর। চারপাযি খুুঁদ্বটযয় তাকাযতই টায়াযরর িাপ যপযয় যর্ল যস। চাকার োর্ ধ্যর 
খাদ্বনক েূর যেযতই খরচ করা যিল যকদ্বসিং, রু্যটর িাপ, র্ালুর্হুল মাদ্বটযত রক্ত যেখযত 
যপল। দ্বিকারী তার ধ্রািায়ী দ্বিকার দ্বনযয় চযল যর্যি। 
  
যেদ্বর হযয় োওয়ায় দ্বনযজর ওপর যরযর্ যর্ল েোন। তার যরযি যকউ র্াদ্ব়ি দ্বনযয় 
ঢুযকদ্বিল, তার মাযন হয় যর়্িা যেযঙযি নয়যতা যর্ট। যর্যটর সামযন প্রাইযেট যরাে, 
চযল যর্যি তাইওযয়যত। একটু পরই সযন্ধে হযর্, কাযজই কতটা দ্বক ক্ষ্দ্বত হযয়যি যেখার 
জযনে সকাল পেগন্ত অযপক্ষ্া করযত হযর্ তাযক। যর্া়িায় চয়ি র্াদ্ব়ির পথ ধ্রল যস। 
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খাদ্বনক েূর এযস লার্াম যটযন ধ্রল েোন। র্াতাযস যেযস আসযি এদ্বিযনর অস্পি 
আওয়াজ। এক হাত দ্বেযয় কাযনর যপিনটা আ়িাল কযর মযনাযোর্ দ্বেযয় শুনল যস। 
িব্দটা র্া়িযি। একটা ঢাল যর্যয় মাথায় উযঠ এযলা েোন, দ্বনযচর সমতল প্রান্তযর যচাখ 
রু্লাল। রািা ধ্যর দ্রুত যর্যর্ িুযট আসযি একটা র্াদ্ব়ি, যপিযন ধু্যলার যমর্ তুযল। 
  
িাক র্া জীপ হযর্ র্যল আিা করযলও, যচনার মযতা কািাকাদ্বি আসার পর েোন যেখল 
ওটা একটা সাধ্ারণ র্াদ্ব়ি, খযয়দ্বর রযঙর ির-যোর দ্বসোন, জাপাদ্বন। 
  
একটু পরই যব্রক করল ড্রাইোর, যখালা রািায় োুঁ়িাল। ধ্ীযর ধ্ীযর র্াদ্ব়ির িাযে ও 
রািার পাযি র্াযসর ওপর যনযম এযলা ধু্যলার যমর্। র্াদ্ব়ি যথযক নামল ড্রাইোর, হুেটা 
খুলল, ঝুুঁযক থাকল কযয়ক যসযকন্ড। এরপর র্াদ্ব়ির যপিযন চযল এল যস, িাঙ্ক-এর 
ঢাকদ্বন তুলল, যর্র করল সাযেগয়াযরর একটা িানদ্বজট। রার্ নয়, যকৌতূহল যর্াধ্ করযলা 
েোন। যতপায়ার ওপর িানদ্বজটটা র্দ্বসযয় কযয়কটা লোন্ডমাযকগর দ্বেযক যলন্স তাক করল 
ড্রাইোর, দ্বক্লপযর্াযেগ আটকাযনা কার্যজ দ্বরদ্বেিং দ্বলখল, রািার উপর যমলা দ্বজওলদ্বজকোল 
মোযপর সাযথ দ্বমদ্বলযয় যেখল। 
  
িানদ্বজট র্ের্হার করার অদ্বেজ্ঞতা েোযনর আযি, দ্বকন্তু এোযর্ কাউযক সাযেগর কাজ 
করযত যেযখ দ্বন যকাযনাদ্বেন। যর্সলাইন সম্পযকগ ধ্ারণা পার্ার র্েযল যলাকটা যেন 
দ্বনযজর অর্স্থান সম্পযকগ দ্বনদ্বিত হযত চাইযি। হাুঁ হযয় যর্ল েোন, কারণ হাযতর 
দ্বক্লপযর্ােগটা িুুঁয়ি রািার পাযি যঝাুঁযপর যেতর যিযল দ্বেল ড্রাইোর। 
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র্াদ্ব়ির সামযন যহুঁযট এযস আর্ার এদ্বিযনর দ্বেযক তাদ্বকযয় থাকল যস, ওটা যেন তাযক 
সযম্মাদ্বহত কযর যিযলযি। 
  
যর্ি দ্বকিুক্ষ্ণ দ্বস্থর োুঁদ্ব়িযয় ধ্োন করার পর একটা ঝাুঁদ্বক যখযয় সচল হযলা যলাটা, র্াদ্ব়ির 
যেতর হাত র্দ্বলযয় যর্র কযর আলন একটা রাইযিল। 
  
র্োপারটা যমলাযত পারযি না েোন। টাই দ্বর্জযনস সুেট পরা সাযেগয়ার জীর্যন কখযনা 
যেযখ দ্বন যস। অযচনা এলাকায় সাযেগ করযত এযস অনোয় যজযনও দ্বিকার করযর্, এ-ও 
দ্বর্শ্বাসে র্যল মযন হয় না। 
  
 যর্া়িা দ্বনযয় আরও কািাকাদ্বি চযল এযলা যস, আগুন্তুযকর যপিন দ্বেযক যথযক এযর্াযে। 
রাইযিযল একটা যিল যঢাকার্ার যচিা করযি যলাকটা, জাযন না তার যপিযন চযল 
এযসযি যস। যলাকটার োর্ যেযখ মযন হযলা, রাইযিযল যিল যঢাকাযনায় অেেি নয়। 
আট দ্বমটার েূযর থাকযত লার্াম টানল েোন, যলোর যকস যথযক মাউজারটা যর্র কযর 
হাযত দ্বনল। 
  
আপদ্বন অনদ্বধ্কার প্রযর্ি কযরযিন, জাযনন দ্বক? 
  
 লাি দ্বেল ড্রাইোর, দ্রুত রু্রযলা তার দ্বেযক। হাত যথযক পয়ি যর্ল একটা যিল, 
রাইযিযলর র্োযরলটা ধ্াক্কা যখল র্াদ্ব়ির সযঙ্গ। এযতাক্ষ্যণ তাযক এদ্বিয়ান র্যল দ্বচনযত 
পারল েোন। 
  
কী চান আপদ্বন? হতেম্ব যলাকটা জানযত চাইল। 

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

544 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
আপদ্বন আমার জদ্বমযন োুঁদ্ব়িযয় আযিন। ঢুকযলন কীোযর্? 
  
 যর্টটা োযলা দ্বিল। 
  
েোন ো যেযর্দ্বিল তাই। দ্বিকারীযের কাণ্ড, োযেরযক ধ্রযত পাযর দ্বন যস। সাযেগয়াযরর 
িানদ্বজট দ্বনযয় কী করযিন আপদ্বন? 
  
আপদ্বন দ্বক সরকাযরর যলাক? 
  
না… আদ্বম দ্বময়াটা কদ্বমউদ্বনযকিন-এর এদ্বিদ্বনয়ার। 
  
যলাকটা ইিংযরদ্বজযত জর্ার্ দ্বেযে, তযর্ উচ্চারযণ জাপাদ্বন প্রোর্ স্পি। একটা দ্বরযল 
যস্টিন র্সাযনার জযনে আিপািটা রু্যর দ্বিযর যেখদ্বি। 
  
কাযরা র্েদ্বক্তর্ত সম্পদ্বেযত যঢাকার আযর্ অনুমদ্বত লাযর্, জাযনন না? কী কযর ধ্যর 
দ্বনযলন দ্বরযল যস্টিন র্সাযনার অনুমদ্বত যের্ আদ্বম? 
  
আপনার সাযথ যোর্াযোর্ করা উদ্বচত দ্বিল আসযল আমার র্যসর। 
  
দ্বিল তর্দ্বক, র্লল েোন। দ্বখযে যপযয়যি তার, দ্বেযনর আযলা থাকযত র্যর দ্বিরযত চায়। 
এর্ার েয়া কযর দ্বর্োয় যহান। আর্ার েদ্বে কখযনা আসযত চান, প্রথযম আমার অনুমদ্বত 
যনযর্ন। 
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আপনার অসুদ্বর্যধ্র জযনে সদ্বতে আদ্বম েুিঃদ্বখত। 
  
মুযখ ো-ই র্লুক, আসযল যলাকটা যমাযটও েুিঃদ্বখত নয়, মযন হযলা েোযনর। তার হাযতর 
রাইযিযলর দ্বেযক সতকগ নজর রাখযি যস। যচহারায় উযির্ ও অদ্বস্থরতা চাপা থাকযি 
না। দ্বিকার করারও ইযে দ্বিল নাদ্বক? জানযত চাইল যস। 
  
না, মাযন যেি টাযর্গট িূদ্বটিং। 
  
দ্বকন্তু আমার অনুমদ্বত যনই। এদ্বেযক আমার র্রু-র্ািুররা রু্যর যর়্িায়। দ্বজদ্বনসপত্র গুদ্বিযয় 
দ্বনযয় চযল োন এর্ার। 
  
মাথা ঝাুঁদ্বকযয় রাদ্বজ হযলা যলাকটা। সাযেগয়াযরর িানদ্বজট ও যতপায়া েরল িাযঙ্ক, 
রাইযিলটা রাখল র্াদ্ব়ির র্োকসীযট। আর্ার র্াদ্ব়ির সামযন এযস যখালা হুযের যেতর 
উুঁদ্বক দ্বেল। এদ্বিনটা দ্বঠকমযতা কাজ করযি না। 
  
স্টাটগ যনযর্ যতা? জানযত চাইল েোন। 
  
মযন হয় যনযর্, র্যল জানালা দ্বেযয় র্াদ্ব়ির যেতর মাথা র্লাল যলাকটা, ইর্দ্বনিন কী 
যর্ারাল। প্রথমর্াযরই স্টাটগ দ্বনল র্াদ্ব়ি। যর্লাম, র্লল যস। 
  
েোন লক্ষ্ করল না, হুেটা নামাযনা হযলও তালা যেয়া হয় দ্বন। পাযরন েদ্বে যর্টটা র্ন্ধ 
কযর যেযর্ন, র্লল যস। 
  
অর্িেই। 
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মাউজারটা যকযস েযর র্াদ্ব়ির পথ ধ্রল েোন। চার দ্বকযলাদ্বমটার িুটযত হযর্ তাযক। 
  
 র্াদ্ব়ি রু্দ্বরযয় দ্বনযয় রওনা হযলা সুরু্রু দ্বময়া, যর্যটর দ্বেযক োযে। এ ধ্রযনর দ্বনজগন, 
প্রায় পদ্বরতেক্ত এলাকায় একজন যরিাযরর সযঙ্গ যেখা হযয় োযর্, োর্যত পাযর দ্বন যস। 
তযর্ এযত কযর তার দ্বমিন র্েথগ হযর্ না। েুযিা দ্বমটার এদ্বর্যয় এযস হঠাৎ কযর যব্রক 
করল দ্বময়া, লাি দ্বেযয় দ্বনযচ নামল, র্োকদ্বসট যথযক যিাুঁ দ্বেযয় তুযল দ্বনল রাইযিলটা, 
তারপর হুেটা তুলল আর্ার। 
  
এদ্বিযনর আওয়াজ যথযক যর্যি শুযন কাুঁযধ্র ওপর দ্বেযয় তাকাল েোন। 
  
 র্াযম যেজা হাযত রাইযিল তুযল লক্ষ্ দ্বস্থর করল দ্বমওয়া, এয়ারকদ্বন্ডিনাযরর কমযপ্রসর 
প্রায় িুুঁযয় আযি মাজল। আত্মহুদ্বত যেয়ার এই দ্বমিযন যস্বোয় রাদ্বজ হযয়যি যস, প্রিার্ 
পার্ার সযঙ্গ সযঙ্গ, কারণ নতুন সাম্রাযজের জযনে জীর্নোন করা তার েৃদ্বিযত অতেন্ত 
সম্মানজনক। রাদ্বজ হর্ার যপিযন আযরা কযয়কটা দ্বর্যর্চনা গুরুত্ব যপযয়যি। যর্াল্ড 
ড্রার্ন-এর প্রদ্বত অনুর্ত যস। তািা়িা, যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু স্বয়িং তাযক আশ্বাস দ্বেযয়যিন, 
যস মারা যর্যলও তার স্ত্রী সারা জীর্ন আদ্বথগক সেলতার মযধ্ে দ্বেন কাটাযর্, তার দ্বতন 
যিযলযমযয়যক দ্বনযজযের পিন্দ মযতা ইউদ্বনোদ্বসগদ্বট পেগন্ত যলখাপ়িার র্ের্স্থা করা হযর্। 
েুক্তরাযের পযথ যটাদ্বকও তোর্ করার সময় যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু তাযক কী র্যলযিন মযন 
পয়ি যর্ল তার। যকাদ্বট যকাদ্বট স্বযেির্াসীর উন্নত েদ্বর্ষেযতর স্বাযথগ আত্মতোর্ করি 
তুদ্বম। িত িত র্ির যতামার এ আত্মতোযর্র কথা স্মরণ করযর্ জাপাদ্বনরা। 
  
দ্বির্ার যটযন দ্বেল দ্বমওয়া। 
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. 
  
৬৪. 
  
এক দ্বমদ্বল যসযকযন্ড দ্বমওয়া, েোন, র্াদ্ব়ি ও যর্া়িাটা র্াষ্প হযয় যর্ল। ঝলযস উঠল 
দ্বর্িাল একটা অতুেজ্জ্বল হলুে আযলা, তারপর দ্বর্যফাদ্বরত হযয় সাো হযয় যর্ল যসটা। 
অেৃিে িক ওযয়ে িুযট যর্ল চারদ্বেযক। দ্বর্িৃত হযলা িায়ারর্ল, দ্বের্ন্ত যথযক যর্দ্বরযয় 
আসা সূযেগর মযতা র্া়িযি, ওপযর উঠযি। 
  
 মাদ্বট যিয়ি আকাযি উযঠ প়িল িায়ারর্ল, যমযর্র মাঝখাযন পয়ি ম্লান হযয় যর্ল যসটা, 
জ্বলজ্বযল যরদ্বেযয়িন ওটাযক রক্তর্ণগ কযর তুলল। দ্বপিু দ্বপিু যটযন দ্বনল রূ্দ্বণগ আকৃদ্বতর 
মাদ্বট ও আর্জগনার একটা প্রকাণ্ড স্বম্ভযক, দ্রুত দ্বত্রি দ্বকযলাদ্বমটার পেগন্ত খা়িা হযল যসটা। 
  
মানুষ র্লযত মারা যর্ল শুধু্ েোন ও দ্বমওয়া। যর্ি দ্বকিু খরযর্াি, রু্যনা কুকুর, সাপ ও 
েোযনর দ্বর্িটা র্রু-র্ািুর মারা যর্ল, যর্দ্বির োর্ই িক ওযয়যে। চার দ্বকযলাদ্বমটার েুযর 
দ্বমযসস দ্বকর্ান আর দ্বতনজন শ্রদ্বমক িুযট আসা োঙা কাুঁচ যলযর্ সামানে আহত হযল 
শুধু্। দ্বর্যফারযণর যর্দ্বিরোর্ ধ্াক্কা যথযক োলানটাযক আ়িাল করল পাহা়ি। জানালার 
কাুঁচ োঙা িা়িা োলাযনর যতমন যকাযনা ক্ষ্দ্বত হল না। 
  
আগুযন দ্বর্যফারণ একযিা দ্বমটার চও়িা ও দ্বত্রি দ্বমটার র্েীর একটা র্তগ ততদ্বর করল। 
শুকযনা যঝাুঁপ আর র্াযস আগুন ধ্যর যর্ল, দ্রুত িদ্ব়িযয় প়িযি, খযয়দ্বর ধু্যলার যমযর্র 
সযঙ্গ দ্বমযি যর্ল কাযলা যধ্াুঁয়া। 
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দ্বনযিজ হযয় আসা িক ওযয়ে র্াদ্ব়ি যখল পাহায়ি। র্র-র্াদ্ব়ি কাুঁদ্বপযয় দ্বেল, ঝাুঁদ্বক দ্বেল 
র্ািপালায়, তারপর যপৌঁিুল একযিা র্াযরা দ্বকযলাদ্বমটার উেযর দ্বলটল দ্বর্র্হযনগ। 
  
 যিদ্বরোন িহযরর র্াইযর, একটা িাক স্টোযন্ড োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি এক জাপাদ্বন যলাক, পাযি 
র্া়িা করা কার। চারদ্বেযক মানুযষর দ্বে়ি ও যিারযর্াল, সর্াই উযেদ্বজতোযর্ হাত তুলযি 
েূর আকাযি উযঠ আসা র্োযঙর িাতা আকৃদ্বতর যমর্টার দ্বেযক। তাযের দ্বেযক যখয়াল 
যনই জাপাদ্বন যলাকটার, যচাযখ েূরর্ীন তুযল একেৃযি তাদ্বকযয় আযি যস। এক সময় 
যচাখ যথযক েূরর্ীন নাদ্বমযয় ধ্ীর পাযয় যর্দ্বরযয় এল িাক স্টোন্ড যথযক, ঢুকল একটা 
যটদ্বলযিান রু্যে। খুচযরা পয়সা যর্র কযর োয়াল করল যস, কযয়কটা কথা র্লল জাপাদ্বন 
োষায়, তারপর নাদ্বমযয় রাখল দ্বরদ্বসোর। র্াদ্ব়িযত দ্বিযর এযস স্টাটগ দ্বেল যস, যমর্টার 
দ্বেযক একর্ারও না তাদ্বকযয় চযল যর্ল। 
  
েুদ্বনয়ার অযনকগুযলা দ্বসসযমাগ্রাি যস্টিযন যরকেগ হযয় যর্ল দ্বর্যফারণটা। কযলারাযোর 
সু্কল অর্ মাইনস-এর, নোিনাল আথগযকাযয়ক যসন্টাযরর যস্টিনটাই সর্যচযয় কাযি, গ্রাি 
যরকেগাযর দ্বসসযমাগ্রাদ্বিক যিদ্বসিং সামযন যপিযন িুযটািুদ্বট করযি যেযখ সতকগ হযয় উঠল 
দ্বজওদ্বিদ্বজদ্বসস্ট যক্লইটন যসাসগ। েুরু কুুঁচযক কমদ্বপউটাযর োটা যোর্ান দ্বেল যস, তারপর 
যিান করল যসন্টাযরর দ্বেযরের রজার দ্বস্টযেনসনযক। দ্বর্রক্ত করার জযনে েুিঃদ্বখত, 
সোর। এইমাত্র একটা আর্াত যরকেগ কযরদ্বি আমরা। 
  
কোদ্বলযিাদ্বনগয়া? 
  
না, মন্টানা সীমাযন্তর কািাকাদ্বি। 
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কযয়ক মুহূতগ দ্বর্রদ্বত, তারপর দ্বেযরের রজার দ্বস্টযেনসন র্লযলন, আিেগ! ওদ্বেকটা যতা 
অোকদ্বটে যকাযয়ক যজান-এর মযধ্ে পয়ি না। 
  
এটা কৃদ্বত্রম, সোর। 
  
 দ্বর্যফারণ? 
  
র়্ি ধ্রযনর। ইনযটনদ্বসদ্বট যস্কল যেযখ েতটুকু রু্ঝযত পারদ্বি, দ্বনউদ্বক্লয়ার র্যলই মযন 
হযে। 
  
র্ে, দ্বর়্ি দ্বর়্ি করযলন দ্বেযরের। তুদ্বম দ্বনদ্বিত? 
  
 এ-সর্ র্োপাযর দ্বনদ্বিত হওয়া দ্বক সম্ভর্, সোর? 
  
 দ্বকন্তু ওদ্বেকটায় যতা কখযনাই যটস্ট কযর দ্বন যপন্টার্ন। 
  
না, আমাযেরযক সতকগ করা হয় দ্বন। 
  
 তাহযল ওরা নয়। 
  
কী করর্ র্লুন যতা। দ্বনউদ্বক্লয়ার যরগুযলটদ্বর কদ্বমিযনর সাযথ যোর্াযোর্ করর্? 
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দ্বেযরকটর দ্বস্টযেনসন কযয়ক মুহূতগ দ্বচন্তা কযর র্লযলন লাি দ্বেযয় ওযেরযক টপকাও, 
কথা র্লল, নোিনাল দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট এযজদ্বন্সর হাঙ্ক-এর সাযথ। দ্বজযজ্ঞস কযরা, আসযল কী 
র্টযি। 
  
দ্বকন্তু হাঙ্ক সযয়র েদ্বে দ্বকিু না র্যলন? 
  
কার দ্বক আযস োয়? রহসেটা ওযের যকাযল যিযল দ্বেযয় খালাস হযত চাই আমরা। 
কোদ্বলযিাদ্বনগয়ায় র়্ি একটা েূদ্বমকম্প হযত োযে, ওদ্বেকটায় মযনাযোর্ দ্বেযত হযর্ 
আমাযের। 
  
ো জাযনন না তা র্লযর্ন কীোযর্ হাঙ্ক সযয়র? তযর্ যকাযনাটা জাতীয় সিংকট যকাযনাটা 
নয়, এটুকু উপলদ্বব্ধ করার রু্দ্বদ্ধ তার আযি। যসাযসগর কাযি আরও তথে চাইযলন দ্বতদ্বন, 
যেদ্বর না কযর খর্রটা পাদ্বঠযয় দ্বেযলন জাতীয় দ্বনরাপো কদ্বমিন–এর দ্বেযরেযরর কাযি। 
  
রাজননদ্বতক তর্ঠযক যোর্ যেয়ার জযনে সানফ্রানদ্বসসযকায় োযর্ন যপ্রদ্বসযেন্ট, এয়ারযিাসগ 
ওয়ান-এ রযয়যিন দ্বতদ্বন, এ সময় জেগাযনর যিান যপযলন। পদ্বরদ্বস্থদ্বত োযলা, যরই? 
জানযত চাইযলন দ্বতদ্বন। 
  
 মন্টানা সীমাযন্তর কাযি পারমাণদ্বর্ক দ্বর্যফারযণর খর্র যপযয়দ্বি আমরা, জর্ার্ দ্বেযলন 
যরইমন্ড জেগান। 
  
েোম! দ্বনিঃশ্বাযসর সযঙ্গ দ্বর়্ি দ্বর়্ি করযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। আমাযের না ওযের? 
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 অর্িেই আমাযের নয়। এ সম্ভর্ত র্াদ্ব়ি যর্ামাগুযলার একটা। 
  
 হতাহযতর খর্র? 
  
নর্ণে। িাুঁকা লোঞ্চলোযন্ড দ্বর্যফরণ র্যটযি, যলাকর্সদ্বত যনই র্লযলই চযল। 
  
পরর্তগী প্রশ্নটা েযয় েযয় করযলন যপ্রদ্বসযেন্ট, আযরা দ্বর্যফারযণর যকাযনা খর্র র্া 
লক্ষ্ণ? 
  
না, সোর। আপাতত ওই একটার কথাই জাদ্বন আমরা। 
  
আমাযক র্লা হযয়দ্বিল যকইযটন প্রযজে আটচদ্বিি র্ণ্টা দ্বপদ্বিযয় যর্যি। 
  
যর্যি, যরইমন্ড জেগান যজার দ্বেযয় র্লযলন। যকাে দ্বরযপ্রাগ্রাম করার মযতা েযথি সময় 
এখযনা ওরা পায় দ্বন। 
  
তাহযল র্োখো কযরা। 
  
পাদ্বসগোল নোির সাযথ কথা র্যলদ্বি আদ্বম। তার ধ্ারনা, এযকর্াযর কাজ যথযক হাই-
পাওয়ারে রাইযিল দ্বেযয় দ্বেযটাযনট করা হযয়যি যর্ামাটা। 
  
যরার্যটর সাহাযেে? 
  
না গুদ্বল িুুঁয়িযি একজন যলাক। 
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 তার মাযন আত্মহতোর প্রর্ণতা ওযের মযধ্ে এখযনা আযি? 
  
তাই যতা মযন হযে। 
  
যকন যরই? এোযর্ কাউযক আত্মহতো করাযনার যপিযন ওযের উযেযিে কী? 
  
সম্ভর্ত আমাযেরযক সার্ধ্ান কযর যেওয়াই উযেিে। সুমা যে আমাযের কাযি, এটা ওরা 
েুদ্বক্ত দ্বেযয় রু্যঝ দ্বনযয়যি। আমরা পারমাণদ্বর্ক আর্াত যহযন ড্রার্ন যসন্টার ধ্বিংস কযর 
দ্বেযত পাদ্বর, ওরা জাযন। র্াদ্ব়ি-যর্ামা িাটার্ার যোর্েতা ওযের আযি, ওরা ধ্যর দ্বনযয়যি 
এটা প্রমাণ করযত পারযল আমরা দ্বসদ্ধান্তহীনতায় েুর্র্, এ সুযোযর্ দ্বেযটাযনিন যকাে 
দ্বরযপাগ্রাম কযর যনযর্ ওরা। সর্গুযলা যর্ামা োযত একসাযথ িাটাযত পাযর। 
  
হুম। 
  
সমি েুদ্বক্ত ও অজুহাত আমাযের পযক্ষ্, সোর, যরই জেগান র্লযলন। 
  
পারমাণদ্বর্ক আক্রমযণ যকান র্াধ্া যনই। 
  
দ্বঠক, দ্বকন্তু দ্বনযরট প্রমাণ দ্বক আযি আমাযের হাযত, কী কযর রু্ঝর্ যকইযটন। প্রযজে 
অপাযরিনোল নয়? এমন হযত পাযর না অসম্ভর্যক সম্ভর্ কযরযি জাপাদ্বনরা, এরই মযধ্ে 
ততদ্বর কযর দ্বনযয়যি যকাে? এমন েদ্বে হয়, ওরা যধ্াকা দ্বেযে না? 
  
না, দ্বনযরট যকান প্রমাণ আমাযের হাযত যনই, যরইমন্ড জেগান স্বীকার করযলন। 
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 যসাযসদ্বক িীযপর দ্বেযক একটা ওয়ারযহে দ্বমসাইল িুযট আসযি, যটর যপযয় যর্ল ড্রার্ন 
যসন্টাযরর কযিালাররা, তখন ওযের একমাত্র কাজ হযর্ যসই মুহূযতগ র্াদ্ব়ি যর্ামাগুযলা 
একসাযথ িাদ্বটযয় যেয়া। যরার্ট ওগুযলাযক টাযর্গট এলাকায় দ্বনযয় োর্ার আযর্ই, যেখাযন 
যে অর্স্থায় আযি। 
  
যসটা হযর্ েয়ঙ্কর একটা র্োপার, দ্বম. যপ্রদ্বসযেন্ট। যর্দ্বিরোর্ র্াদ্ব়ি লুকাযনা আযি 
যমযিাপদ্বলটান িহরগুযলার মাঝখাযন। 
  
র্াদ্ব়িগুযলাযক েত তা়িাতাদ্ব়ি সম্ভর্ খুুঁযজ যর্র কযর যর্ামাগুযলা অযকযজা করযত হযর্, 
যরই। এই আতযঙ্কর কথা পার্দ্বলকযক আমরা জানাযত পাদ্বর না, অন্তত এখন আর তা 
সম্ভর্ নয়। 
  
এিদ্বর্আই এযজন্টযের একটা দ্বর্রাট র্াদ্বহনী কাযজ যনযম পয়িযি। 
  
 তারা দ্বক জাযন যর্ামাগুযলা কীোযর্ অযকযজা করযত হযর্? 
  
প্রদ্বতদ্বট টীযম একজন কযর দ্বনউদ্বক্লয়ার দ্বিদ্বজদ্বসস্ট আযিন। 
  
যরইমন্ড জেগান যপ্রদ্বসযেযন্টর যচহারায় িুযট ওঠা উযিযর্র যরখাগুযলা যেখযত যপযলন না। 
এটাই আমাযের যিষ সুযোর্, যরই, র্লযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। 
  
 আদ্বম জাদ্বন, দ্বম. যপ্রদ্বসযেন্ট। কাল এ সময় আমরা জানর্ েুদ্বনয়ার মানুষ জাপাদ্বনযের 
ক্রীতোযস পদ্বরণত হযত োযে দ্বকনা। 
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. 
  
এিদ্বর্আই দ্বটমটা লাস যের্াযস যপৌঁিুল। দ্বনদ্বেগি এক যহাযটযলর আন্ডারগ্রাউন্ড পাদ্বকগিং 
এদ্বরয়ার েযট একটা র্াদ্ব়ি-যর্ামা আযি, জাযন তারা। দ্বটযমর যনতৃত্ব দ্বেযে দ্বর্ল দ্বফ্রক। 
  
যকাথাও যকাযনা র্ােগ যনই, ইস্পাযতর েরজাটাও যোলা। লক্ষ্ণ সুদ্বর্যধ্র নয়, োর্ল 
দ্বফ্রক। দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট দ্বসযস্টম অি কযর রাখা হযয়যি, ইযলকিদ্বনক্স এক্সপাটগ জানাযলার 
আযরা উদ্বিগ্ন হযয় উঠল দ্বফ্রক। 
  
সার্ধ্াযন কযয়কটা েরজা যপদ্বরযয় একটা আউটার সাোই রুযম চযল এল দ্বটমটা। েূর 
প্রাযন্ত র়্ি একটা ধ্াতর্ েরজা যেখা োযে, গুদ্বটযয় তুযল যিলা হযয়যি দ্বসদ্বলযঙর কাযি। 
েরজা দ্বেযয় একটা হাইওযয় যসদ্বমযিইলন অনায়াযস ঢুকযত পারযর্। 
  
েযটর যেতর ঢুকল তারা। যেতরটা সমূ্পণগ খাদ্বল। 
  
ড্রার্ন আমরা হয়যতা েুল জায়র্ায় এযসদ্বি, দ্বর্ল দ্বফ্রযকর একজন এযজন্ট মন্তর্ে করল। 
  
 কিংদ্বক্রযটর যেয়ালগুযলার দ্বেযক তাকাল দ্বফ্রক, তাকাযলা যেদ্বন্টযলটযরর দ্বেযক, যে-পযথ 
যেতযর ঢুযকদ্বিল ওযয়োরদ্বহল। যমযঝর দ্বেযক তাদ্বকযয় টায়াযরর অস্পি োর্ যেখল যস। 
অর্যিযষ মাথা যনয়ি র্লল, না, এখাযনই দ্বিল র্াদ্ব়িটা। যসিাল এযজদ্বন্সর র্ণগনার সাযথ 
দ্বমযল োযে। 
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 দ্বফ্রকযক পাি কাদ্বটযয় যেতযর ঢুকযলন দ্বনউদ্বক্লয়ার দ্বিদ্বজদ্বসস্ট েরযলাক। খাদ্বল েযটর 
চারদ্বেযক যচাখ রু্দ্বলযয় হাত রু্লাযলন কাুঁচা-পাকা োদ্ব়িযত, র্লায় ঝাুঁঝ এযন র্লযলন, 
যর্ামাই যেখাযন যনই যসখাযন আদ্বম ওটাযক অযকযজা করর্ কীোযর্? োর্টা যেন, র্াদ্ব়ি 
যর্ামা না থাকার জযনে দ্বফ্রকই োয়ী। 
  
 জর্ার্ না দ্বেযয় েট যথযক দ্রুত যর্দ্বরযয় এযস কমান্ড িাযক উঠল দ্বর্ল দ্বফ্রক। কাযপ 
কদ্বপ যঢযল চুমুক দ্বেল যস, তারপর অন করল যরদ্বেও। ব্লোক হসগ, দ্বেস ইজ যরে হসগ, 
ক্লান্ত সুযর র্লল যস। 
  
যর্া অোযহে, যরঙ হসগ, এিদ্বর্আই দ্বিল্ড অপাযরিনস-এর দ্বেযরের জর্ার্ দ্বেযলন। 
  
আমরা অচল হযয় পয়িদ্বি। আমাযের আযর্ই যপৌঁযিদ্বিল ওরা, র্ািুর দ্বনযয় যকযট 
পয়িযি। 
  
যতামরা একা নও, অচল হযয় পয়িযি আযরা অযনযক। শুধু্ দ্বনউ জাদ্বসগযত বু্ল হসগ আর 
দ্বমযনযসাটাযত যগ্র হসগ তাযের র্ািুর খুুঁযজ যপযয়যি। 
  
আমরা দ্বক অপাযরিযনর মযধ্ে থাকর্? 
  
অর্িেই। যতামাযের হাযত সময় আযি র্াযরা র্ণ্টা। দ্বরদ্বপট, র্াযরা র্ণ্টা। নতুন অর্স্থান 
যথযক যতামাযের র্ািুর এ সমযয়র মযধ্ে খুুঁযজ যর্র করযত হযর্। অদ্বতদ্বরক্ত োটা পাঠাযনা 
হযে। পুদ্বলি, যিদ্বরি ও হাইওযয় যপিল ইউদ্বনটযক দ্বনযেিগ যেওয়া হযয়যি যে-যকাযনা 
িাক ও যসদ্বমযিইলর যেখযলই থাদ্বমযয় যচক করযত হযর্। 
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আমার একটা যহদ্বলকপ্টার েরকার। 
  
েরকার হযল একটা যকন, পুযরা এক ঝাুঁক যপযত পাযরা। দ্বকন্তু র্াযরা র্ণ্টার মযধ্ে 
ওগুযলাযক খুুঁযজ যর্র করা চাই। 
  
. 
  
এযো দ্বসদ্বট যথযক যিনটা এযস থামল টাযনযলর যিষ মাথায়। যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশুযক 
অেেথগনা জানার্ার জযনে অযপক্ষ্া করযি ইদ্বচযরা সুযর্াই। আপদ্বন এযসযিন, প্রাচীন র্নু্ধ, 
যসজযনে আপনাযক অসিংখে ধ্নের্াে জানাই। 
  
 েুদ্বনয়াই জাপাদ্বনরা েখল করযত োযে, এ সময় যতামার পাযি থাকযত চাই আদ্বম, 
অিীদ্বতপর রৃ্দ্ধ যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু এক র্াল হাসযলন। ইদ্বচযরা সুযর্াই লক্ষ্ করল, 
েরযলাযকর হাুঁটাচলায় অদু্ভত একটা প্রাণচাঞ্চলে রযয়যি আযর্ ো তার যচাযখ পয়ি দ্বন। 
  
লোন অনুসাযর দ্বমেওযয়স্ট যস্টযট একটা র্াদ্ব়ি-যর্ামা িাটাযনা হযয়যি। 
  
 গুে, যেদ্বর গুে। যহায়াইট হাউযসর প্রদ্বতদ্বক্রয়া? 
  
যচহারায় উযির্, ইদ্বচযরা সুযর্াই র্লল, যকান প্রদ্বতদ্বক্রয়াই যনই। যেন মযন হযে ওরা 
র্োপারটা যচযপ রাখযত চাইযি। 
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যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু র্ম্ভীর হযলন। তারপর উজ্জ্বল হযয় উঠল তার যচাখ েুযটা। 
যপ্রদ্বসযেন্ট েদ্বে আমাযের দ্বর্রুযদ্ধ পারমাণদ্বর্ক আক্রমযণর দ্বনযেগি না দ্বেযয় থাযকন, ধ্যর 
দ্বনযত হযর্ েদ্বর্ষেৎ যেখযত যপযয় েয় যপযয় যর্যিন দ্বতদ্বন। 
  
যস যক্ষ্যত্র র্লা চযল জুয়ায় আমরা দ্বজযতদ্বি। 
  
সম্ভর্ত, তরু্ যকইযটন প্রযজে সমূ্পণগ না হওয়া পেগন্ত আমরা উৎসর্ করযত পাদ্বর না। 
  
তাযকো যকাযরাদ্বজমা কথা দ্বেযয়যি, কাল সযন্ধের দ্বেযক যকাযনা এক সময় নতুন যকাে 
যপ্রাগ্রাম করা হযয় োযর্। 
  
ইদ্বচযরা সুযর্াইর কাুঁযধ্ একটা হাত রাখযলন রৃ্দ্ধ যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু। আমার মযন হয় 
এখুদ্বন যপ্রদ্বসযেযন্টর সাযথ সরাসদ্বর লাইযন কথা র্লা েরকার। আমাযের নতুন জাপাযনর 
িতগগুযলা তাযক জানাযত হযর্। 
  
নতুন জাপান ও নতুন আযমদ্বরকা, র্যর্গর সুযর র্লল ইদ্বচযরা সুযর্াই। 
  
 হোুঁ, দ্বঠক তাই।যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু তার নতুন দ্বিযষের দ্বেযক যস্নযহর েৃদ্বিযত তাকাযলন। 
নতুন একটা জাপাদ্বনজ আযমদ্বরকা। 
  
. 
  
৬৫. 
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লকহীে দ্বস-িাইে র্োলাদ্বক্স, েুদ্বনয়ার সর্যচযয় র়্ি কাযর্গা যেন, ওযয়ক িীযপর 
এয়ারদ্বিযপ লোন্ড করল। যেনটা থামার পর এদ্বর্যয় এযলা একটা কার, যব্রক কযর 
োুঁদ্ব়িযয় প়িল োন োনার িায়ায়। র্াদ্ব়ি যথযক যনযম যেযনর সামযনর দ্বেযকর একটা 
হোুঁচ র্যল যেতযর ঢুকল দ্বপট ও অোল। 
  
যেতযর ওযের জযনে অযপক্ষ্া করযিন অোেদ্বমরাল সোনযেকার। ওযের সযঙ্গ হোন্ডযিক 
করযলন দ্বতদ্বন, পথ যেদ্বখযয় কাযর্গা যর্-যত দ্বনযয় এযলন এখাযন িটা হাইওযয় র্াস রাখার 
পরও একযিা জন আযরাহীর র্সার দ্বসট যিলা োযর্। নুমার একটা েীপ সী মাইদ্বনিং 
যেদ্বহযকলযক পাি কাটাল ওরা। হাুঁটার র্দ্বত কদ্বমযয় দ্বর্িাল যমদ্বিনটায় র্াযয় হাত রু্লাল 
দ্বপট, মযন পয়ি যর্ল দ্বর্র্ জযন চয়ি প্রিান্ত মহাসার্যরর তলা যথযক কীোযর্ যকাযনা 
রকযম প্রাণ র্াুঁদ্বচযয়দ্বিল। যসই দ্বর্র্ জযনরই উন্নত সিংস্করণ এটা, নাম যেয়া হযয়যি দ্বর্র্ 
যর্ন্। 
  
 েীপ সী যেদ্বহযকযল সাধ্ারণত কাো সরাযনার জযনে প্রকাণ্ড হাতা ও থার্া থাযক োদ্বিক 
র্াহুযত, তার র্েযল এটায় র্াহুর র্দ্বধ্গত অিংযি রযয়যি দ্বর্দ্বেন্ন ধ্রযনর দ্বরযমাট 
মোদ্বনপুযলটর, আুঁকয়ি ধ্যর ধ্াতুর্ র্স্তু কাটার জযনে। নতুন আযরকটা দ্বজদ্বনস লক্ষ্ করল 
দ্বপট, যমদ্বিনটার ওপযরর অিংি ও কযিাল যকদ্বর্যনর মাথায় প্রকাণ্ড একটা নাইলন 
পোক। ওটা যথযক োরী লাইন যনযম এযসযি, সিংেুক্ত হযয়যি যেদ্বহযকযলর দ্বর্দ্বেন্ন 
পযয়যন্টর সযঙ্গ। 
  
যচহারায় দ্বর্ষণ্ণতা িুদ্বটযয় পয়িযি যেযখ সোনযেকার র্লযলন, সময় নি করা উদ্বচত হযে 
না। যটক-অি করার জযনে ততদ্বর হযয় রযয়যি ওরা। 
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অোেদ্বমরাযলর দ্বপিু দ্বপিু অদ্বিযসর মযতা যেখযত একটা কমপাটগযমযন্ট ঢুকল ওরা। 
দ্বসটযর্ট র্াুঁধ্যি, এ সময় সচল হযলা তেতোকার দ্বর্মান। আটািটা চাকা রু্রযত শুরু 
করল, যর্ার র্দ্বত ক্রমি দ্রুত যথযক দ্রুততর হযে। তারপর এক সময় আকাযি উযঠ 
এযলা ওরা। 
  
হাতর্দ্ব়ির ওপর যচাখ রু্দ্বলযয় অোল র্লল, যিা দ্বেযয় আমাযের তুলযত মাত্র দ্বতন দ্বমদ্বনট 
সময় দ্বনল পাইলট। 
  
র্ম্ভীর সুযর অোেদ্বমরাল র্লযলন, হাযত নি করার মযতা সময় সদ্বতে যনই। 
  
 যপিীযত দ্বেল দ্বেল দ্বপট, লম্বা করল পা েুযটা। ধ্যরই দ্বনদ্বে আপনার একটা েোন আযি। 
  
কাইে ইনগ্রাম আর কাদ্বটগস দ্বমকার কতটুকু র্যলযিন যতামাযের? অোেদ্বমরাল জানযত 
চাইযলন। 
  
র্যলযিন একটা দ্বর্-যটাযয়নদ্বটনাইন সার্যরর তলায় পয়ি আযি, র্লল দ্বপট। তারপর 
যসাযসদ্বক িীযপর চারধ্াযরর দ্বজওলদ্বজ ও দ্বসসদ্বমক িট দ্বসযস্টম সম্পযকগ যলকচার 
দ্বেযলন। কাদ্বটগযসর ধ্ারণা, যেটার যেতর যে অোটদ্বক যর্ামাটা আযি তা িাদ্বটযয় দ্বেযত 
পারযল িক ওযয়যের কারযণ িীপটা সার্যরর দ্বনযচ েুযর্ োযর্। 
  
আমার দ্বর্শ্বাস, এটা একটা িালতু ধ্ারণা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

560 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মাথা ঝাুঁদ্বকযয় দ্বপট র্লল, তারপর যমল যপনার আমাযেরযক িুদ্বট দ্বেযয় ওযয়ক 
আইলোযন্ডর তসকযত িুদ্বতগ করযত র্লযলন। ইযতামযধ্ে দ্বটযমর র্াদ্বক সর্াই যেযন চয়ি 
আযমদ্বরকায় চযল যর্যি। আদ্বম জানযত চাইলাম, আমাযেরযক আটযক রাখা হযয়যি যকন। 
উেযর দ্বতদ্বন র্লযলন, আপদ্বন এযস সর্ দ্বকিু র্োখো করযর্ন। 
  
যমল যপনার উের এদ্ব়িযয় যর্যি, কারণ উেরগুযলা তার জানা যনই, র্লযলন 
সোনযেকার। এমনদ্বক কাইে ইনগ্রাম ও কাদ্বটগন্স দ্বমকারও অোদ্বরযজানা সম্পযকগ দ্বকিু 
জাযনন না। 
  
অোদ্বরযজানা মাযন? দ্বপট যকৌতূহলী। 
  
আমাযের অপাযরিযনর যকাে যনম। 
  
আমাযের অপাযরিন? সতকগ প্রশ্ন অোযলর। 
  
আিা কদ্বর দ্বর্র্ যর্ন-এর সাযথ যকাযনা সম্পকগ যনই? দ্বকিংর্া পালগ হারর্াযর ওই নাযম যে 
েুদ্ধজাহাজটা আযি, তার সাযথ? 
  
থাকযত পাযর আর্ার না-ও থাকযত পাযর। যকাে যনম সাধ্ারণত অথগর্হ হয় না। দ্বপট ও 
অোযলর দ্বেযক তীক্ষ্ণ েৃদ্বিযত তাকাযলন অোেদ্বমরাল। পুযরা একটা দ্বেন দ্বর্শ্রাম যনয়ায় 
উপকার হযলও, এখযনা অতেন্ত ক্লান্ত ওরা। অপরাধ্যর্াযধ্র একটা অস্বদ্বিকর যখাুঁচা 
অনুের্ করযলন দ্বতদ্বন। ওযেরযক এতটা ধ্কল সইযত হযয়যি, যসজযনে দ্বতদ্বনই োয়ী। 
এখন আর্ার যপ্রদ্বসযেন্ট ও যরইমন্ড জেগানযক ওযের সাদ্বেগস যনওয়ার জযনে পরামিগ 
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দ্বেযয়যিন। কারণ জাযনন মহাসার্যরর অতল পদ্বরযর্ি সম্পযকগ ওযের েুজযনর মযতা 
অদ্বেজ্ঞতা ও জ্ঞান জীদ্বর্ত আর যকাযনা যলাযকর মযধ্ে যনই। আর্ার একটা রূ্দ্বণগ র্হুল 
দ্বর্পযের মুযখ ওযেরযক যঠযল যেওয়াটা সদ্বতে দ্বনষু্ঠরতারই নামান্তর, দ্বকন্তু তাুঁর সামযন 
দ্বিতীয় যকাযনা দ্বর্কল্প দ্বিল না। 
  
যটদ্বর্যল যরযখ একটা দ্বজওলদ্বজকাল চাযটগর োুঁজ খুলযলন দ্বতদ্বন, যসাযসদ্বক িীযপর 
চারদ্বেযক পঞ্চাি দ্বকযলাদ্বমটার সার্যরর যমযঝ যেখা োযে। ড্রার্ন যসন্টার ধ্বিংস করার 
মযতা যোর্ে যলাক যকাথাও খুুঁযজ পাওয়া োয় দ্বন, কাযজই আর্ার যতামাযেরযকই দ্বনর্গাচন 
করা হযয়যি। েীপ সী মাইদ্বনিং যেদ্বহযকল সম্পযকগ একমাত্র যতামরাই অদ্বেজ্ঞ। 
  
োর্যত োল লার্যি মানুযষর উপকাযর লাদ্বর্ আমরা, দ্বর়্িদ্বর়্ি কযর র্লল অোল। 
  
কী র্লযল? 
  
অোল দ্বজযজ্ঞস করযি, দ্বঠক কী করযত হযর্ আমাযের, র্যল চাযটগর ওপর ঝুুঁকল দ্বপট, 
তাকাযলা একটা ক্রস দ্বচযহ্নর দ্বেযক দ্বনযচ যলখা রযয়যি যেদ্বনিংস যেমনস। যর্ামাটা 
িাটার্ার জযনে দ্বেএসএমদ্বে র্ের্হার করযত হযর্ আমাযের, তাই না? 
  
 হোুঁ, র্লযলন অোেদ্বমরাল। আমরা টাযর্গট সাইযট যপৌঁিুযনার পর যতামাযেরযক ও দ্বর্র্ 
যর্যক পোরাসুযটর সাহাযেে পাদ্বনযত নাদ্বমযয় যেওয়া হযর্। 
  
তারপর? জানযত চাইল অোল। 
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সার্যর নামার পর দ্বনযচ, তলায় চযল োযর্ যতামরা-পোরাসুট থাকায় র্দ্বত দ্রুত হযর্ না। 
তারপর ওটাযক চাদ্বলযয় দ্বনযয় োযর্ দ্বর্-যটাযয়নদ্বটনাইযনর কাযি। দ্বিউদ্বজলোযজ আযি 
অোটদ্বমক যর্ামাটা, যর্র কযর আনযর্। দ্বনদ্বেগি একটা জায়র্ায় র্যয় আনযত হযর্ ওটাযক, 
িাটার্ার জযনে। 
  
আ়িি হযয় যর্ল অোল, যেন হঠাৎ েূত যেযখযি। ওহ্ র্ে! ো েয় কযরদ্বিলাম তার 
যচযয় মারাত্মক। 
  
 ঠাণ্ডা যচাযখ অোেদ্বমরাযলর দ্বেযক তাদ্বকযয় আযি দ্বপট। পাযি োুঁদ্ব়িযয় একটা অোটম 
যর্ামা িাটাযত র্লযিন, একটু যর্দ্বি আিা করা হযয় োযে না দ্বক? 
  
 ইউদ্বনোদ্বসগদ্বটর পঞ্চািজন দ্বর্জ্ঞানী ও এদ্বিদ্বনয়ার একসাযথ র্যস অপাযরিন অোদ্বরযজানার 
যপ্রাগ্রাম িাইনাল কযরযিন। আমার কথায় দ্বর্শ্বাস রাযখা, সিল হর্ার দ্বনখুুঁত একটা 
োয়াগ্রাম ততদ্বর কযরযিন তারা। 
  
 এতটা দ্বনদ্বিত তাুঁরা হন কীোযর্? জানযত চাইল অোল। এর আযর্ একটা যেন যথযক 
পুঁয়দ্বত্রি টন েীপ সী যেদ্বহযকল সমুযর নামায় দ্বন যকউ। 
  
 সমি দ্বেক অঙ্ক কযষ দ্বর্যর্চনা করা হযয়যি, র্েথগতার সমি সম্ভার্না র্াদ্বতল করা হযয়যি 
এক এক কযর। যতামরা পাদ্বনযত নামযর্ খযস প়িা একটা পাতার মযতা হালকাোযর্। 
  
 নরযকর পযথ প্রথম পেযক্ষ্প, যকৌতুক করল অোল, েদ্বেও আওয়াজটা োল কযর িুটল 
না। 
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দ্বর্পে সম্পযকগ আমরা সযচতন, মারাত্মক ঝুুঁদ্বকর মুযখ যঠযল দ্বেদ্বে র্যল যতামাযের ওপর 
আমাযের সহানুেূদ্বতও আযি, দ্বকন্তু যতামার আচরণ যকাযনা উপকাযর আসযর্ না। 
  
প্রশ্নযর্াধ্ক েৃদ্বিযত দ্বপযটর দ্বেযক তাকাল অোল। কী আচরণ? 
  
 অশুে েদ্বর্ষেিাণী করার প্রর্ণতা, র্োখো করল দ্বপট। 
  
যখাি যমজাযজ কাুঁধ্ ঝাুঁকাল অোল। আদ্বম শুধু্ দ্বনযেগজাল অনুেূদ্বত প্রকাি করার যচিা 
করদ্বিলাম। 
  
দ্বর্ধ্বি একটা যেন যথযক কীোযর্ যর্ামাটাযক যর্র করর্ আমরা? জানযত চাইল দ্বপট। 
িাটাযর্াই র্া কীোযর্? 
  
 েুজযনর হাযতই একটা কযর যিাল্ডার ধ্দ্বরযয় দ্বেযলন অোেদ্বমরাল সোনযেকার। িযটা, 
োয়াগ্রাম ও দ্বনযেগি, সর্ দ্বমদ্বলযয় প্রদ্বতদ্বট যিাল্ডাযর চদ্বিিটা কযর পাতা। ওগুযলার যেতর 
সর্ যেওয়া আযি। এখান যথযক ড্রপ যজাযন যপৌঁিুযত সময় লার্যর্, যসই িাুঁযক পয়ি 
দ্বনযত পারযর্। 
  
প্রায় পঞ্চাি র্ির পাদ্বনযত পয়ি রযয়যি যর্ামাটা, যোম়িাযনা যমাচ়িাযনা একটা যেযনর 
যেতর। কীোযর্ দ্বনদ্বিত হওয়া সম্ভর্, এখযনা ওটা িাটযর্? 
  
দ্বপরাদ্বম়িার সোযটলাইট যথযক পাওয়া িযটাযত যেখা যর্যি, দ্বিউদ্বজলাজটা সমূ্পণগ অক্ষ্ত। 
তার মাযন যর্ামাটারও যকাযনা ক্ষ্দ্বত হয় দ্বন। প্রযয়াজযন েীর্গদ্বেন পাদ্বনযত যিযল যরযখ, 
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র্ের্হার করার সময় যোলা হযর্, এ কথা যেযর্ই যর্ামাটার দ্বেজাইন করা হযয়দ্বিল। 
ওটার র্োদ্বলদ্বস্টক যকদ্বসিং-এর আমগারে উপাোনগুযলা এমনোযর্ র্ািাই করা হযয়যি, 
যেতযর োযত পাদ্বন ঢুকযত না পাযর। ওটা োরা ততদ্বর কযরদ্বিল, তাযের মযধ্ে েু একজন 
আজও যর্ুঁযচ আযি, তারা কসম যখযয় র্লযি, সার্যরর তলায় আরও পাুঁচযিা র্ির 
থাকযলও িাটযর্ ওটা। 
  
মুখ হাুঁদ্ব়ি কযর জানযত চাইল অোল, একটা টাইমার থাকযর্, আিা কদ্বর?। 
  
 দ্বর্যফারযণর আযর্ এক র্ণ্টা সময় পাযর্ যতামরা, জর্ার্ দ্বেযলন সোনযেকার। দ্বর্র্ 
জযনর যচযয় দ্বর্র্ যর্ন-এর র্দ্বত র্া়িাযনা হযয়যি। দ্বর্যফারযণর ধ্াক্কা এ়িাযনার জযনে 
েযথি েূযর আসযত পারযর্ যতামরা। 
  
েযথি েূযর মাযন কত েূযর? জানযত চাইল দ্বপট। 
  
র্াযরা দ্বকযলাদ্বমটার। 
  
যিষ িলািল কী? 
  
ধ্ারণাটা হযলা, সার্যরর তলায় পুরাযনা অোটদ্বমক যর্ামাটার সাহাযেে একটা কৃদ্বত্রম 
েূদ্বমকম্প সৃদ্বি করা। েূদ্বমকযম্পর িযল সার্যরর তলায় দ্বকিু র্টনা র্া দ্বর্পেগয় র্টযর্, 
দ্বঠক যে ধ্রযনর র্টনা র্া দ্বর্পেগয় উইনাযক ধ্বিংস কযরদ্বিল। 
  
তাযত যসাযসদ্বক িীযপর দ্বক এমন ক্ষ্দ্বত হযর্? জানযত চাইল দ্বপট। 
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কযয়ক দ্বমদ্বলয়ন র্ির আযর্ যসাযসদ্বক িীপ ততদ্বর হযয়যি একটা আযগ্নয়দ্বর্দ্বরর লাো 
যথযক। আযগ্নয়দ্বর্দ্বরটা দ্বর্যফাদ্বরত হযয়দ্বিল জাপাযনর উপকুল যর্ুঁযষ, লাো দ্বর্িৃত হয় 
সার্যরর অযনক েূর পেগন্ত। এক সময় এই দ্বর্িাল লাো জাপাযনর যমইনলোযন্ডর একটা 
র্াহু দ্বিল, পাদ্বনর ওপর েুযিা দ্বমটার পেগন্ত যজযর্ দ্বিল। তযর্ লাোর দ্বনযচ রযয়যি প্রাচীন 
নরম পদ্বল নরম পদ্বলযত যেযর্ যেযত শুরু কযর লাোর দ্বর্িৃদ্বত, এক সময় শুধু্ চু়িাটা 
িা়িা র্াদ্বকটুকু তদ্বলযয় োয় পাদ্বনর তলায়। 
  
যসই চু়িাই আজ যসাযসদ্বক িীপ? 
  
হোুঁ। 
  
তার মাযন আমরা ধ্যর দ্বনদ্বে, িক ওযয়ে ও েুদ্বমকম্প িীযপর দ্বনযচর পদ্বলমাদ্বটযক েুর্গল 
কযর তুলযর্, িীপটা র্যস োযর্ আযরা দ্বনযচর দ্বেযক? 
  
হোুঁ। 
  
দ্বকন্তু র্োপারটা অদ্বতদ্বরক্ত সহজ র্যল মযন হযে। 
  
মাথা না়িযলন সোনযেকার। আযরা র্োপার আযি। শুধু্ িক ওযয়যে কাজ হযর্ না। যস 
জযনেই িাটার্ার আযর্ যেন যথযক খাদ্বনক েূর সদ্বরযয় দ্বনযয় যেযত হযর্ যর্ামাটাযক। 
  
সদ্বরযয় দ্বনযয় যেযত হযর্ যকাথায়? 
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িীযপর সাযথ সমান্তরালোযর্ এদ্বর্যয়যি একটা র্েীর যিঞ্চ, যসই যিযঞ্চর চাযল। 
সার্ওযিন িক সৃদ্বি করা িা়িাও, আমরা আিা করদ্বি অোটদ্বমক দ্বর্যফারযণর িযল 
যিযঞ্চর পাুঁদ্বচলও যর্ি খাদ্বনকটা যেযঙ প়িযর্। কযয়ক দ্বমদ্বলয়ন টন পদ্বলমাদ্বটর ধ্স আর 
িক ওযয়ে, েুযটা দ্বমযল প্রচণ্ড একটা ধ্বিংসাত্মক িদ্বক্ত ততদ্বর করযর্। 
  
অথগাৎ একটা দ্বসসদ্বমক সী ওযয়ে ততদ্বর হযর্, র্লল দ্বপট। 
  
দ্বসসদ্বমক িযক িীপটা েুর্যত শুরু করযর্, র্যল চলযিন অোেদ্বমরাল, তারা ওটাযক ধ্াক্কা 
যেযর্ জযলাচ্ছ্বাস। কমদ্বপউটার যথযক জানা যর্যি, েি দ্বমটার উুঁচু হযর্ ওটা, র্দ্বত হযর্ 
র্ণ্টায় চারযিা দ্বকযলাদ্বমটার। যসাযসদ্বক িীযপর সারযিযস ো দ্বকিু অর্দ্বিি থাকযর্, সর্ 
েুযর্ োযর্ ড্রার্ন যসন্টার সহ। 
  
তেতেটাযক মুক্ত করর্ আমরা? জানযত চাইল অোল। আমরা েুজন? 
  
যতামরা েুজন আর দ্বর্র্ যর্ন। ওটাযক মদ্বেিাই করা হযয়যি। 
  
চাযটগর দ্বেযক তাদ্বকযয় েূরত্বটুকু আন্দাজ করার যচিা করল দ্বপট। আন্ডারওয়াটার যিযঞ্চর 
ঢাল, যেখাযন যর্ামাটা িাটাযনা হযর্ র্যল দ্বচহ্ন এুঁযক রাখা হযয়যি, যসখান যথযক 
র্ম্বারটার েূরত্ব হযর্ আটাি দ্বকযলাদ্বমটার। প্রায় পুঁয়তাদ্বিি র্িযরর পুরাযনা একটা অোটম 
যর্ামাযক অযচনা ও েুর্গম সার্যরর তলা দ্বেযয় যটযন দ্বনযয় োওয়া সহজ র্া ঝুুঁদ্বকদ্বর্হীন 
কাজ হযর্ না। 
  
যর্ামাটা িাটল, তারপর কী হযর্? জানযত চাইল দ্বপট। 
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দ্বর্র্ যর্নযক দ্বনযয় কািাকাদ্বি তীযর চযল আসযর্ যতামরা, ওখাযন একটা। যস্পিোল যিাসগ 
দ্বটম যতামাযেরযক উদ্ধার করার জযনে অযপক্ষ্া করযর্। 
  
র়্ি কযর শ্বাস দ্বনল দ্বপট। 
  
আর যকাযনা প্রশ্ন, দ্বপট? জানযত চাইযলন অোেদ্বমরাল। 
  
দ্বপযটর যচাযখ সিংিয় ও সযন্দহ। এরকম উদ্ভট অপাযরিযনর কথা জীর্যন কখযনা শুদ্বন 
দ্বন আদ্বম। এ যেন যস্বোয় মরযত চাওয়া। 
  
. 
  
৬৬. 
  
দ্বস-িাইে র্োলাদ্বক্স প্রদ্বত র্ণ্টায় চারযিা ষাট দ্বকযলাদ্বমটার যর্যর্ িুটযি। উের প্রিান্ত 
মহাসার্যর সযন্ধে যনযম এযলা। কাযর্গা যর্-যত দ্বর্র্ যর্ন-এর ইযলকিদ্বনক ও পাওয়ার 
দ্বসযস্টম যচক করযি অোল। সোনযেকার কাজ করযিন অদ্বিস কমপাটগযমযন্ট, সর্গযিষ 
তথে সিংগ্রহ করযিন, যসই সযঙ্গ যপ্রদ্বসযেন্ট ও জেগাযনর প্রযশ্নর উের দ্বেযেন যরদ্বেওযত। 
যহায়াইট হাউযসর দ্বসচুযয়িন রুযম র্লের্মগ হযেন তাুঁরা। সী যফ্লার দ্বজওলদ্বজ সম্পযকগ 
নতুন তথে পার্ার জযনে দ্বজওদ্বিদ্বজদ্বসস্টযের সযঙ্গ সারাক্ষ্ণ যোর্াযোর্ রাখযিন 
অোেদ্বমরাল। ওযের সযঙ্গ পাদ্বসগোল নোিও আযিন। যেনটা যথযক যর্ামাটা কীোযর্ 
সরাযর্, তারপর কীোযর্ িাটাযর্, যস সম্পযকগ দ্বপযটর প্রযশ্নর উের দ্বেযেন েরযলাক। 
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আকাযি আর মাত্র এক র্ণ্টা আযি দ্বপট, উদ্বচত দ্বিল অোযলর পাযি োুঁদ্ব়িযয় দ্বর্র্ যর্ন-
এর সযঙ্গ পদ্বরচয়টা োর কযর ঝালাই কযর যনয়া। তা না কযর ও ো করযি, অদু্ভতই 
র্লযত হযর্। কু্রযের কাি যথযক েতগুযলা পাযর লাঞ্চ র্ক্স সিংগ্রহ করযিও, দ্বকিু যচযয় 
দ্বনল, দ্বকিু দ্বকযন। খার্ার পাদ্বন সিংগ্রহ করল ৩০ দ্বলটার। এমনদ্বক কদ্বিও সিংগ্রহ করল। 
সর্ই েত্ন কযর তুযল রাখল দ্বর্র্ যর্ন-এ। এয়ার যিাসগ ফ্লাইট এদ্বিদ্বনয়াযরর কাি যথযক 
খাদ্বনকটা যকর্ল ধ্ার করল ও, ধ্ার করল একটা যিাট ইযলকদ্বিক উইঞ্চ। সর্যিযষ দ্বর্র্ 
যর্ন-এর অপাযরটরস যচয়াযর র্সল, োর্যি দ্বমিনটা সিল হযর্ দ্বকনা। দ্বর্-
যটাযয়নদ্বটনাইন যথযক যর্ামা যর্র করা অতেন্ত জদ্বটল একটা কাজ, তারপর অযচনা 
সার্যরর যমযঝর ওপর দ্বেযয় র্াযরা দ্বকযলাদ্বমটার সযর আসযত হযর্ প্রাণ দ্বনযয়, তা না 
হযল দ্বর্যফাদ্বরত আটক যর্ামা েস্ম কযর যেযর্ ওযক। 
  
দ্বিিদ্বটন দ্বমদ্বনটস টু ড্রপ, যজযন্টলযমন, কাযর্গা যর্-র স্পীকার যথযক যেযস এযলা 
পাইরযটর োদ্বিক কণ্ঠস্বর। 
  
 যতামাযের ততদ্বর হর্ার সময় হযয়যি, সোনযেকার র্লযলন, মুযখর চাম়িা টান টান হযয় 
আযি। 
  
অোযলর কাুঁযধ্ একটা হাত রাখল দ্বপট। রওনা হর্ার আযর্ চযলা র্াথরুম র্ের্হার কদ্বর। 
  
অর্াক হযয় তাকাল অোল। যকন? দ্বর্র্ যর্ন-এ যতা ওযয়স্ট দ্বসযস্টম আযিই। 
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সার্ধ্াযনর মার যনই। যকউ জাদ্বন না পাদ্বনযত কত যজাযর প়ির্ আমরা। অোদ্বক্সযেযন্টর 
সময় িরীযরর যেতরটা োযত নি না হয় যসজযনে যরস কাযরর ড্রাইোররা প্রদ্বতযোদ্বর্তা 
শুরুর এর্ সর্ সময় ব্লাোর খাদ্বল কযর যনয়। 
  
কাুঁধ্ ঝাুঁকাল অোল। যর্ি। টয়যলযটর দ্বেযক এদ্বর্যয় যর্ল যস। 
  
টয়যলযট ঢুকযি অোল, র্াইযর যথযক েরজাটা র্ন্ধ কযর দ্বেল দ্বপট। ফ্লাইট এদ্বিদ্বনয়াযরর 
দ্বেযক দ্বিযর ইদ্বঙ্গত করল, উেযর যিাট কযর মাথা ঝাুঁকাল ফ্লাইট এদ্বিদ্বনয়ার, কযয়কটা 
যমাটা তার দ্বেযয় যিাি কযর মাথা ঝাুঁকাল ফ্লাইট এদ্বিদ্বনয়ার, কযয়কটা যমাটা তার দ্বেযয় 
যিাি টয়যলট যর্ুঁযধ্ যিলল যস। 
  
কী র্টযি রু্ঝযত যপযর যেতর যথযক দ্বচৎকার জুয়ি দ্বেল অোল। দ্বপট, না! র্ে, যনা! 
দ্বপট, েীজ। 
  
কী র্টযি সোনযেকারও তা রু্ঝযত পারযলন। তুদ্বম একা পারযর্ না। দ্বপযটর একটা র্াহু 
আুঁকয়ি ধ্রযলন দ্বতদ্বন। যতামরা েুজন, এর-কথা মযন যরযখ েোনটা ততদ্বর করা হযয়যি। 
  
দ্বর্র্ যর্যক চালার্ার জযনে একজনই েযথি। েুজনযক মৃতুের পযথ যঠযল যেয়া যর্াকাদ্বম, 
টয়যলযটর েরজায় র্ন র্ন লাদ্বথ প়িযি, ইস্পাযতর যকর্ল জ়িাযনা থাকায় খুলযি না 
ওটা। অোলযক র্লযর্ন, সদ্বতে আদ্বম েুিঃদ্বখত। েদ্বে যর্ুঁযচ দ্বিযর আদ্বস, ওর সমি র্ালমন্দ 
আদ্বম হাদ্বসমুযখ হজম করর্। 
  
আদ্বম দ্বনযেগি দ্বেযলই কু্ররা ওযক যর্র কযর আনযর্। 

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

570 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
রার্াযরর মযতা প্রসাদ্বরত হযলা দ্বপযটর যঠাুঁট। তা পাযরন, দ্বকন্তু কাজটা করযত হযল 
আমার সাযথ ল়িযত হযর্ ওযের। 
  
তুদ্বম দ্বকন্তু অপাযরিনটা নি করি। পাদ্বনযত নামার সময় েদ্বে আহত হও, তখন কী 
হযর্? 
  
েীর্গ একটা মুহূতগ অোেদ্বমরাযলর দ্বেযক তাদ্বকযয় থাকল দ্বপট। তারপর র্লল, একজন 
র্নু্ধযক হারাযত হযর্, এই েয় দ্বনযয় যকাযনা কাজ করা আমার পযক্ষ্ সম্ভর্ নয়। 
  
 সোনযেকার জাযনন, তাুঁর যস্পিাল প্রযজে দ্বেযরেরযক টলাযনা সম্ভর্ নয়। ধ্ীযর ধ্ীযর 
দ্বপযটর একটা হাত দ্বনযজর েুযটা দ্বেযয় ধ্রযলন দ্বতদ্বন। দ্বিযর এযস কী যেখযত চাও তুদ্বম, 
দ্বপট, মাই সান? 
  
উষ্ণ হাদ্বস িুটল দ্বপযটর মুযখ। এক যেট র্লো দ্বচিংদ্ব়ি আর ক়িা যটকুইলা! 
  
 রু্রল দ্বপট, দ্বর্র্ যর্ন-এ চ়িল, যেতর যথযক সীল কযর দ্বেল হোুঁচ। 
  
দ্বস-িাইে র্োলাদ্বক্সযত দ্বকিু পদ্বরর্তগন আনা হযয়যি। ইিুযমন্ট পোযনযলর পাযির হাতলটা 
ধ্যর টান দ্বেল যকা-পাইলট, ইযলকদ্বিক মটযরর গুিন যিানা যর্ল, যসই সযঙ্গ কাযর্গা 
যেযকর যমযঝ এক পাযি সযর োওয়ায় দ্বর্রাট একটা িাুঁক যেখা যর্ল। অোেদ্বমরাল 
সোনযেকার ও েুজন কু্রর িরীর যসিদ্বট স্টোপ দ্বেযয় র্াধ্া, দ্বর্র্ যর্ন এর সামযন োুঁদ্ব়িযয় 
ওুঁরা। দ্বর্রাট িাুঁকটা দ্বেযয় তীব্র র্াতাস আসযি। দ্বর্র্ যর্ন-এ র্যস রযয়যি দ্বপট। 
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ড্রপ যজাযন যপৌঁিুযত আর ষাট যসযকন্ড, পাইলযটর কণ্ঠস্বর যেযস এযলা ওযের 
যহেযসযট। র্াতাযসর র্দ্বতপাুঁচ নট। আকাযি যমর্ যনই। র্াুঁকা চাুঁে। সার্যর চার িুট 
যঢউ। রাোযর যকাযনা সারযিস দ্বিপ যেখা োযে না। 
  
পদ্বরযর্ি গ্রহণযোর্ে, দ্বনদ্বিত করযলন অোেদ্বমরাল। 
  
দ্বর্র্ যর্ন-এর সামযন োুঁদ্ব়িযয় অোেদ্বমরাল শুধু্ যেখযত পাযেন কাযর্গা যেযকর দ্বর্রাট হা। 
এক হাজার দ্বমটার দ্বনযচ সার্র চকচযক রূযপা। 
  
আর দ্বর্ি যসযকন্ড, র্যল কাউন্ট োউন শুরু করল পাইলট। 
  
দ্বর্িাল র্াহযনর স্বে যর্া যথযক হাত না়িল দ্বপট। মযন েদ্বে যকাযনা েয় র্া উযির্ 
থাযকও, যচহারা যেযখ যর্াঝা োযে না। টয়যলযটর েরজায় এখযনা পোর্াত করযি 
অোল, তযর্ র্াতাযসর র্জগযন আওয়াজটা চাপা পয়ি োযে। 
  
িাইে, যিার, থ্রী, টু, ওয়ান, ড্রপ! 
  
হাইড্রদ্বলক পাযম্পর সাহাযেে অকস্মাৎ তুযল যিলা হযলা সামযনর যরইল, যপিন দ্বেযক 
দ্বপিযল যর্ল দ্বর্র্ যর্ন, িাুঁযকর দ্বকনারা দ্বেযয় খযস প়িল যেন যথযক অন্ধকার িূযনে। 
দ্বত্রি টন ওজযনর দ্বর্র্ যর্নযক যচাযখর পলযক ও সার্লীল েদ্বঙ্গযত অেৃিে হযয় যেযত 
যেখযলন অোেদ্বমরাল, সতকগোযর্ যেযকর দ্বকনারার দ্বেযক এযর্াযলন দ্বতদ্বন, দ্বনযচর দ্বেযক 
ঝুুঁযক তাকাযলন। 
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চাুঁযের আযলায় িুটন্ত একটা উল্কার মযতা যেখা যর্ল প্রকাণ্ড েীপ সী মাইদ্বনিং যেযসল 
দ্বর্র্ যর্নযক। 
  
. 
  
৬৭. 
  
প্রথযম তীরযর্যর্ নামযত শুরু করল দ্বর্র্ যর্ন, তারপর প্রকাণ্ড আকৃদ্বতর দ্বতনটা িাতা 
অথগাৎ পোরাসুট খুযল যেযতই নামার র্দ্বত মন্তর হযয় প়িল। ওপরদ্বেযক তাদ্বকযয় 
স্বদ্বিযর্াধ্ করল দ্বপট, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাোদ্বর্ক হযয় এযলা। প্রথম র্াধ্াটা যপিযন যিযল 
এযসযিও। এর্ার দ্বনরাপযে পাদ্বনযত প়িযত হযর্, যনযম যেযত হযর্ দ্বতনযিা দ্বর্ি দ্বমটার 
র্েীর সার্যরর তলায়, অখণ্ড ও অক্ষ্ত অর্স্থায়। অপাযরিযনর এ পেগাযয় দ্বকিুই ওর 
করার যনই, কাযজই োত্রা উপযোর্ করা যেযত পাযর। 
  
চাুঁযের আযলায় দ্বস-িাইে র্োলাদ্বক্সযক পদ্বরষ্কার দ্বচনযত পারল ও, দ্বর্র্ যর্নযক দ্বর্যর চক্কর 
দ্বেযে। অোেদ্বমরাল টয়যলট যথযক অোলযক যর্র কযরযিন দ্বকনা োর্ল। মযন মযন হাসল 
ও, অসহায় যর্াে করা িা়িা আর দ্বকিু করার যনই অ াযলর। 
  
আকাি যথযক পাদ্বনর েূরত্ব মাপা দ্বেযনর যর্লা অতেন্ত কদ্বঠন, রাযত প্রায় অসম্ভর্। তযর্ 
যঢউযয়র মাথার চাুঁযের আযলা প্রদ্বতিদ্বলত হযত যেযখ দ্বপট আন্দাজ করল আর পযনযরা 
যসযকযন্ডর মযধ্ে পাদ্বনযত প়িযর্ ও। দ্বসটটা কাত কযর দ্বনল, অদ্বতদ্বরক্ত পোযের ওপর 
দ্বস্থর হযলা যসটা। দ্বস-িাইযের উযেযিে হাত না়িল একর্ার, েদ্বেও জাযন যেন যথযক 
যকউ ওযক যেখযত পাযে না। 
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অকস্মাৎ ঝাুঁদ্বক যখল দ্বর্র্ যর্ন, যজা়িা যঢউযয়র মাঝখাযন প়িল। সার্যরর পাদ্বনযত যর্ি 
র়্ি একটা র্তগ ততদ্বর হযলা, পাুঁদ্বচলগুযলা যর্ালাকার। তারপরই পাদ্বনর দ্বনযচ েুর্ দ্বেল 
দ্বর্র্ যর্ন। 
  
পোরাসুট থাকায় আিঙ্কার যচযয় কমই লার্ল ধ্াক্কাটা, দ্বপযটর যকাযনা হা়ি োঙল না র্া 
যকাথাও সযরও যর্ল না। দ্বসটটাযক খা়িা কযর দ্বনল ও, প্রদ্বতদ্বট পাওয়ার দ্বসযস্টম যচক 
করল। ইন্সিুযমন্ট পোযনযল সরু্জ আযলা জ্বলযি যেযখ খুদ্বি হযয় উঠল মন। কমদ্বপউটার 
মদ্বনটর জাদ্বনযয় দ্বেল, যকাথাও যকাযনা োদ্বিক যর্ালযোর্ যেখা যেয় দ্বন। র্াইযরর আযলা 
জ্বালাল, আযলাটাযক তাক করল ওপর দ্বেযক। েুযটা পোরাসুট যমলা অর্স্থায় রযয়যি, 
তৃতীয়টা যমাচ়ি যখযয় জদ্ব়িযয় যর্যি লাইযনর সযঙ্গ। 
  
কমদ্বপউটর স্ক্রীযনর ওপর যচাখ, দ্বনদ্বেগি যর্াতাযম চাপ দ্বেযয় নামার র্দ্বত যজযন দ্বনল দ্বপট। 
স্ক্রীযনর ওপর দ্বেযয় দ্বমদ্বিল কযর এদ্বর্যয় যর্ল সিংখোগুযলা, জ্বযল উঠল লাল ওয়াদ্বনগিং 
দ্বসর্নোল। প্রদ্বত দ্বমদ্বনযট একষদ্বি দ্বমটার নামযি দ্বর্র্ যর্ন। দ্বকন্তু নামার র্দ্বত দ্বহযসযর্ 
করা হযয়দ্বিল, খুর্ যর্দ্বি হযল দ্বর্য়াদ্বিি িা়িাযর্ না। প্রদ্বত দ্বমদ্বনযট উদ্বনি দ্বমটার দ্রুত 
নামযত দ্বর্র্ যর্ন। 
  
এযত র্েি যে কথা র্লযত পারযর্ না? দ্বপযটর এয়ারযিাযন অোেদ্বমরাযলর োদ্বিক 
কণ্ঠস্বর। 
  
যিাি একটা সমসো যেখা দ্বেযয়যি, জর্ার্ দ্বেল দ্বপট। 
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পোরাসুট? জানযত চাইযলন অোেদ্বমরাল, কী শুনযত হযর্ যেযর্ উযির্ যর্াধ্ করযলন। 
  
একটা লাইযনর সাযথ জদ্ব়িযয় যর্যি, িযল নামার র্দ্বত যর্য়ি যর্যি আমার। 
  
স্পীে? 
  
 একষদ্বি। 
  
 নট গুে। 
  
সর্ কথা শুনযত চাই আদ্বম। 
  
লোদ্বন্ডিং সাইটটা যর্যি যনওয়া হযয়যি জায়র্াটা সমতল এর্িং নরম পদ্বলমাদ্বট দ্বেযয় ততদ্বর 
র্যল। যতামার র্দ্বত যর্দ্বি হযলও, পাদ্বনযত নামার সময় যেরকম ধ্াক্কা যখযয়ি তারযচযয় 
কমই লার্যর্। 
  
 ধ্াক্কার কথা োর্দ্বি না, র্লল দ্বপট, তাদ্বকযয় আযি কমদ্বপউটার মদ্বনটযর। োর্দ্বি দ্বত্রি 
টন দ্বর্র্ যর্ন েি দ্বমটার নরম কাোয় না েুযর্ োয়। দ্বর্র্ জযনর মযতা এটার সু্কপ যনই 
যে মাদ্বট খুুঁ়িযত পারযর্। 
  
আমরা যতামাযক মাদ্বট খুুঁয়ি যর্র কযর আনর্, প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বেযলন অোেদ্বমরাল। 
  
দ্বকন্তু অপাযরিযনর কী হযর্? 
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এযতা দ্বনচু র্লায় কথা র্লযলন অোেদ্বমরাল, যকাযনা রকযম শুনযত যপল দ্বপট, অপাযরিন 
র্াদ্বতল করা হযর্। 
  
যহাল্ড অন! অকস্মাৎ র্াধ্া দ্বেল দ্বপট। মদ্বনটযর সার্যরর তলা যেখযত পাদ্বে। 
  
 অন্ধকার যথযক কাযলা কুৎদ্বসত তলযেি দ্রুতযর্যর্ উযঠ আসযি। স্পি যথযক একটা 
আঙুযলর মযতা কযর েুযর্ যর্ল দ্বর্র্ যর্ন। ঠাণ্ডা কাযলা পাদ্বনযত িুযল-যিুঁযপ উঠল একটা 
দ্বর্িাল যমর্, অন্ধকার হযয় যর্ল চারদ্বেক। 
  
 দ্বস-িাইযে কাযলা হযয় যর্ল অোেদ্বমরাল ও অোযলর যচহারা, র্োকুল হযয় অযপক্ষ্া 
করযি ওরা দ্বপযটর র্লা যিানার জযনে। 
  
দ্বর্র্ যর্ন কাোর যেতর পুযরাপুদ্বর চাপা পয়ি যর্যি দ্বকনা রু্ঝযত পারল না দ্বপট। ও শুধু্ 
েৃঢ় একটা চাপ অনুের্ কর। চারদ্বেযকর সমি েৃিে অেৃিে হযয়যি। কোযমরা ও র্াইযরর 
আযলায় শুধু্ র্াোদ্বম ও খযয়দ্বর কাো যেখা যর্ল। োর্ে োযলা যে পোরাসুটগুযলা যোযতর 
টাযন দ্বর্র্ যর্ন-এর একপাযি সযর যর্যি। যর্াতাম দ্বটযপ শুযটর লাইযন আটকাযনা 
হুকগুযলা খুযল দ্বনল দ্বপট। তারপর দ্বনউদ্বক্লয়ার পাওয়ার দ্বসযস্টম চালু করল, োযত দ্বসযধ্ 
হযয় সামযন এযর্াযত পাযর দ্বর্র্ যর্ন। কাপুদ্বনটা অনুের্ করল ও, দ্বর্িাল িাের যর্ট 
মাদ্বট কাময়ি রু্রযত শুরু কযরযি। যর্ট রু্রযি, তযর্ দ্বর্র্ যর্ন সামযন র্া়িযি র্যল মযন 
হযলা না। 
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কযয়ক মুহূতগ যকযট যর্ল। তারপর হঠাৎ ঝাুঁদ্বক যখল দ্বর্র্ যর্ন, কাত হযয় প়িল োন 
দ্বেযক। কযিাল অোেজাস্ট কযর র্াহনটাযক দ্বসযধ্ কযর দ্বনল দ্বপট। অনুের্ করল, একটু 
একটু কযর সামযন এযর্াযে। ক্রমি র্া়িযি র্দ্বত। 
  
হঠাৎ কযরই কাোর যেতর যথযক যর্দ্বরযয় এযস দ্রুত যর্যর্ িুটল দ্বর্র্ যর্ন। চারপাযির 
পাদ্বন যখালা। আযরা পঞ্চাি দ্বমটার এযর্ার্ার পর েৃদ্বিসীমা র্া়িযত শুরু করল, ধ্ীযর ধ্ীযর 
পদ্বরষ্কার হযয় আসযি পাদ্বন। 
  
যপিী দ্বঢল কযর দ্বেযয় র্যস আযি দ্বপট, আপন র্দ্বতযত এদ্বর্যয় চলযি দ্বর্র্ যর্ন। খাদ্বনক 
পর অোেদ্বমরাল ও অোযলর সযঙ্গ যোর্াযোর্ করল ও। জানাল, যেদ্বনিংস যেমনস-এর 
দ্বেযক রওনা হযয় যর্যি। 
  
. 
  
৬৮. 
  
 সকাল েিটার দ্বেযক যজমস সোনযেকাযরর যমযসজ দ্বনযয় যহায়াইট হাউযস ঢুকযলন 
যরইমন্ড জেগান। িাওয়ার যসযর কাপ়ি পাযট এইমাত্র যর্েরুযম ঢুযকযিন যপ্রদ্বসযেন্ট। 
আয়নার সামযন োুঁদ্ব়িযয় টাইযয়র নট র্াুঁধ্যিন, দ্বসচুযয়িন রুম যথযক খর্র এল। 
  
 দ্বর্রক্ত করার জযনে েুিঃদ্বখত, দ্বম. যপ্রদ্বসযেন্ট, সদ্বর্নযয় র্লযলন যরইমন্ড জেগান। োর্লাম 
শুযন খুদ্বি হযর্ন যে অপাযরিনটা সুন্দরোযর্ শুরু হযয়যি। দ্বর্র্ যর্নযক দ্বনযয় যেদ্বনিংস 
যেমনস-এর দ্বেযক রওনা হযয় যর্যিন োকগ দ্বপট। 
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ঈশ্বরযক ধ্নের্াে, োযলা একটা খর্র দ্বেযয় শুরু হযলা দ্বেনটা। র্ম্বাযরর কাযি যপৌঁিুযত 
কতক্ষ্ণ সময় যনযর্ন উদ্বন? 
  
এক র্ণ্টা। আযরা কম লার্যর্ েদ্বে সার্যরর তলা সমতল হয়। 
  
আর দ্বর্যফারণ? 
  
েুর্ণ্টা লার্যর্ যর্ামাটা সরাযত। আযরা দ্বতন র্ণ্টা এক্সযেিন সাইযট যপৌঁযি দ্বেযটাযনটর 
যসট করযত, দ্বনরাপে েুরযত্ব সযর আসযত। 
  
যকান সমসো হয়দ্বন যতা? 
  
যতমন যকাযনা সমসো হয় দ্বন। অোেদ্বমরাল সোনযেকার েয় কযরদ্বিযলন, পতযনর ধ্াক্কায় 
ক্ষ্দ্বতগ্রস্থ হযত পাযর দ্বর্র্ যর্ন, তযর্ যসরকম দ্বকিু র্যট দ্বন। আযরকটা দ্বর্ষয় হযলা, দ্বম. 
োকগ দ্বপট দ্বম, অোল দ্বজওদ্বেগযনাযক যেোযর্ই যহাক িাুঁদ্বক দ্বেযয়যিন। কাজটা দ্বতদ্বন একা 
করযিন। 
  
মযন মযন খুদ্বি হযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। আদ্বম অর্াক হদ্বে না। েরযলাযকর দ্বর্যর্চনাযর্াধ্ 
অতেন্ত প্রখর একজন র্নু্ধযক দ্বর্পযে যিলার আযর্ দ্বনযজই র্রিং প্রাণোন করযর্ন। 
র্াদ্ব়ি-যর্ামা সম্পযকগ নতুন দ্বকিু খর্র যপযল? 
  
টাস্ক যিাসগ এ পেগন্ত সাতািটা র্াদ্ব়ি-যর্ামা খুুঁযজ যর্র কযরযি। 
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যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু ও ইদ্বচযরা সুযর্াই এযতাক্ষ্যণ রু্ঝযত পারযি, তাযের র্ায়ির ওপর 
দ্বনিঃশ্বাস যিলদ্বি আমরা। যর্ামা িাটার্ার যকাে েদ্বে ওযের কাযি থাকযতা, এযতাক্ষ্যণ 
আওয়াজ যপতাম। 
  
প্রদ্বতযোদ্বর্তায় আমরা দ্বজযতদ্বি দ্বকনা দ্বির্দ্বর্রই জানযত পারর্, িান্ত সুযর র্লযলন 
যরইমন্ড জেগান। 
  
 যপ্রদ্বসযেযন্টর দ্বর্যিষ সহকারী যেইল দ্বনযকালাস হন্তেন্ত হযয় এদ্বর্যয় এযলন। এদ্বলযেটর 
যথযক নামযতই তাযক যেখযত যপযলন যপ্রদ্বসযেন্ট।যতামাযক যেযখ মযন হযে, র্লযলন 
দ্বতদ্বন, খাদ্বল পাযয় দ্বর্ষ-দ্বপুঁপয়িযের কযলাদ্বনযত োুঁদ্ব়িযয় আি। কী র্োপার, যেইল? 
  
 কদ্বমউদ্বনযকিন লাউযি আসুন, েীজ, দ্বম. যপ্রদ্বসযেন্ট। কীোযর্ যেন আমাযের যসি, 
কদ্বমউদ্বনযকিন দ্বসযস্টযম ঢুযক পয়িযি ইদ্বচযরা সুযর্াই, দ্বেদ্বেওযত আপনাযক চাইযি যস। 
  
স্ক্রীযন রযয়যি যস? 
  
এখযনা আযসদ্বন, তযর্ র্লযি আপনার সাযথ কথা র্লযত চায়। 
  
দ্বসচুযয়িন রুমযক সতকগ কযরা, আযলাচনাটা োযত শুনযত পায় ওরা। 
  
কদ্বমউদ্বনযকিন রুযম ঢুযক একটা যলোর যচয়াযর র্সযলন যপ্রদ্বসযেন্ট, তার সামযনর 
যেয়াযল দ্বর্িাল ও চারযকাণা একটা স্ক্রীন যেখা োযে। যচয়াযরর হাতযল যর্াতাম, যসটা 
দ্বটপযতই স্ক্রীযন িুযট উঠল ইদ্বচযরা সুযর্াইর জোন্ত িদ্বর্। 
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মােুযরর ওপর পদ্মাসযন র্যস রযয়যি ইদ্বচযরা সুযর্াই, হাত েুযটা েুই হাুঁটুর ওপর। োমী 
দ্বর্জযনস সুেট পযর আযি যস, পাযয় জুযতা যনই, তযর্ যমাজা আযি। তার প্রাযন্তর স্ক্রীযণ 
যপ্রদ্বসযেযন্টর িদ্বর্ িুযট উঠযতই সামানে মাথা ঝাুঁকাল যস। 
  
আপদ্বন আমার সাযথ আযলাচনা শুরু করযত চান, দ্বম. ইদ্বচযরা? 
  
হোুঁ, চাই, অর্িেই, র্লল ইদ্বচযরা সুযর্াই, সম্মানসূচক যকাযনা রকম সযম্বাধ্ন এদ্ব়িযয় 
যর্ল। 
  
প্রথযমই আক্রমণাত্মক েুদ্বমকা দ্বনযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। মন্টানা সীমাযন্ত দ্বনউদ্বক্লয়ার দ্বর্যফারণ 
র্দ্বটযয় আপদ্বন আমার েৃদ্বি আকষগণ করযত সমথগ হযয়যিন, মানযত হযর্। দ্বর্যফারণটা 
আসযল একটা যমযসজ দ্বিল, তাই না? 
  
ইদ্বচযরা সুযর্াইর যচাযখর পাতা র্ন র্ন ওঠা-নামা করল যেযখ যপ্রদ্বসযেন্ট ধ্যর দ্বনযলন, 
যলাকটা নােগাস যর্াধ্ করযি, েদ্বেও তার যচহারা সমূ্পণগ দ্বনদ্বলপ্ত। আমাযের আযলাচনা 
সিংদ্বক্ষ্প্ত হওয়া েরকার, র্লল ইদ্বচযরা সুযর্াই। যসাযসদ্বক িীযপ আমাযের কী ধ্রযনর 
িোদ্বসদ্বলদ্বট রযয়যি, আিা কদ্বর ইযতামযধ্েই আপদ্বন তা দ্বমস লযরল ও দ্বম. দ্বেয়াযজর কাি 
যথযক যজযন দ্বনযয়যিন। মাদ্বকগন ইযন্টদ্বলযজন্সও দ্বনিয়ই আপনাযক অন্ধকাযর রাযখ দ্বন…। 
  
তাযক থাদ্বমযয় দ্বেযয় যপ্রদ্বসযেন্ট র্লযলন, আদ্বম আপনাযের ড্রার্ন যসন্টার ও যকইযটন 
প্রযজে সর্ কথাই জাদ্বন। লক্ষ্ করযিন, ইদ্বচযরা সুযর্াই দ্বহযেদ্বক সুমার কথা যতাযল দ্বন। 
েদ্বে যেযর্ থাযকন আযরকটা র্াদ্ব়িযর্ামা িাটযল আদ্বম পাটা আর্াত হানার দ্বনযেগি যের্ 
না, মারাত্মক েুল করযর্ন আপদ্বন। 
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লক্ষ্ লক্ষ্ মানুষযক যমযর যিলা আমাযের উযেিে নয়, শুরু করল ইদ্বচযরা সুযর্াই, 
এর্ারও তাযক র্াধ্া দ্বেযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। 
  
আপনারা কী চান তা-ও আমরা জাদ্বন, র্লযলন দ্বতদ্বন। পার্ার যচিা কযর যেখুন, 
পদ্বরণদ্বতর জযনে আপনারাই োয়ী থাকযর্ন। দ্বপুঁপয়ির পাখা র্জায় মরার জযনে। যর্াধ্ 
হয় দ্বকিু একটা র্লযত চান আপদ্বন, তা না হযল আমার সাযথ যোর্াযোর্ করযর্ন যকন? 
  
আমার কযয়কটা দ্বনদ্বেগি প্রিার্ আযি। 
  
শুনযত যকাযনা আপদ্বে যনই আমার। 
  
র্াদ্ব়ি-যর্ামার তিাদ্বি র্ন্ধ করার দ্বনযেগি দ্বেন। আর েদ্বে একটাও আটক করা হয়, 
দ্বেযটাযনযটর জযনে দ্বসর্নোল পাঠাযনা হযর্। মযন আযি, আপনারাই প্রথযম অোটম যর্ামা 
যিযলদ্বিযলন আমাযের ওপর? কাযজই আপনাযের যমযিাপদ্বলটান িহরগুযলায় যর্ামা 
িাটাযত ইতিত করর্ না আমরা। 
  
অযনক কযি রার্ যচযপ রাখযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। আমাযের কযয়ক দ্বমদ্বলয়ন যলাকযক মারুন 
আপনারা, আমরা আপনাযের সর্াইযক যমযর সাি কযর যের্। যর্াটা জাপাযন প্রাযণর 
যকাযনা অদ্বিত্বই থাকযর্ না। 
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 না, আপদ্বন তা করযর্ন না। আপনাযক সর্াই কসাই র্লযর্। আযমদ্বরকানযের রৃ্ণা 
করযর্ সর্াই। তরু্ র্যল রাদ্বখ, নতুন সাম্রাযজের স্বাযথগ আত্মোন করযত এক পাযয় খা়িা 
হযয় আযি জাপাদ্বনরা। 
  
দ্বমযথে কথা, তীক্ষ্ণ কযণ্ঠ র্লযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। এখযনা আপদ্বন, সুমা ও আপনাযের সঙ্গী 
আন্ডারগ্রাউন্ড দ্বক্রদ্বমনালরা সর্দ্বকিু যর্াপযন করযিন। আপনাযের জর্নে ষ়িেি সম্পযকগ 
জাপাযনর সাধ্ারণ মানুষ দ্বকিুই জাযন না। আপনারা তাযের প্রদ্বতদ্বনদ্বধ্ত্ব কযরন না, 
জাপান সরকাযরর সাযথও আপনাযের যকাযনা সম্পকগ যনই। 
  
যঠাুঁট র্াুঁকা কযর হাসল ইদ্বচযরা সুযর্াই। আপদ্বন আমার প্রিার্ যমযন দ্বনযয় েুযেযির 
দ্বর্পেগয় এ়িাযত পাযরন। 
  
আদ্বম শুনদ্বি, র্লযলন যপ্রদ্বসযেন্ট, র্লার স্বযর চাপা উযেজনা। 
  
জাপানী মাদ্বলকানাধ্ীন যকাযনা যকাম্পাদ্বন আপনারা জাতীয়করণ করযত পারযর্ন না। 
েুক্তরাযে আমাযের দ্বরযয়ল এযস্টট র্ের্সায় যকাযনা রকম র্াধ্া যেওয়া োযর্ না। 
  
যকাযনা দ্বর্যেদ্বি যকাম্পাদ্বন জাতীয়করণ করা হযে না। দ্বরযয়ল এযস্টট র্ের্সা ও অর্াযধ্ 
চলযি, যকান রকম র্াধ্া যেওয়ার প্রশ্ন ওযঠ না। 
  
 আপদ্বন যর্াষণা করযর্ন, েুক্তরাযে যঢাকার সময় জাপাদ্বনযের পাসযপাটগ লার্যর্ না। 
  
 এ র্োপাযর কিংযগ্রযসর সাযথ ল়িযত হযর্ আপনাযের। 
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ঠাণ্ডা সুযর র্যল চলযি ইদ্বচযরা সুযর্াই, জাপাদ্বন পণে আমোদ্বন দ্বনদ্বষদ্ধ করা োযর্ না, শুল্ক 
র্া়িাযনার োযর্ না। 
  
আর আপনারা? 
  
আমরা কী করর্ যসটা আমাযের র্োপার, র্লল ইদ্বচযরা। এ র্োপাযর আপনাযের সাযথ 
আমরা যকাযনা আযলাচনায় র্সর্ না। েযথি সঙ্গত কারযণই আপনাযের পণে জাপাদ্বনরা 
পিন্দ কযর না। 
  
র্যল োন, দ্বনযেগি দ্বেযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। 
  
হাওয়াই রাজে জাপাযনর হাযত যিয়ি দ্বেযত হযর্। 
  
 যপ্রদ্বসযেন্টযক আযর্ই সার্ধ্ান করা হযয়যি, এ ধ্রযনর োদ্বর্ করা হযত পাযর। আপদ্বন 
একটা পার্ল। 
  
শুধু্ হাওয়াই নয়, কোদ্বলযিাদ্বনগয়াও। 
  
মৃেু হাসযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। দ্বনযজযক আপদ্বন যর্াকা প্রমাণ করার যচিা করযিন যকন 
রু্ঝলাম না। 
  
যেযহতু আমাযের টাকায় আপনাযের অথগনীদ্বত চাঙা রযয়যি, তাই মদ্বিপদ্বরষযের আমাযের 
প্রদ্বতদ্বনদ্বধ্ত্ব থাকযত হযর্। প্রদ্বতদ্বনদ্বধ্ত্ব থাকযত হযর্ যস্টট, যিজাদ্বর ও কমাসগ 
দ্বেপাটগযমযন্ট। 
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প্রদ্বতদ্বনদ্বধ্ দ্বনর্গাচন করযর্ যক? আপদ্বন, যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু, নাদ্বক জাপান সরকার? 
  
দ্বম. যকারাদ্বর ও আদ্বম। 
  
 আপনার োদ্বর্ র্া প্রিার্ হজম করযত খাদ্বনকটা সময় দ্বেন আমাযক, র্যল কযয়ক মুহূতগ 
চুপ কযর থাকযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। তারপর র্লযলন, না, র়্ি যর্দ্বি গুরুপাক। েুিঃদ্বখত, দ্বম. 
ইদ্বচযরা। জাদ্বত দ্বহযসযর্ আমরা কাযরা কাযি আত্মসমপগণ করযত পাদ্বর না। আপনার োদ্বর্ 
যমযন দ্বনযল আযমদ্বরকানরা হযর্ ক্রীতোস। এ ধ্রযনর অনোয় ও উদ্ভট োদ্বর্ যমযন যনয়ার 
জযনে যোট দ্বেযয় আমাযক যপ্রদ্বসযেন্ট র্ানাযনা হয় দ্বন। 
  
ঊদ্বনিযিা পুঁয়তাদ্বিযি আপনারা যে সর্ িতগ দ্বেযয়দ্বিযলন আমাযেরযক, যসগুযলার তুলনায় 
আমাযের োদ্বর্ অযনক নরম। তযর্ মানা না মানা আপনার র্োপার। আজ দ্বর্যকল দ্বতনযট 
পেগন্ত সময় হযয় হযলা আপনাযক। উপযেিা ও কিংযগ্রস সেসেযের সযঙ্গ আযলাচনা 
করুন। ওযেরযক জানান, আযলাচনার মুহূযতগ ওয়াদ্বিিংটযনর জনর্হুল এলাকায় েুযটা 
র্াদ্ব়ি যর্ামা রু্যর যর়্িাযে। কথাও যিষ হযলা, যসই সযঙ্গ স্ক্রীন যথযক মুযি যর্ল ইদ্বচযরা 
সুযর্াইর িদ্বর্। 
  
যেয়াল-র্দ্ব়ির দ্বেযক তাকাযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। নটা র্াযজ। র্াদ্বক আযি আর ির্ণ্টা। দ্বঠক 
ির্ণ্টা পর োকগ দ্বপটও পুরাযনা অোটম যর্ামাটা িাদ্বটযয় সার্যরর তলায় একটা সুনাদ্বম 
র্টাযর্। 
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 হায় ঈশ্বর, খাদ্বল কামরার যেতর আপন মযন দ্বর়্িদ্বর়্ি করযলন দ্বতদ্বন। দ্বপট েদ্বে র্েথগ 
হয়, তাহযল কী হযর্? 
  
. 
  
৬৯. 
  
উনসের র্ণ্টায় পযনযরা দ্বকযলাদ্বমটার র্দ্বতযত এযর্াযে দ্বর্র্ যর্ন, যপিযন মাথাচা়িা 
দ্বেযে কাোর দ্বর্িাল একটা যমর্। দ্বেউদ্বয়িং স্ক্রীযনর দ্বেযক তাদ্বকযয় আযি দ্বপট, যলয়ার 
যসানার ইউদ্বনযটর সযঙ্গ সিংেুক্ত ওটা। সার্যরর তলায় মরুেূদ্বমযত রযয়যি ও, যতমন 
যকাযনা দ্বর্স্ময় ওর জযনে অযপক্ষ্া করযি না। 
  
 সাতচদ্বিি দ্বমদ্বনট পর দ্বর্-যটাযয়নদ্বটনাইযনর কাঠাযমাটা যেখযত যপল দ্বপট। ধ্ীযর ধ্ীযর 
আকাযর র়্ি হযলা ওটা, এক সময় পুযরা মদ্বনটর েখল কযর যিলল। দ্বর্র্ যর্ন-এর র্দ্বত 
কদ্বমযয় োঙাযচারা যেনটাযক দ্বর্যর চক্কর দ্বেযত শুরু করল ও। যেদ্বনিংস যেমনস এক 
দ্বমটাযরর দ্বকিু যর্দ্বি কাোয় েুযর্ আযি। একটা এদ্বিন দ্বনযখাুঁজ, যমাচ়ি যখযয় যপিন 
দ্বেযক োজ যখযয় রযয়যি স্টারযর্ােগ উইিং। দ্বতনযট অর্দ্বিি প্রযপলাযরর যর়্িগুযলা ও 
োুঁজ যখযয় যর্যি। 
  
দ্বতনতলা উুঁচু যটইল যসকিযন যিল িায়াযরর দ্বচহ্ন যেখা যর্ল। র্ানারস েুদ্বর্যয় দ্বেযয়যি 
কাোয়। দ্বত্রি দ্বমটার লম্বা অোলুদ্বমদ্বনয়াম দ্বিউদ্বজলাযজ িোওলা ও কাো জযমযি, তযর্ যর্া 
যক দ্বর্যর থাকা জানালার কাুঁচ এখযনা পদ্বরষ্কার। 
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টাযর্গট যেখযত পাদ্বে, দ্বস-িাইযে খর্র পাঠাল দ্বপট। 
  
কী অর্স্থা ওটার? সযঙ্গ সযঙ্গ জানযত চাইযলন যজমস সোনযেকার। 
  
একটা োনার মারাত্মক ক্ষ্দ্বত হযয়যি। যটইল যসকিনও যেযঙ যর্যি। তযর্ দ্বিউদ্বজলাজ 
অক্ষ্ত। 
  
যর্ামাটা আযি িরওয়ােগ র্ম্ব যর্-যত। দ্বর্র্ যর্ন-যক এমন পদ্বজিযন দ্বনযয় যেযত হযর্, 
তুদ্বম োযত যেযনর িাে যকযট যেতযর ঢুকযত পাযরা। 
  
োর্ে আজ লক্ষ্মী যমযয়, র্লল দ্বপট। স্টারযর্ােগ উইিং যেযঙ োওয়ায় পদ্বজিন যনওয়ার 
জায়র্া পার্। পাি যথযক র্াল্কযহে কাটর্। 
  
দ্বর্র্ যর্ন-এর যমটাল কাদ্বটিং যমদ্বিনযক কাযজ লার্াযলা দ্বপট। যমদ্বিনটার একটা র্াহুর 
সযঙ্গ কোযমরা আযি, দ্বক কাটা হযে না হযে সর্ই দ্বপট েূর যথযক স্ক্রীযন যেখযত 
পারযর্। যমদ্বিনটার ধ্ারাযলা হুইলগুযলা োদ্বিক গুিন তুযল রু্রযত শুরু করল, 
এয়ারযফ্রযমর অোলুদ্বমদ্বনয়াম কাটা চলযি। 
  
 চার দ্বমটার লম্বা, দ্বতন দ্বমটার চও়িা হযলা িাুঁকটা। যেতযর যর্ামাটা পদ্বরষ্কার যেখা 
োযে। একটা র়্ি দ্বজদ্বিযরর সযঙ্গ ঝুলযি। যর্ামাটা নয় িুট লম্বা, োয়াদ্বমটাযর পাুঁচ িুট। 
ওটা আনযত োদ্বে, দ্বরযপাটগ করল দ্বপট। 
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 তুযল আনযত েুযটা মোদ্বনপুযলটরই লার্যর্ যতামার, র্লযলন অোেদ্বমরাল। ওটার ওজন 
পাুঁচ টন। 
  
দ্বজদ্বির ও ব্রাযকট কাটযত একটা মোদ্বনপুযলটর আমগ লার্যর্ আমার। 
  
দ্বকন্তু একটা আমগ যর্ামটার োর সহে করযত পারযর্ র্যল মযন হয় না। 
  
জাদ্বন, র্লল দ্বপট। যস জযনেই যতা দ্বজদ্বির ও ব্রাযকট কাটার পর ওটাযক তুলর্ যেযর্দ্বি। 
  
একটু অযপক্ষ্া কযরা, র্লযলন অোেদ্বমরাল। আদ্বম যচক কযর যেযখ র্লদ্বি যতামাযক। 
  
দ্বঠক আযি।, পাট দ্বমদ্বনট পর অোেদ্বমরাল আর্ার যোর্াযোর্ করযলন, দ্বপট? 
  
র্লুন। 
  
যর্ামাটাযক খযস প়িযত োও। 
  
আর্ার র্লুন। 
  
দ্বজদ্বির ও ব্রাযকট কাযটা, যর্ামাটা দ্বনযচ পয়ি োক। র়্ি ধ্রযনর ধ্াক্কা হজম করার 
ক্ষ্মতা আযি ওটার। 
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 েকুযমন্টাদ্বর দ্বিযে যেখা অোটম যর্ামা দ্বর্যফারযণর প্রদ্বতদ্বক্রয়া যেযস উঠল দ্বপযটর 
যচাযখর সামযন। ওর মাত্র কযয়ক িুট েূযর যস ধ্রযনর একটা যর্ামা রযয়যি। ওটা েদ্বে 
দ্বজদ্বির মুক্ত হযয় দ্বনযচ পয়ি, তারপর যিযট োয়? 
  
লাইযন আি তুদ্বম, দ্বপট? জানযত চাইযলন অোেদ্বমরাল, র্লার আওয়াযজ চাপা উযেজনা। 
  
ো র্লযিন তা দ্বক িোে, নাদ্বক গুজর্? 
  
 দ্বহযস্টাদ্বরকোল িোে। 
  
যর্ামাটা েদ্বে িাযট, আমার আজযকর দ্বেনটাই মাদ্বট হযর্, যকৌতুক করল দ্বপট। তারপর 
র়্ি কযর শ্বাস দ্বনল, িা়িল, র্ন্ধ করল যচাখ, সদ্বর্যিযষ কাদ্বটিং দ্বেস্কটাযক দ্বজদ্বির কাটার 
কাযজ লাদ্বর্যয় দ্বেল। এযতা র্ির পাদ্বনর তলায় থাকায় দ্বিকযল মরযচ ধ্যর যর্যি, দ্বর্দ্বেন্ন 
হযত যর্দ্বি সময় দ্বনল না। প্রকাণ্ড যর্ামাটার্ন্ধ র্ম্ব যর্-র েরজার ওপর প়িল। দ্বর্যফারণ 
র্টযলা শুধু্ কাোয়। 
  
দ্বনিঃসঙ্গ কযয়কটা মুহূতগ যকযট যর্ল। যর্াধ্হীন, অসা়ি লার্যি দ্বনযজযক দ্বপযটর। যর্ালা 
পাদ্বন ধ্ীযর ধ্ীযর স্বে হযলা আর্ার, আর্ার যেখা যর্ল যর্ামাটাযক। 
  
আদ্বম যতা যকাযনা দ্বর্যফারযণর আওয়াজ শুনলাম না, অদু্ভত িান্ত র্লায় র্লযলন 
অোেদ্বমরাল। 
  
পাযর্ন, র্লল দ্বপট, দ্রুত সামযল দ্বনযে দ্বনযজযক। অর্িেই শুনযত পাযর্ন। 
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৭০. 
  
সর্ার মযনই দ্বক হয় না হয় োর্। দ্বর্যফারণ র্টযত র্াদ্বক আযি আর প্রায় েুর্ণ্টা, 
মোদ্বনপুযলটযলর লম্বা র্াহুযত অোটম যর্ামটাযক আটযক দ্বনযয় সার্যরর যমযঝ ধ্যর এদ্বর্যয় 
চযলযি দ্বর্র্ যর্ন। েযতাই র্দ্বনযয় আসযি সময় দ্বস-িাইে র্োলাদ্বক্স ও যহায়াইট হাউযসর 
যেতর উযেজনায় ধ্নুযকর দ্বিলার মযতা টান টান হযয় উঠযি পদ্বরযর্ি। 
  
দ্বিদ্বেউযলর যচযয় আঠাযরা দ্বমদ্বনট এদ্বর্যয় আযি ও, নরম সুযর র্লল অোল। এখনও 
যকান দ্বর্পযে পয়ি দ্বন। 
  
মযন মযন ওর জযনে প্রাথগনা কযরা, দ্বনযেগি দ্বেযলন অোেদ্বমরাল সোনযেকার। র্েীর 
সার্যরর তলায় কযয়ক লক্ষ্ মানুযষর প্রাণ একা র্যয় দ্বনযয় োযে কাুঁযধ্ কযর। যে-যকান 
মুহূযতগ িাই হযয় যেযত পাযর ও, মৃতুে মাত্র কযয়ক যসদ্বন্টদ্বমটার েূযর। 
  
ওর সাযথ থাকা উদ্বচত দ্বিল আমার, দ্বতক্ত কযণ্ঠ র্লল অোল। 
  
সর্াই আমরা জাদ্বন, দ্বচন্তাটা যতামার মাথায় প্রথম এল। তুদ্বমও ওযক আটযক যরযখ একা 
যেযত যচিা করযত। 
  
হয়যতা, দ্বর়্িদ্বর়্ি করল অোল। দ্বক জাদ্বন, অত সাহস আমার আযি দ্বকনা। তযর্ দ্বপট 
সাযথ থাকযল মৃতুেযক আদ্বম পযরায়া কদ্বর না। 
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চাযটগর দ্বেযক তাকাযলন অোেদ্বমরাল। লাল একটা যরখা চযল যর্যি দ্বর্ যটাযয়নদ্বটনাইযনর 
দ্বেযক, যসখান যথযক দ্বেযটাযনিন সাইযট দ্বপযটর যকাসগ। োদ্বয়ত্ব দ্বনযয় আজ পেগন্ত দ্বপট 
আমাযেরযক কখযনা হতাি কযর দ্বন। কাজটা দ্বঠকই করযর্ ও, প্রাণ দ্বনযয় দ্বিযরও 
আসযর্। মৃতুেযক িাুঁদ্বক যেওয়া অযেেস হযয় যর্যি ওর। 
  
. 
  
মাসুদ্বজ যকাযয়ামা, দ্বেযিন্স দ্বেযটকিন সম্পযকগ সুমার এক্সপাটগ যটকদ্বনদ্বিয়ান, সাযেগইলোন্স 
রাোর দ্বেসযে অপাযরটযরর যপিযন োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি, হাত তুযল একটা টাযর্গট যেখাযলা 
তার চারপাযি োুঁ়িাযনা েলটাযক। েযল রযয়যি যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু, ইদ্বচযরা সুযর্াই ও 
তাযকো যকাযরাদ্বজমা। 
  
অতেন্ত র়্ি আকাযরর আযমদ্বরকান এয়ার যিাসগ িান্সযপাটগ ওটা, র্োখো করল যস। দ্বস-
িাইে র্োলাদ্বক্স, দ্বর্রাট োর দ্বনযয় অযনক েূযর যেযত পাযর। 
  
তুদ্বম র্লি যেনটা অদু্ভত আচরণ করযি? জানযত চাইল ইদ্বচযরা সুযর্াই। 
  
মাথা ঝাুঁকাল মাসুদ্বজ যকাযয়ামা। আমরা লক্ষ্ রাখদ্বিলাম, হঠাৎ যেদ্বখ দ্বক একটা দ্বজদ্বনস 
খযস প়িল যেনটা যথযক। 
  
কী হযত পাযর দ্বজদ্বনসটা? 
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মাথা না়িল মাসুদ্বজ যকাযয়ামা। শুধু্ এটুকু র্লযত পাদ্বর, দ্বজদ্বনসটা ধ্ীর ধ্ীযর পয়িযি, যেন 
একটা পোরাসুট দ্বিল। 
  
আন্ডারওয়াটার যসনদ্বসিং দ্বেোইস হযত পাযর? যকো যকাযরাদ্বজমা দ্বজযজ্ঞস করল। 
  
হযত পাযর, তযর্ যসাদ্বনক যসনসযরর তুলনায় দ্বজদ্বনসটা অযনক র়্ি দ্বিল। 
  
অদু্ভত র্োপার, মন্তর্ে করল ইদ্বচযরা সুযর্াই। 
  
তারপর যথযক, র্লল মাসুদ্বজ যকাযয়ামা, এলাকায় চক্কর মারযি যেনটা। 
  
ঝট কযর তার দ্বেযক তাকাল ইদ্বচযরা সুযর্াই। কতক্ষ্ণ হযলা? 
  
 প্রায় চার র্ণ্টা। 
  
েযয়স িান্সদ্বমিন যিানার যচিা কযরি? 
  
সিংদ্বক্ষ্প্ত দ্বকিু দ্বসর্নোল যপযয়দ্বি, তযর্ ইযলকিদ্বনকোল িব্দজট র্াধ্া যেয়ার অথগ উদ্ধার 
করযত পাদ্বর দ্বন। 
  
স্পটার যেন! হঠাৎ একটা ঝাুঁদ্বক যখল মাসুদ্বজ যকাযয়ামা। 
  
স্পটার যেন মাযন? েুরু েুযটা কুুঁচযক আযি ইদ্বচযরা সুযর্াইর। 
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সদ্বিসদ্বটযকযটে দ্বেযটকিন ও কদ্বমউদ্বনযকিন ইকুইপযমন্ট আযি যেনটায়, র্োখো করল 
মাসুদ্বজ যকাযয়ামা। সামদ্বরক অদ্বেোন চালার্ার সময় কমান্ড যস্টাপর দ্বহযসযর্ র্ের্হার 
করা হয়। 
  
ওযের যপ্রদ্বসযেন্ট এক নম্বর দ্বমযথের্ােী। দ্বহস দ্বহস কযর র্লল ইদ্বচযরা সুযর্াই। আমাযক 
যধ্াুঁকা দ্বেযয়যিন। যর্াঝা োযে, যসাযসদ্বক িীযপ হামলা চালার্ার পাুঁয়তারা কষযিন উদ্বন। 
  
দ্বকন্তু এযতাটা প্রকাযিে যকন? জানযত চাইযলন যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু। ওই যরযি টাযর্গট 
দ্বেযটে করার যোর্েতা আমরা রাদ্বখ, এ তথে মাদ্বকগন ইযন্টদ্বলযজন্স জাযন। 
  
রাোর দ্বেসযেযত যেটাযক যেখযি যকাযয়ামা। ওরা দ্বক ইযলকিদ্বনকোদ্বল আমাযের দ্বেযিন্স 
ধ্বিংস করযত চায়? 
  
রাযর্ থরথর কযর কাুঁপযি ইদ্বচযরা সুযর্াই, টকটযক লাল হযয় উঠযি যচহারা। এখুদ্বন 
আদ্বম ওযের যপ্রদ্বসযেযন্টর সাযথ যোর্াযোর্ করর্, র্লর্ আমাযের পাদ্বন যথযক ওটাযক 
সদ্বরযয় দ্বনযত হযর্। 
  
না, আমার কাযি আযরা োযলা একটা রু্দ্বদ্ধ আযি, র্লযলন যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু। এমন 
একটা যমযসজ পাঠার্, যপ্রদ্বসযেন্ট যসটার মমগ অনায়াযস উপলদ্বব্ধ করযত পারযর্ন। 
  
 কী রু্দ্বদ্ধ? জানযত চাইল ইদ্বচযরা সুযর্াই। 
  
সহজ রু্দ্বদ্ধ, যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু জর্ার্ দ্বেযলন। যেনটাযক আমরা উদ্ব়িযয় যের্। 
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. 
  
ি দ্বমদ্বনযটর মাথায় এক যজা়িা ইনফ্রাযয়রে সারযিস-টু-এয়ার দ্বমসাইল দ্বস-িাইযের 
দ্বেযক িুটযলা, যেযনর আযরাহীরা দ্বকিুই জানযলা না, কারণ অোটাক ওয়াদ্বনগিং দ্বসযস্টম 
র্যল দ্বকিু যনই ওটায়। আযর্র মযতাই দ্বর্র্ যর্ন-এর র্দ্বতদ্বর্দ্বধ্ মদ্বনটর করযি ওরা চক্কর 
দ্বেযে আকাযি। 
  
যহায়াইট হাউযস স্টোটাস দ্বরযপাটগ পাঠাযনার জযনে কদ্বমউদ্বনযকিন কমপাটগযমযন্ট ঢুকযলন 
অোেদ্বমরাল সোনযেকার। অোল ওযের অদ্বিযস রযয়যি, যেযস্কর দ্বপিযন োুঁদ্ব়িযয় যমদ্বরন 
দ্বজওলদ্বজযস্টর দ্বরযপাযটগ যচাখ রু্লাযে যস, দ্বরযপাযটগ যেখাযনা হযয়যি যকান পযথ আন্ডারসী 
যিঞ্চ যপদ্বরযয় দ্বনরাপে জাপাদ্বন উপকূযল যপৌঁিুযর্ দ্বপট। েূরত্বটা মাপার যচিা করযি 
অোল, এ সময় প্রথম দ্বমসাইলটা আর্াত হানল। িক ও যপ্রসার ওযয়ে ধ্াক্কা দ্বেযয় যিযল 
দ্বেল তাযক যেযক! হতেম্ব অোল কযয়ক যসযকন্ড দ্বস্থর পয়ি থাকল, তারপর কনুইযয় ের 
দ্বেযয় ওঠার যচিা করল, এ সময় আর্াত হানল দ্বিতীয় দ্বমসাইল। যলায়ার কাযর্গা যহাে 
চুরমার হযয় যর্ল, দ্বিউদ্বজলাযজ ততদ্বর হযলা দ্বর্রাট একটা র্তগ। 
  
সমাপ্তটা হত দ্রুত ও েিগনীয়, দ্বকন্তু প্রথম দ্বমসাইলটা সযঙ্গ সযঙ্গ িাযট দ্বন যেযনর 
ওপযরর যকামর যপদ্বরযয় একযজা়িা র্াল্কযহযের মাঝখান দ্বেযয় িুযট যর্ল যসটা, 
উযটাদ্বেযকর এয়ারযফ্রযমর পাুঁচযর যলযর্ দ্বর্যফাদ্বরত হযলা। দ্বর্যফারযণর যর্দ্বির োর্ 
ধ্াক্কা লার্ল রাযতর র্াতাযস, িযল দ্বিন্নদ্বেন্ন হওয়া যথযক রক্ষ্া যপল যেন। 
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ধ্াক্কাটা সামযল ওঠার যচিা করযি অোল, োর্যি যেনটা যে-যকাযনা মুহূযতগ দ্বর্যফাদ্বরত 
হযর্ অথর্া ঝাুঁপ যেযর্ সার্যর। পর পর েুযটা দ্বমসাইযলর আর্াত যখযে র্াতাযস যেযস 
থাকা সম্ভর্ নয়। তযর্ ওর দ্বহযসযর্ েুল হযয়যি। প্রকাণ্ড র্োলাদ্বক্স সহযজ র্রণ করযর্ না 
মৃতুেযক। যেনটায় এখযনা আগুন লাযর্ দ্বন, আর ক্ষ্দ্বতগ্রি হযয়যি মাত্র একটা ফ্লাইট 
কযিাল দ্বসযস্টম। র়্ি একটা র্তগ ততদ্বর হওয়া সযেও দ্বেদ্বর্ে যেযস থাকল র্াতাযস। 
  
পঙু্গ যেনটাযক দ্বনযয় োইে দ্বেল পাইলট। সার্র েখন আর মাত্র দ্বত্রি দ্বমটার দ্বনযচ, যেন 
দ্বসযধ্ করল যস, যসাযসদ্বক িীপযক যপিযন যরযখ েদ্বক্ষ্ণ দ্বেযকর যকাসগ ধ্রল। এদ্বিনগুযলা 
স্বাোদ্বর্কোযর্ কাজ করযি, তযর্ র্তগ দ্বেযয় র্াতাস যঢাকায় থরথর কযর কাুঁপযি যেযনর 
যর্াটা কাঠাযমা। 
  
ফ্লাইট এদ্বিদ্বনয়ারযক দ্বনযয় সামযনর দ্বেযক এযর্াযলন অোেদ্বমরাল ক্ষ্য়ক্ষ্দ্বতর পদ্বরমাণ 
জানার জযনে। কাযর্গা যর্-যত যেখযত যপযলন অোলযক, হামাগুদ্ব়ি দ্বেযয় এদ্বর্যয় আসযি, 
হাুঁ কযর তাদ্বকযয় আযি র্তগটার দ্বেযক। 
  
 দ্বনযচ লাি দ্বেযল দ্বনর্গাত মারা োর্, র্াতাযসর র্জগনযক িাদ্বপযয় উঠল তার কণ্ঠস্বর। 
  
আমারও লাি যেয়ার যকাযনা ইযে যনই, পাটা দ্বচৎকার করযলন সোনযেকার। 
  
 ক্ষ্য়ক্ষ্দ্বত যেযখ দ্বর্যফাদ্বরত হযয় যর্ল ফ্লাইট এদ্বিদ্বনয়াযরর যচাখ। মাই র্ে! কী র্টল 
কী! 
  
এক যজা়িা গ্রাউন্ড-টু-এয়ার দ্বমসাইল চুযমা যখযয়যি, জর্ার্ দ্বেল অোল। 
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হামাগুদ্ব়ি দ্বেযয় এদ্বর্যয় এযলা যস, অোেদ্বমরাল যক দ্বনযয় ককদ্বপযটর দ্বেযক এযর্াল। 
যেযনর দ্বনযচর যপযট কী ক্ষ্দ্বত হযয়যি যেখার জযনে চযল যর্ল ফ্লাইট এদ্বিদ্বনয়ার। 
  
 কোপযটন সমূ্পণগ িান্ত, র্েীর মযনাযোর্ দ্বেযয় কযিাল সামলাযত র্েি। ককদ্বপযটর 
যমযঝযত যনদ্বতযয় প়িল অোল, যর্ুঁযচ আযি র্যল োযর্ের প্রদ্বত কৃতজ্ঞ। যেনটা এখযনা 
উ়িযি, এ আদ্বম দ্বর্শ্বাস করযত পারদ্বি না, হাুঁপাযত হাুঁপাযত র্লল যস। দ্বেজাইনারযক 
চুযমা খার্ার কথা মযন কদ্বরযয় যেযর্ন। 
  
 েুই পাইলযটর মাঝখাযন মাথা র্দ্বলযয় দ্বেযয় কনযসাযলর দ্বেযক তাকাযলন যজমস 
হোমলটন, ক্ষ্য়ক্ষ্দ্বতর সিংদ্বক্ষ্প্ত দ্বর্র্রণ যেয়ার পর জানযত চাইযলন, যর্ুঁযচ থাকার সম্ভার্না 
কতটুকু? 
  
 ইযলকদ্বিকাল ও খাদ্বনকটা হাইযড্রাদ্বলক পাওয়ার এখযনা আযি আমাযের, চীি পাইলট 
জর্ার্ দ্বেল। তযর্ যমইন িুযয়ল টোিংক যথযক যর্দ্বরযয় আসা লাইন যর্াধ্হয় যকযট যর্যি। 
দ্বমদ্বনট েুই আযর্ র্যজর কাুঁটা যনযম এযসযি। 
  
দ্বমসাইল যরযির র্াইযর থাকলাম, তযর্ এলাকা যিয়ি ন়িলাম না, সম্ভর্? 
  
অসম্ভর্। 
  
আদ্বম েদ্বে অসম্ভর্যক সম্ভর্ করার দ্বনযেগি দ্বেই? কদ্বঠন সুযর র্লযলন অোেদ্বমরাল। 
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মাথা রু্দ্বরযয় তার দ্বেযক তাকাল পাইলট। আপনার অসম্মান করদ্বি না, অোেদ্বমরাল, তযর্ 
যজযন রাখুন যে-যকাযনা মুহূযতগ আমাযের এই যেন টুকযরা টুকযরা হযয় যেযত পাযর। 
আপনার েদ্বে মরার ইযে জাযর্, যসটা আপনার র্োপার। তযর্ আমার োদ্বয়ত্ব যেন ও 
আযরাহীযের রক্ষ্া করা। আপদ্বন একজন যপিাোর যনৌ-অদ্বিসার, কাযজই আদ্বম দ্বক 
র্লদ্বি আিা কদ্বর আপদ্বন তা রু্ঝযত পারযিন। 
  
 আপনার প্রদ্বত আমার সহানুেূদ্বত আযি, তযর্ দ্বনযেগিটা র্হাল থাকল। 
  
যেনটা েদ্বে যেযঙ না পয়ি, আর েদ্বে িুযয়যল কুলায়, চীি পাইলট র্লল, তাহযল আমরা 
হয়যতা ওদ্বকনাওয়ার নাহা এয়ারদ্বিযল্ড যপৌঁিুযত পারর্। ওটাই সর্যচযয় কাযির র়্ি 
একটা রানওযয়। 
  
ওদ্বকনাওয়া র্াে, তীক্ষ্ণ কযণ্ঠ র্লযলন অোেদ্বমরাল। িীপটার দ্বেযিন্স দ্বসযস্টম যথযক 
দ্বনরাপে েূযর থাকর্ আমরা, থাকর্ আমার প্রযজে দ্বেযরের োকগ দ্বপযটর অর্স্থা জানার 
জযনে কদ্বমউদ্বনযকিন যরযির যেতর। যর্াটা েুদ্বনয়াযক রক্ষ্া করার জযনে কাজ করযি ও, 
ওযক আমরা একা যিযল চযল যেযত পাদ্বর না। েতক্ষ্ণ পাযরন আকাযি োদ্বসযয় রাখুন 
আপদ্বন আমাযের। অর্স্থা েদ্বে আযরা খারাযপর দ্বেযক োয়, যেনটাযক সার্যর নাদ্বমযয় 
যেযর্ন। 
  
 চীি পাইলযটর যচহারা লাল হযয় উযঠযি, কপাযল দ্বর্নু্দ র্াম। দ্বঠক আযি, অোেদ্বমরাল। 
তযর্ তীযর যপৌঁিুযনার জযনে লম্বা একটা সাুঁতার যেওয়ার প্রস্তুদ্বত দ্বনন আপদ্বন। 
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 অোেদ্বমরাল হাসযত োযর্ন, তাুঁর কাুঁযধ্ একট হাত প়িল। আদ্বম েুিঃদ্বখত, অোেদ্বমরাল, 
র্লল কদ্বমউদ্বনযকিন অপাযরটর। যরদ্বেও গুুঁদ্ব়িযয় যর্যি। দ্বকিু িান্সদ্বমট র্া দ্বরদ্বসে করা 
সম্ভর্ নয়। 
  
 যর্ার্া যরদ্বেও দ্বনযয় এলাকায় যথযক লাে কী? দ্বজযজ্ঞস করল চীি পাইলট। 
  
দ্বসযধ্ হযয় োুঁ়িাযলন অোেদ্বমরাল, তাকাযলন অোযলর দ্বেযক, েৃদ্বিযত হতািা। দ্বপট দ্বকিু 
জানযর্ না। ও োর্যর্, ওযক একা যিযল চযল যর্দ্বি আমরা। 
  
উইন্ডস্ক্রীন দ্বেযয় কাযলা আকাি ও কাযলা সার্যর মাঝখাযন তাকাল অোল। অসুস্থযর্াধ্ 
করল যস। যচাযখর পাদ্বন আটযক রাখার প্রাণপণ যচিা কযর র্লল, আমাযেরযক দ্বপযটর 
েরকার যনই। যকউ েদ্বে যর্ামাটা িাটাযত পাযর যতা যস দ্বপট। যকউ েদ্বে এ ধ্রযনর 
দ্বর্পে যথযক দ্বনযজযক র্াুঁচাযত পাযর যতা যস আমার ওই দ্বহযরা। 
  
ওর ওপর আমারও দ্বর্শ্বাস আযি, েৃঢ়কযণ্ঠ র্লযলন অোেদ্বমরাল। 
  
ওদ্বকনাওয়া? র্া়ি দ্বিদ্বরযয় জানযত চাইল চীি পাইলট। 
  
ধ্ীযর ধ্ীযর, অদ্বনো সযেও, তার দ্বেযক তাকাযলন সোনযেকার, দ্বর়্িদ্বর়্ি কযর র্লযলন, 
ওদ্বকনাওয়া। 
  
প্রকাণ্ড যেনটা অন্ধকাযর রু্যর যর্ল। কযয়ক মুহূতগ পর অস্পি হযয় এযলা এদ্বিযনর 
আওয়াজ। যপিযন পয়ি থাকল দ্বনশুপ সার্র, একজন মানুষ র্াযে সমূ্পণগ। দ্বনজগন।   
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৭১. 
  
মোদ্বনপুযলটযর ঝুলযি যর্ামাটা। দ্বর্িাল সার্যমদ্বরন যিযঞ্চর দ্বকনারায় োুঁদ্ব়িযয় রযয়যি দ্বর্র্ 
যর্ন্। যিঞ্চটা েি দ্বকযলাদ্বমটার চও়িা, েুই দ্বকযলাদ্বমটার র্েীর। 
  
দ্বজওদ্বিদ্বজদ্বসিরা যিযঞ্চর দ্বকনারা যথযক র্াযরাযিা দ্বমটার দ্বনযচর একটা ঢালযক যর্ামা 
িাটার্ার পদ্বজিন দ্বহযসযর্ দ্বনর্গাচন কযরযি। দ্বর্যফারযণর িযল সুনাদ্বম সৃদ্বি হযর্, তারপর 
দ্বসসদ্বমক সী ওযয়ে। তযর্ সোযটলাইট িযটা যেযখ ো ধ্ারণা করা হযয়যি তার যচযয় 
অযনক যর্দ্বি খা়িা ঢালটা। আযরা খারাপ লক্ষ্ণ হযলা, যিযঞ্চর পাযির পদ্বলমাদ্বট 
যতলযতলা কাোর মযতা হযয় আযি। কী ধ্রযনর দ্বর্পযে প়িযত োযে, রু্ঝযত যপযর 
েয়ই যপল দ্বপট। দ্বপদ্বেল কাোয় একর্ার েদ্বে হ়িকাযত শুরু কযর োরী র্াহনটা যিযঞ্চর 
এযকর্াযর তলায় দ্বর্যয় থামযত হযর্। এমনদ্বক কাোয় না দ্বপিলাযলও দ্বর্পযের মাত্রা 
কমযি না, কারণ, আঠার মযতা কাো যর্যয় যকানোযর্ই আর্ার ওপযর উযঠ আসা সম্ভর্ 
নয়। দ্বপট দ্বসদ্ধান্ত দ্বনল, যর্ামাটা দ্বর্যফারযণর জযনে ততদ্বর করার পর ওপযর ওঠার 
যকাযনা যচিাই ও করযর্ না। ঢাযলর একটা পাি ধ্যর আযরা দ্বনযচ নামযর্। নামযত হযর্ 
দ্রুত, োযত েুদ্বমধ্যস চাপা না পয়ি। একর্ার চাপা প়িযল আর্াদ্বম এক যকাদ্বট র্িযর 
যর্রুযত হযর্ না। 
  
জীর্ন ও মৃতুের মাঝখাযন যরখাটা দ্বক সািংর্াদ্বতক সরু, োর্যত দ্বর্যয় যরামাদ্বঞ্চত হযলা 
দ্বপট। পাযি অোল যনই র্যল মনটা খারাপ। দ্বস-িাইে র্োলাদ্বক্স যোর্াযোর্ রাখযি না, 
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কারণটা রু্ঝযত পারল না ও। দ্বনিয় সঙ্গত যকান কারণ আযি। কারণ িা়িা অোল র্া 
অোেদ্বমরাল ওযক তোর্ করযর্ন না। 
  
উৎসাহ যোর্াযনার জযনে যকউ ওর সযঙ্গ কথা র্লযি না, দ্বনিঃসঙ্গ পদ্বরযর্িটা যেৌদ্বতক 
লার্যি। অর্সাে ও ক্লাদ্বন্ত েুর্গল কযর তুলযি ওযক। সীযটর ওপর যর্দ্বনযয় রযয়যি, যেন 
যকান আিা যনই মযন। হাতর্দ্ব়ি যেখল একর্ার।– খাদ্বনক পর দ্বর্র্ যর্ন-এর মোনুয়াল 
কযিাল হাযত দ্বনল দ্বপট। দ্বস-র্াইে যথযক ওরা যোর্াযোর্ করযি না, কাযজই পরামিগ 
পার্ার আিা যনই। দ্বেযটাযনিন যসন্টাযর যপৌঁিুযতই হযর্ ওযক, আর যেদ্বর করার যকাযনা 
মাযন হয় না। 
  
িরওয়ােগ োইে এনযর্জ করল দ্বপট, প্রকাণ্ড িাের যেদ্বহযকল োল যর্যয় নামযত শুরু 
করল। 
  
প্রথম একযিা দ্বমটাযরর পর অযধ্ার্দ্বত র্া়িযত শুরু করল। দ্বপযটর েয় হযলা, োদ্বলগিংযক 
যর্াধ্হয় আর থামাযতই পারযর্ না, সরাসদ্বর যিযঞ্চর তলায় যপৌঁযি োযর্। যব্রক করল, 
দ্বকন্তু দ্বর্র্ যর্ন-এর র্দ্বত তাযত কমল না। দ্বপদ্বেল কাোর ওপর দ্বেযয় হ়িযক যনযম 
োযে প্রকাণ্ড োদ্বিক োনর্টা। 
  
মোদ্বনপুযলটযরর দ্বগ্রপ-এর যর্াল যর্ামাটা মারাত্মক েদ্বঙ্গযত েুলযি। সরাসদ্বর ওর সামযন 
রযয়যি ওটা, না তাদ্বকযয় পারযি না দ্বপট। আর তাকাযলই যেন দ্বনযজর েদ্বর্ষেৎ মৃতুে 
প্রতেক্ষ্ করযি ও। 
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হঠাৎ কযর আযরকটা েয়ঙ্কর দ্বচন্তা যখযল যর্ল মাথায়। যর্ামাটা েদ্বে দ্বগ্রপ যথযক দ্বিটযক 
পয়ি, যনযম োয় ঢাল যর্যয়, ওটাযক উদ্ধার করা সম্ভর্ হযর্ না। েযয় আ়িি হযয় যর্ল 
িরীর। মৃতুে েয় নয়, র্েথগতার েয়। জীর্ন দ্বেযয় হযলও এই অপাযরিযন সিল হযত 
হযর্ ওযক। 
  
 সীযটর ওপর দ্বসযধ্ হযলা দ্বপট, দ্রুত নয়ি উঠল হাত েুযটা। এমন একটা ঝুুঁদ্বক দ্বনযে, 
যকাযনা সুস্থ যলাক োর্যতই পারযর্ না। দ্বরোসগ ড্রাইে দ্বেযয় অদ্বতদ্বরক্ত পাওয়ার অোোই 
করল। দ্বক্লট র্া যর্াুঁজগুযলা যপিন দ্বেযক র্দ্বত যপল, ধ্ীযর ধ্ীযর মন্থর হযলা দ্বর্র্ যর্ন-এর 
র্দ্বত। 
  
োুঁদ্ব়িযয় প়িল দ্বর্র্ যর্ন। যর্ালা পাদ্বন যঢযক যিলল ওটাযক। ধ্ীযর ধ্ীযর পঞ্চাি দ্বমটার 
এযর্াল দ্বপট, পাদ্বন খাদ্বনকটা পদ্বরষ্কার হযত আর্ার দ্বরোসগ এনযর্জ করল, োুঁ়ি করাল 
দ্বর্র্ যর্নযক। এোযর্ই এযর্াল দ্বপট, খাদ্বনক েূর এদ্বর্যয় থাযম, তারপর আর্ার এযর্ায়। 
দ্বনয়িণ দ্বিযর যপযয়যি ও, দ্বিযর যপযয়যি আত্মদ্বর্শ্বাস। 
  
 আধ্ র্ণ্টা পর যনদ্বেযর্িনাল কমদ্বপউটার সযঙ্কত দ্বেল, র্ন্তযর্ে যপৌঁযি যর্যি ও। ঢাযলর 
যমযঝ যথযক যর্দ্বরযয় রযয়যি যিাট ও সমতল একটা যিলি, পাওয়ার দ্বসযস্টম 
দ্বেজএনযর্জ কযর পাকগ করল ও। দ্বেযটাযনিন সাইযট যপৌঁযিদ্বি আদ্বম, কদ্বমউদ্বনযকিন 
যিাযন র্লল দ্বপট, ওপযর যকাথাও যথযক এখযনা হয়যতা শুনযিন যজমস সোনযেকার, এ 
আিায়। 
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মোদ্বনপুযলটযরর র্াহু দ্বনচু কযর যর্ামাটাযক নরম পদ্বলযত নামাল দ্বপট, দ্বরদ্বলজ করল 
দ্বগ্রপার। মোদ্বনপুযলটযরর দ্বনয়িণ দ্বনযজর হাযত তুযল দ্বনল, দ্বিট-যমটাল দ্বেযয় ততদ্বর কুঁদ্বট 
দ্বেযয় যর্ামার যটইল পোযনল কাটযত হযর্, যমইন দ্বিউদ্বজিং কমপাটগযমন্টটাযক যঢযক 
যরযখযি ওটা। 
  
যেতযর রযয়যি চারযট রাোর ইউদ্বনট ও একটা র্োযরাযমদ্বিক যপ্রিার সুইচ। যর্ামাটা 
েদ্বে পদ্বরকল্পনা অনুসাযর যিলা হযতা, গ্রাউন্ড টাযর্গট এদ্বর্যয় আসযি যেখযল প্রদ্বত সযঙ্কত 
পাঠাযত রাোরগুযলা। তারপর, আযর্ই দ্বনধ্গাদ্বরত দ্বনদ্বেগি অলদ্বটচুেযে যপৌঁযি, রাোযরর 
েুযটা ইউদ্বনট দ্বিউদ্বজিং দ্বসযস্টমযক িায়াদ্বরিং সযঙ্কত পাঠাযতা। র্োযরাযমদ্বিক সুইচটা হযলা 
দ্বিতীয় আদ্বমগিং দ্বসযস্টম, ওটাও দ্বনদ্বেগি অলদ্বটচুেযে িায়াদ্বরিং সাদ্বকগট র্ন্ধ করার জযনে যসট 
করা আযি। 
  
তযর্ যেন সচল থাকা অর্স্থায় িায়াদ্বরিং দ্বসর্নোল সাদ্বকগটগুযলা র্ন্ধ করা োযর্ না। 
ওগুযলা র্ন্ধ করযত হযর্। ক্লক-অপাযরযটে সুইচ র্ের্হার করযত হযর্। দ্বকন্তু সুইচগুযলার 
নার্াল যপযত হযল র্ম্ব-যর্ যথযক যর্ামাটাযক েযথি েূযর সদ্বরযয় আনযত হযর্। তা না 
হযল যকউ িাটার্ার আযর্ই যিযট োযর্ যর্ামাটা। 
  
পোযনল সরার্ার পর র্াম দ্বেযকর মোদ্বনপুযলটযরর যিষ মাথায় একটা দ্বমদ্বনযয়চার দ্বেদ্বেও 
কোযমরা র্সাল দ্বপট। র্োযরাযমদ্বিক আদ্বমগিং সুইচ খুুঁযজ দ্বনযয় দ্রুত ওটার ওপর যিাকাস 
করল। দ্বপতল, তামা ও ইস্পাত দ্বেযয় ততদ্বর খাদ্বনকটা মরযচ ধ্রযলও এখনও অক্ষ্ত 
অর্স্থায় রযয়যি। এরপর মোদ্বনপুযলটযরর অপর র্াহুযত সরু একটা সা়িাদ্বি যজা়িা 
লার্াযলা ও, সাুঁ়িাদ্বিটা একটা হাযতর মযতা, োজ হযয় দ্বিযর এযসযি দ্বর্র্ যর্ন-এর 
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সামযনর দ্বেযক। োরী টুল র্ক্স যথযক অদু্ভত েিগন একটা দ্বসরাদ্বমক র্স্তু তুযল দ্বনল 
হাতটা, র্াতাসদ্বর্হীন যিাট িুটর্যলর মযতা যেখযত। যচহারা যেযখ যর্াঝার উপায় যনই 
দ্বজদ্বনসটা দ্বক। ওটা আসযল যপ্রিারাইজে কযন্টইনার, যেতযর আযি পুদ্বটিং-এর মযতা 
যেখযত দ্বমশ্র পোথগ, োদ্বস্টক ও অোদ্বনে দ্বেযয় ততদ্বর। র্োযরাযমদ্বিক িায়াদ্বরিং সুইযচ 
দ্বনখুুঁতোযর্ দ্বিট করযর্ যসরাদ্বমক কযন্টইনার। িযল ওটা একটা ওয়াটার টাইট সীর-এর 
পদ্বরণত হযর্। 
  
মোদ্বনপুযলটযরর হাত সচল করল দ্বপট, সুইযচর চারধ্াযর কযন্টইনারটা আটকাল, তারপর 
সার্ধ্াযন খুযল দ্বনল একটা পার্। এর্ার ধ্ীযর ধ্ীযর পাদ্বন চুুঁইযয় যেতযর ঢুকযল 
কযন্টইনাযর। লর্ণ পাদ্বনর সিংস্পযিগ যেতযরর দ্বনদ্বিয় কমপাউন্ড সদ্বক্রয় হযয় উঠযর্, হযয় 
উঠযর্ যজারাযলা ক্ষ্ার। তামার যেট যখযয় যিলার পর র্োযরাযমদ্বিক সুইযচর তামার 
ওপর হামলা চালাযর্ অোদ্বসে কম্পাউন্ড, িযল এক সময় একটা, ইযলকদ্বিকোল চাজগ 
ততদ্বর হযর্। ওই ইযলকদ্বিকোল চাজগই িায়াদ্বরিং দ্বসর্নোল পাঠাযত ও যর্ামাটা দ্বর্যফারণ 
র্টাযত সাহােে করযর্। তামার যেট এমনোযর্ ততদ্বর করা হযয়যি, অোদ্বসে কম্পাউন্ড 
ওটাযক এক র্ণ্টার আযর্ যখযয় যিলযত পারযর্ না। 
  
মোদ্বনপুযলটযরর র্াহুগুযলা সদ্বরযয় আনল দ্বপট। ধ্ীযর ধ্ীযর দ্বপদ্বিযয় আনযি দ্বর্র্ যর্নযক। 
কাোর ওপর েীদ্বতকর ও যেৌদ্বতক একটা আকৃদ্বত দ্বনযয় পয়ি রযয়যি। যর্ামাটা। চট 
কযর একর্ার ইনস্টযমন্ট কনযসাযল তাকাল ও, দ্বেদ্বজটাল র্দ্বেযত সময় যেখল। 
  
শুরু হযলা প্রাণ র্াুঁচাযনার প্রদ্বতযোদ্বর্তা। িাটযত সাতচদ্বিি র্ির যেদ্বর করযলও, এর্ার 
দ্বনদ্বেগি একটা সময় যর্ুঁযধ্ যেওয়া হযয়যি, যর্ামাটাযক আজ িাটযতই হযর্। 
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. 
  
যকাযনা খর্র যপযল? ওোল অদ্বিস যথযক উদ্বিগ্ন যপ্রদ্বসযেন্ট জানযত চাইযলন। 
  
যোর্াযোর্ দ্বর্দ্বিন্ন হযয় যর্যি। যকন, তার যকাযনা র্োখো পাই দ্বন, দ্বসচুযয়িন রূম যথযক 
েদ্বরযপাটগ করযলন যরইমন্ড জেগান। 
  
অোেদ্বমরাল সোনযেকারযক তুদ্বম হাদ্বরযয়যি? 
  
যস রকমই েয় করদ্বি, দ্বম. যপ্রদ্বসযেন্ট। সম্ভার্ সর্ রকম যচিা কযরও তার যেযনর সাযথ 
যোর্াযোর্ করযত পাদ্বর দ্বন আমরা। 
  
এক মুহূতগ কথা র্লযলন না যপ্রদ্বসযেন্ট। আিঙ্কায় অদ্বস্থর মনটাযক িান্ত করার যচিা 
করযলন। যকাথায় কী েুল হযলা? 
  
আমরা শুধু্ অনুমান করযত পাদ্বর। সর্গযিযষ সোযটলাইট দ্বরযপাটগ হযলা, দ্বর্র্ যর্ন-এর 
সাযথ যোর্াযোর্ যকযট দ্বেযয় ওদ্বকনাওয়া িীযপর দ্বেযক োযে দ্বস-িাইে। 
  
এর যকাযনা অথগ হয় না। যেদ্বনিংস যেমনস যথযক যর্ামাটা নাদ্বমযয় আনযত সিল হযয়যি 
োকগ দ্বপট, এরপর যকন ওযক তোর্ করযর্ন অোেদ্বমরাল? 
  
তোর্ করার যতা করা নয়, েদ্বে না োকগ দ্বপট গুরুতর যকাযনা েুর্গটনায় পয়ি। এমন 
হযত পাযর অোেদ্বমরাল দ্বনদ্বিতোযর্ রু্যঝযিন যে যর্ামাটা িাটাযনা ওর িারা সম্ভর্ নয়। 
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তার মাযন সর্ যিষ হযয় যর্ল, হতাি র্লায় র্লযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। 
  
এক যসযকন্ড যেদ্বর কযর, োরী র্লায় জর্ার্ দ্বেযলন যরইমন্ড জেগান, অোেদ্বমরাল আর্ার 
যোর্াযোর্ না করা পেগন্ত দ্বকিুই র্লা োযে না। 
  
র্াদ্ব়ি-যর্ামাগুযলার যিষ খর্র? 
  
আযরা দ্বতনযট র্াদ্ব়ি-যর্ামা দ্বনউিালাইজ কযরযি এিদ্বর্আই টাস্ক যিাসগ, সর্গুযলাই 
যমযিাপদ্বলটান িহযর। 
  
ড্রাইোররা? 
  
সর্াই তারা সুমা ও ড্রার্যনর অন্ধেক্ত, যস্বোয় প্রাণ দ্বেযত রাদ্বজ অথচ যগ্রিতার হর্ার 
সময় যকউ তারা র্াধ্া যেয় দ্বন র্া র্াদ্ব়ি-যর্ামা িাদ্বটযয় যেয়ার যকাযনা যচিা কযর দ্বন। 
  
এযতাটা দ্বনরীহ সাজার কারণ? 
  
 ওযের ওপর দ্বনযেগি আযি, ড্রার্ন যসন্টার যথযক যকাযেে দ্বসর্নোল পার্ার। পরই শুধু্ 
যর্ামাগুযলা িাটাযর্ ওরা। 
  
আমাযের িহরগুযলায় আর কটা র্াদ্ব়ি-যর্ামা লুকাযনা আযি? 
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উযেজনাকর দ্বর্রদ্বত, তারপর ধ্ীযর ধ্ীযর যরইমন্ড জেগান র্লযলন, অযনক, েিটার কম 
নয়। 
  
 গুে র্ে! অদ্বর্শ্বাস ও দ্বর্স্মযয়র ধ্াক্কার সযঙ্গ েযয়র একটা দ্বিহরণও অনুের্ করযলন 
যপ্রদ্বসযেন্ট। 
  
 এখযনা আদ্বম োকগ দ্বপযটর ওপর আস্থা হারাই দ্বন, যরইমন্ড জেগান িান্তকযণ্ঠ র্লযলন। 
যর্ামার িায়াদ্বরিং দ্বসযস্টম প্রাইম করযত র্েথগ হযয়যিন দ্বতদ্বন, এর যকাযনা প্রমাণ এখযনা 
আদ্বম পাই দ্বন। 
  
যপ্রদ্বসযেযন্টর যচাযখ ক্ষ্ীণ আিার আযলা জ্বযল উঠল। কখন জানযত পারর্ আমরা? 
  
 োকগ েদ্বে সময়সূদ্বচ রক্ষ্া করযত পাযরন, র্াযর্া দ্বমদ্বনযটর মযধ্ে দ্বর্যফারণ র্টার কথা। 
  
যচহারায় যকাযনা োর্ যনই, যেযস্কর ওপর তাকাযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। তারপর েখন কথা 
র্লযলন, যকাযনা রকযম শুনযত যপযলন যরইমন্ড জেগান। 
  
 োকগ দ্বপযটর জযনে প্রাথগনা কযরা, যরই। ঈশ্বযরর কাযি ওর সািযলের জযনে কান্নাকাদ্বট 
কযরা। 
  
. 
  
৭২. 
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 টাইদ্বমিং যেটটা ধ্ীযর ধ্ীযর যখযয় যিলল অোদ্বসে কম্পাউন্ড, তারপর হামলা চালার 
র্োযরাযমদ্বিক যপ্রিার সুইযচ। একটু পরই একটা ইযলকদ্বিকাল চাজগ ততদ্বর হযলা, র্ন্ধ 
হযয় যর্ল িায়াদ্বরিং সাদ্বকগট। 
  
প্রায় পাুঁচ েিক অযপক্ষ্া করার পর, মূল যর্ামার চারধ্াযর র্দ্বত্রিটা দ্বেযটাযনটর জোন্ত 
হযয় উঠল, আগুন জ্বাদ্বলযয় দ্বেল অদ্বর্শ্বাসে জদ্বটল দ্বেযটাযনিন দ্বসযস্টযম, োর িযল যচইন 
দ্বরঅোকিন শুরু করার জযনে চারপাযির প্রযটাদ্বনয়াযম ঢুযক প়িল দ্বনউিন। এরপর শুরু 
হযলা দ্বিিন দ্বর্যফারণ, পরমাণু দ্বর্োজন সৃদ্বি হযলা িত সহে দ্বমদ্বলয়ন দ্বেদ্বগ্র ও 
দ্বকযলাগ্রাম চাপ আর িদ্বক্ত। পাদ্বনর তলায় র্োস েরা অদ্বগ্নযর্ালক মাথাচা়িা দ্বেল, িুটল 
ওপর দ্বেযক, দ্বিন্ন করল সার্যরর দ্বপঠ। আকাযির দ্বেযক উুঁচু হযলা দ্বর্িাল এলাকা জুয়ি 
দ্বর্পুল পাদ্বন, িক ওযয়যের ধ্াক্কা যখযয় িদ্ব়িযয় প়িল রাযতর র্াতাযস। 
  
যেযহতু চাপ দ্বেযয় সিংকুদ্বচত করা োয় না, তুই িক ওযয়ে পাঠাযনার জযনে পাদ্বন হযয় 
উঠল প্রায় দ্বনখুুঁত একটা মাধ্েম। প্রদ্বত যসযকন্ড কম-যর্দ্বি েুই দ্বকযলাদ্বমটার র্দ্বত, িক 
ওযয়যের সামযনর অিংি মাত্র আট দ্বকযলাদ্বমটার েুযর যিযঞ্চর যেতর নার্াল যপযয় যর্ল 
দ্বর্র্ যর্ন-এর। যিযঞ্চর চাল যর্যয় মন্তরযর্যর্ যনযম োযে দ্বর্র্ যর্ন, র্াযরা মাইল অথগাৎ 
দ্বনরাপে েূরযত্ব সযর যেযত পাযর দ্বন। প্রকাণ্ড একটা হাতুদ্ব়ির মযতা আর্াত করল িক 
ওযয়ে। 
  
প্রচণ্ড ঝাুঁদ্বক যখল দ্বর্র্ যর্ন, নরম পদ্বলমাদ্বটর সচল পাুঁদ্বচল গ্রাস করল ওটাযক, যকাযনা 
দ্বেযক েৃদ্বি চযল দ্বপট, তরু্ দ্বপট শুধু্ উিাসই যর্াধ্ করল। দ্বর্যফারযণর সযঙ্গ সযঙ্গ 
র্েথগতার সমি েয় উযর্ যর্যি মন যথযক। যসানার যপ্রার্-এর ওপর অন্ধদ্বর্শ্বাস। যরযখ 
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যর্ালা পাদ্বন ও কাোর যেতর দ্বেযয় দ্বর্র্ যর্নযক দ্বনযয় এযর্াযে অজানা পযথ। লম্বা 
একটা কাদ্বনগযস রযয়যি, েীর্গ ঢাযলর মাঝখান দ্বেযয় যনযম যর্যি যসটা। ঢাযলর যচযয় 
কাদ্বনগসটা কম ঢালু, িযল র্দ্বত আযর্র যচযয় সামানে হযলও যর্য়িযি, কারণ দ্বরেগাস 
এনযর্জ করার েরকার হযে না। কাদ্বনগযসও কাো আযি, তযর্ কাোর দ্বনযচ রযয়যি 
পাথর, িযল িোের যরস্ট অল্প হযলও কাযজ লার্যি। েদ্বেও োদ্বিক োনর্টাযক যসাজা 
পযথ এদ্বর্যয় দ্বনযয় োওয়া অসম্ভর্ একটা র্োপার, কাোর ওপর র্ারর্ার হ়িযক োযে 
দ্বর্র্ যর্ন। 
  
 দ্বনয়দ্বত সম্পযকগ দ্বপযটর মযন যকাযনা েুল ধ্ারণা যনই। প্রাণ র্াুঁচাযনার প্রদ্বতযোদ্বর্তায় 
যহযর োযে ও। যধ্যয় আসযি পাহায়ির মত উুঁচু েুদ্বমধ্স। ওটার পথ যথযক সযর 
োওয়ার যকাযনা উপায় যনই। ঢাযলর যকাথায় লুকাযর্ দ্বপট? পুযরা যিঞ্চটাই যতা েূদ্বমধ্যস 
েরাট হযয় োযর্। 
  
তরু্, যর্াুঁয়াযরর মযতা একটা যজে কাজ করযি ওর যেতর। যেোযর্ যহাক, যর্ুঁযচ থাকযত 
হযর্ ওযক। 
  
সার্যরর ওপর, অন্ধকাযর যেখা োযে না, দ্বর্িাল এলাকার দ্বর্পুল পাদ্বন েুযিা দ্বমটার 
পেগন্ত উুঁচু হযলা, তারপর িদ্ব়িযয় প়িল চারদ্বেযক। দ্বকন্তু িট যজাযনর র্েীযর কী র্টযি? 
যিযঞ্চর যমযঝর দ্বনযচ িক ওযয়যের অদ্বর্শ্বাসে িদ্বক্ত পৃদ্বথর্ীর িক্ত িাযল একটা খা়িা 
িাটল ততদ্বর করল। এযকর পর এক ধ্াক্কা লার্ায় িাটলটা চও়িা হযে, সৃদ্বি করযি উুঁচু 
মাত্রার েূদ্বমকম্প। 
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লক্ষ্ র্ির দ্বস্থর হযয় থাকা পদ্বলমাদ্বটর অসিংখো ির আযর্ দ্বপযি জায়র্া র্েল শুরু করল, 
যটযন দ্বনযচ নামাযে যসাযসদ্বক িীযপর োরীলাো, িীপটা হযয় উঠল যচারার্াদ্বলযত প়িা 
এক টুকযরা পাথযরর মত। মাদ্বটযত র্াুঁথা দ্বর্িাল পাথযর িীপ িক ওযয়যের প্রাথদ্বমক 
ধ্াক্কা সহযজই হজম করযত পারল, েুদ্বমকযম্প যকাযনা ক্ষ্দ্বতই হযলা না কযয়ক দ্বমদ্বনট। 
দ্বকন্তু তারপরই সার্যর যেযর্ যেযত শুরু করল, র্াযধ্র র্া যর্যয় ওপযর উঠযি পাদ্বন। 
  
দ্বনযচর িযর পদ্বলমাদ্বট জমাট না র্াধ্া পেগন্ত যেযর্ যেযত থাকল িীপটা, তারপর োসমান 
পাথযরর দ্বর্িার ধ্ীযর ধ্ীযর দ্বনচ হযলা, এক সময় দ্বস্থর হযলা নতুন একটা িযর। দ্বকন্তু 
এখন সার্যরর যঢউগুযলা পাহা়ি-প্রাচীযরর যর্া়িায় আর্াত করযি না, র্াুঁযধ্র মাথা টপযক 
উযঠ আসযি িীযপর ওপর, লাি দ্বেযয় িুযট োযে সামযনর সাদ্বর সাদ্বর র্ািপালার দ্বেযক। 
  
দ্বর্যফারযণর কযয়ক যসযকন্ড পর যিযঞ্চর পুর্ পাুঁদ্বচযলর দ্বর্িাল একটা অিংি যকুঁযপ উঠল, 
অদ্বর্শ্বাসে দ্রুতযর্যর্ িুযল উঠল র্াইযরর দ্বেযক। তারপর র্জ্রপাযতর মযতা দ্বর্কট িযব্দ 
কযয়ক যিা দ্বমদ্বলয়ন টন কাো দ্বর্যফাদ্বরত হযয় লাি দ্বেল যিযঞ্চর তলা লক্ষ্ কযর। 
কল্পনার অতীত আযলা়িন সৃদ্বি হযলা পাদ্বনযত। শুরু হযলা সুনাদ্বম। 
  
সার্যরর একটা অিংি যেন দ্বর্যরাহী হযয় উঠল। সারযিযসর দ্বনযচ মাত্র এক দ্বমটার উুঁচু, 
দ্বনযচ দ্বহমালযয়র আকৃদ্বত পাওয়া পাদ্বনর পাহা়ি র্ণ্টায় পাুঁচযিা দ্বকযলাদ্বমটার র্দ্বতযত িুটল 
পদ্বিম দ্বেযক যধ্যয় আসা এ পাদ্বনর সযঙ্গ েুদ্বনয়ার অনে যকাযনা িদ্বক্তর তুলনা চযল না, 
অপর যকান িদ্বক্তর এযখাটা ধ্বিংসকারী ক্ষ্মতা যনই। ওটার পযথ, মাত্র দ্বর্ি দ্বকযলাদ্বমটার 
সরাসদ্বর সামযন রযয়যি যসাযসদ্বক িীপ। 
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যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু, ইদ্বচযরা সুযর্াই ও তাযের যলাকজন এখযনা দ্বেযিন্স কযিাল রূযম 
রযয়যি, পঙু্গ দ্বস-িাইযর্র পলায়ন যেখযি রাোযর। 
  
েু-েুযটা দ্বমসাইল লার্ল অথচ এখযনা ওটা উ়িযি, সদ্বর্স্মযয় দ্বনিব্ধতা োঙল ইদ্বচযরা 
সুযর্াই। 
  
 এখযনা ওটা পয়ি যেযত পাযর, হঠাৎ থামযলন যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু। দ্বর্যফারযণর িব্দ 
দ্বঠক কতটা শুনযত যপযরযিন র্লা কদ্বঠন, তযর্ তার যচযয় যর্দ্বি অনুের্ করযত 
যপযরযিন। শুনযল? 
  
 হোুঁ, অযনক েূযর যর্াধ্হয় যকাথাও র্াজ প়িল, রাোর দ্বেসযে যথযক যচাখ না সদ্বরযয়ই 
র্লল মাসুদ্বজ যকাযয়ামা। 
  
তুদ্বম অনুের্ কযরাদ্বন? জানযত চাইযলন যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু। 
  
পাযয়র তলাটা সামানে যেন কাপল, র্লল ইদ্বচযরা সুযর্াই। 
  
যকাযয়ামা দ্বনদ্বলগপ্ত েদ্বঙ্গযত কাুঁধ্ ঝাুঁকাল। মাদ্বটর কম্পন জাপাদ্বনযের জযনে নতুন দ্বকিু নয়। 
প্রদ্বত র্ির যমইন আইলোযন্ড এক হাজার র্ার েুদ্বমকম্প হয়, প্রদ্বত সপ্তায় কযয়ক র্ার 
জাপাদ্বনযের পাযয়র দ্বনযচ মাদ্বট যকুঁযপ ওযঠ। দ্বসসদ্বমক কম্পন, র্লল যস। আমরা একটা 
দ্বসসদ্বমক িযটর কাযি রযয়দ্বি। েয় পার্ার দ্বকিু যনই, এ ধ্রযনর কাুঁপুদ্বন প্রায়ই অনুের্ 
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কদ্বর আমরা। িীপটা দ্বনযরট পাথর, ড্রার্ন যসন্টারও এমনোযর্ ততদ্বর করা হযয়যি যে 
েুদ্বমকযম্প যকাযনা ক্ষ্দ্বত হযর্ না। 
  
কামরার আলর্া দ্বজদ্বনসপত্র সামানে নয়ি উঠল, যরামাটার মন্থর হযয় আসা এনাদ্বজগ ড্রার্ন 
যসন্টাযরর যেতর দ্বেযয় সামযন এদ্বর্যয় যর্ল। তারপরই সার্ওিন িযটর ধ্স যথযক 
ততদ্বর িক ওযয়ে িীযপর ওপর আিয়ি প়িল প্রচণ্ড িদ্বক্তযত। মযন হযলা যেন যর্াটা 
ড্রার্ন যসন্টার প্রদ্বত মুহূযতগ চারদ্বেযক টলযি আর ঝাুঁদ্বক খাযে। সর্ার যচহারায় দ্বর্স্ময়, 
তারপর দ্বর্স্মযয়র জায়র্ায় িুযট উঠল উযির্, সর্যিযষ েয়। 
  
 খুর্ যজারাল মযন হযে, র্লল ইদ্বচযরা সুযর্াই, নােগাস। 
  
হোুঁ, এ ধ্রযনর েুদ্বমকম্প আযর্ কখযনা অনুের্ কদ্বর দ্বন আমরা, তাল সামলার্ার জযনে 
একটা যেয়াযল হাত রাখল যকাযয়ামা। 
  
 যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু দ্বস্থরোযর্ োুঁদ্ব়িযয় আযিন, যচহারা যেযখ যর্াঝা যর্ল খুর্ রার্ হযয়যি 
তাুঁর। এখান যথযক আমাযক যতামরা যর্র কযরা, দ্বনযেগি দ্বেযলন দ্বতদ্বন। 
  
টাযনযলর যচযয় এখাযনই র্রিং আমরা যর্দ্বি দ্বনরাপে, দ্বচৎকার করল মাসুদ্বজ যকাযয়ামা। 
ড্রার্ন যসন্টার এখনও প্রর্ল োযর্ ঝাুঁদ্বক খাযে, ককগি ও দ্বর্দ্বচত্র সর্ িযব্দ কান পাতা 
োয়। 
  
িীযপর দ্বনযচ রযয়যি লাো রক, যসটাযক যেে কযর িুযট যর্ল িক ওযয়ে। ড্রার্ন 
যসন্টাযর োরা দ্বকিু না ধ্যর োুঁদ্ব়িযয় দ্বিল, দ্বিটযক পয়ি যর্ল যমযঝযত। লাো রক-এর 
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দ্বনযচ রযয়যি নরম পদ্বলমাদ্বটর ির, দ্বিন্ন দ্বেন্ন হযয় যর্ল যসটা। কযিাল যসন্টার এর্ার 
আযরা তীব্রর্দ্বতযত টলযত শুরু করল, প্রদ্বত মুহূযতগ এদ্বেক ওদ্বেক কাত হযে যর্াটা িীপ। 
ড্রার্ন যসন্টাযরর প্রদ্বতদ্বট দ্বজদ্বনস, যেগুযলা আটকাযনা নয়, উযট প়িল। 
  
 হামাগুদ্ব়ি দ্বেযয় কামরার এক যকাযণ সযর যর্ল ইদ্বচযরা সুযর্াই। হতেম্ব হযয় তাদ্বকযয় 
আযি যকাযয়ামার দ্বেযক। মযন হযে আমরা যেন দ্বনযচর দ্বেযক যেযর্ োদ্বে। 
  
যকাযয়ামা গুদ্বঙযয় উঠল, িীপ েুযর্ োযে। 
  
ড্রার্ন যসন্টাযরর আতদ্বঙ্কত যলাযকরা জাযন না অদ্বতকায় সুনাদ্বম িক ওযয়যের দ্বঠক 
েুদ্বমদ্বনট যপিযন রযয়যি। 
  
কাোর যেতর দ্বেযয় পথ কযর দ্বনযয় যহযল-েুযল এযর্াযে দ্বর্র্ যর্ন, হেযক যনযম োযে 
যিযঞ্চর তলার দ্বেযক। প্রদ্বত মুহূযতগ দ্বনয়িণ হারাযে িাের যর্ট, আ়িাআদ্ব়ি হযয় োযে 
দ্বর্র্ যর্ন। তারপর আর্ার যর্টটা ঢুযক প়িযি িক্ত মাদ্বটযত, দ্বিযর পাযে দ্বনয়িণ। 
  
একটা কালার স্ক্রীন কযয়কটা োয়াল ও র্জ র্াইে করযি দ্বপটযক। যসানার যলয়ার 
স্কোনার র্াইযরর েৃিে তুযল ধ্রযি ওর যচাযখর সামযন, যসগুযলা পরীক্ষ্া কযর দ্বনযজর 
দ্বনয়দ্বত যর্াঝার যচিা করযি ও। 
  
এখযনা যে যর্ুঁযচ আযি, এটা একটা দ্বর্স্ময় র্যল মযন হযলা ওর। কারণটাও যর্াঝা যর্ল। 
এদ্বেযক শুধু্ই নরম মাদ্বটর আর কাো, িক্ত পাথযরর যকাযনা অদ্বিত্ব যনই। তযর্, 
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দ্বজওদ্বিদ্বজদ্বসন্টযের দ্বহসার্ অনুসাযর েযথি েূযর সযর আসযত র্েথগ হওয়ায় েূদ্বমধ্স ওর 
নার্াল যপযয় োযর্। 
  
েূদ্বমধ্যস চাপা প়িযর্, দ্বকিুই করার থাকযর্ না ওর। তযর্ তার আযর্ ওযক যচিা করযত 
হযর্ প্রথম ধ্াক্কাটা লার্ার সময় যিযঞ্চর পাদ্বচল যথযক দ্বর্র্ যর্ন যেন দ্বিটযক না পয়ি। 
এ ধ্রযনর েুর্গটনা এ়িাযত হযল িক্ত মাদ্বটর পাুঁদ্বচল র্া দ্বনযরট পাথযরর আ়িাল যপযত 
হযর্ ওযক। 
  
েূদ্বমধ্স নার্াল যপযয় যর্ল অনে কথা, ওর সর্যচযয় র়্ি র্াধ্া এখযনা যিঞ্চটাই। 
উযটাদ্বেযক রযয়যি ও। জাপাদ্বন উপকূযল যপৌঁিুযত হযল প্রথযম যিযঞ্চর তলায় নামযত 
হযর্ ওযক, তারপর অপর দ্বেযক ঢাল যর্যয় উঠযত হযর্। 
  
 দ্বপট জাযন না, স্কোনার ওযক জানাযত পাযরদ্বন, উযটাদ্বেযকর ঢাল যর্যয় ওটা ওর পযক্ষ্ 
সম্ভর্ হযর্ না। একটা কারণ, ঢালটা অসম্ভর্ খা়িা। আযরকটা কারণ, চালটা িক্ত মাদ্বট 
দ্বেযয় ততদ্বর নয়। তািা়িা, সার্যরর তলায় ঠাটলটা আযরা চও়িা ও র্ম্ভীর হযে, রু্যর 
োযে েদ্বক্ষ্ণ-পুযর্, অথগাৎ আটযিা দ্বকযলাদ্বমটাযরর মযধ্ে পালাযনার যকাযনা সুযোর্ যেযর্ 
না। স্কোনার অর্িে ওযক জানাযলা, মহািদ্বক্তধ্র দ্বসসদ্বমক েূদ্বমধ্স যিযঞ্চর পুর্ পা়ি ধ্যর 
িুযট আসযি অদ্বর্শ্বাসে দ্রুতযর্যর্, দ্বকন্তু জানাযলা অযনক যেদ্বরযত। 
  
নরম কাোর সযঙ্গ সিংগ্রাম করযি দ্বর্র্ যর্ন, এ সময় ধ্সটা আর্াত করল। দ্বপট অনুের্ 
করল ওর র্াহযনর দ্বনচ যথযক সযর যর্ল মাদ্বট। যস মুহূযতগ দ্বনযজর দ্বনয়দ্বত সম্পযকগ 
দ্বনদ্বিত হযলা ও। রু্ঝল, যহযর যর্যি। এ ধ্রযনর দ্বর্কট র্জগন যকউ যকাযনাদ্বেন শুযনযি 
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র্যল মযন হয় না, অন্তরাত্মা যকুঁযপ উঠল দ্বপযটর। যেখযত যপল মৃতুের থার্া ওযক িুুঁযয় 
যেওয়ার জযনে লম্বা হযয়যি। দ্বপট শুধু্ িরীরটাযক িক্ত কযর যনওয়ার সময় যপল, 
যচাযখর পলযক সুনাদ্বমর কাোর পাুঁদ্বচল গ্রাস করল দ্বর্র্ যর্নযক, সযঙ্গ কযর িুদ্বটযয় দ্বনযয় 
চলল কাযলা র্েীর পাতাযল। 
  
. 
  
সার্র যেন পার্লা যর্া়িা হযয় উযঠযি। রাযতর আকাযি মাথাচা়িা দ্বেল সুনাদ্বম, িীযপর 
কািাকাদ্বি মগ্ন চ়িায় র্াধ্া যপযয় আযরা উুঁচু হযলা, প্রায় আদ্বি িুট। মাতাল সার্র র্জগন 
করযি, আওয়াজগুযলা যসাদ্বনক রু্ম-এর মযতা। এরই মযধ্ে িীপটার উুঁচু র্াুঁধ্ েুযর্ যর্যি, 
পাহা়ি চূ়িার আকৃদ্বত যপযয় যসটার ওপর আিয়ি প়িল জযলাচ্ছ্বাস। 
  
সমি র্ািপালা দ্বনদ্বিহ্ন হযয় যর্ল। িীযপর প্রদ্বতদ্বট োলান দ্বমযি যর্ল মাদ্বটর সযঙ্গ, 
খ়িকুযটার মযতা যেযস যর্ল প্রর্ল যোযত। প্রকৃদ্বতর র্া মানুযষর ততদ্বর যকাযনা দ্বকিুই 
সুনাদ্বমর তুলনা রদ্বহত িদ্বক্তযক এক পলযকর যর্দ্বি যঠকাযত পারল না। সহে যকাদ্বট টন 
পাদ্বন পযথর সামযন ো যপল সর্ই ধ্বিংস কযর দ্বেল। িীপটাযক যেন একা োনযর্র হাত 
চাপ দ্বেযয় আযরা নাদ্বমযয় দ্বেল দ্বনযচর দ্বেযক। 
  
তারপর ধ্ীযর ধ্ীযর পাদ্বনর দ্বনযচ তদ্বলযয় যর্ল আদ্বজমা িীপ, আর যকাযনাদ্বেন মাথা তুলযর্ 
না। 
  
 মাত্র আট দ্বমদ্বনট হযলা পাদ্বনর দ্বনযচর পরমাণু যর্ামা, মাযয়র দ্বনিঃশ্বাস দ্বর্যফাদ্বরত হযয়যি। 
যিষ হযয় যর্যি ড্রার্ন যসন্টার। যকইযটন প্রযজযের যকাযনা অদ্বিত্ব যনই আর। 
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. 
  
৭৩. 
  
যসাযসদ্বক িীপ যনই, ড্রার্ন যসন্টার ধ্বিংস হযয়যি, খর্রটা শুযন ক্লান্ত হাদ্বস হাসযলন ওুঁরা। 
  
যপ্রদ্বসযেন্ট দ্বসচুযয়িন রুযম যনযম এযলন যরইমন্ড জেগান ও যোনাল্ড কানযক অদ্বেনন্দন 
জানার্ার জযনে। োদ্বর খুদ্বি দ্বতদ্বন, সেে ততদ্বর যসানার যমযেযলর মযতা চকচক করযি 
মুখ। 
  
 যতামার যলাকজন অসম্ভর্যক সম্ভর্ কযরযি, র্লযলন দ্বতদ্বন, জেগাযনর হাতটা দ্বনমগমোযর্ 
দ্বপষযিন। জাদ্বত যতামার প্রদ্বত কৃতজ্ঞ। 
  
 যমইট েযলর কৃদ্বতত্ব, সমি প্রিিংসা তাযেরই প্রাপে, র্লযলন যোনাল্ড কানগ। সদ্বতে, 
অসম্ভর্যক সম্ভর্ কযরযিন ওুঁরা। 
  
 যস জযনে মূলেও কম দ্বেযত হয় দ্বন, নরম সুযর দ্বর়্িদ্বর়্ি করযলন যরইমন্ড জেগান। দ্বজম 
হানামুরা, মাদ্বেগন িওয়াটার এর্িং োকগ দ্বপট। আদ্বম র্লর্, দ্বর্যিষ কযর দ্বম. োকগ দ্বপযটর 
কথা স্মরণ কযর, অযনক চ়িা মুলেই দ্বেযত হযয়যি। 
  
োকগ দ্বপযটর যকাযনা খর্র যনই? জানযত চাইযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। 
  
 মাথা না়িযলন যোনাল্ড কানগ। 
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তার ও দ্বর্র্ যর্ন-এর পদ্বরণদ্বত সম্পযকগ সযন্দযহর যকাযনা অর্কাি যনই। দ্বসসদ্বমক 
েূদ্বমধ্যস চাপা পয়ি যর্যি। চাপা পযর যর্যি দ্বচরকাযলর জযনে। 
  
সোযটলাইটও তাুঁর র্া দ্বর্র্ যর্ন-এর যকাযনা দ্বচহ্ন খুুঁযজ পায় দ্বন? 
  
দ্বর্যফারযণর পর প্রথমর্ার েখন সোযটলাইট ওদ্বেক দ্বেযয় যর্ল, পাদ্বনযত এযতা আযলা়িন 
দ্বিল যে েীর্ সী মাইদ্বনিং যেদ্বহযকযলর যকান িদ্বর্ তুলযত পাযর দ্বন কোযমরা। 
  
 হয়যতা পযরর র্ার ওদ্বেক দ্বেযয় োর্ার সময় িদ্বর্ পাওয়া োযর্, র্লযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। 
োযকগর যর্ুঁযচ থাকার সামানেতম সম্ভার্নাও েদ্বে যেখা োয়, আদ্বম চাই তাুঁযক উদ্ধাযরর 
জযনে িুল-যস্কল যরসদ্বকউ দ্বমিন পাঠাযনা যহাক। আমরা যর্ুঁযচ আদ্বি এখযনা, েুদ্বনয়াটা 
রক্ষ্া যপযয়যি, যসটা তার কৃদ্বতত্ব, কাযজই আমরা তাুঁযক দ্বপঠ যেখাযত পাদ্বর না। 
  
এদ্বেকটা আদ্বম যেখর্, প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বেযলন যরইমন্ড জেগান, তযর্ এরই মযধ্ে অনোনে 
প্রযজে দ্বনযয় মাথা র্ামাযত শুরু কযরযিন দ্বতদ্বন। 
  
অোেদ্বমরাল যজমস সোনযেকাযরর খর্র কী? 
  
 ড্রার্স যসন্টার যথযক দ্বমসাইল যিাুঁ়িা হযয়দ্বিল, পাইলট হুইল-আপ লোদ্বন্ডিং করযত সমথগ 
হযয়যিন ওদ্বকনাওয়ার নাহা এয়রদ্বিযল্ড। 
  
হতাহযতর দ্বরযপাটগ পাও দ্বন? 
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 যকউ দ্বনহত র্া আহত হয় দ্বন। েু একজন সামানে র্েথা যপযয়যি। 
  
সন্তুিদ্বচযে মাথা ঝাুঁকাযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। জানা যর্ল যকন ওরা যোর্াযোর্ রাখযত পাযর 
দ্বন। 
  
যসযক্রটাদ্বর অে যস্টটস, ের্লাস ওটস্ সামযন এদ্বর্যয় এযলন। আযরা সুখর্র আযি, দ্বম, 
যপ্রদ্বসযেন্ট। রুি ও ইউযরাদ্বপয়ান সাচগ দ্বটম দ্বনযজযের এলাকার প্রায় সর্গুযলা র্াদ্ব়ি-
যর্ামার হদ্বেস যর্র কযর যিযলযি। 
  
 আরও িটা র্াদ্ব়ি যর্ামা পাওয়া যর্যি। দ্বনিঃিযব্দ হাসযলন জাতীয় দ্বনরাপো কদ্বমিন 
দ্বেযরের। এখন যেযহতু দ্বনিঃশ্বাস যিলার সময় যপযয়দ্বি, জাতীয় দ্বনরাপো দ্বর্দ্বঘ্নত না কযর 
ধ্ীযর সুযস্থ র্াদ্বকগুযলাও খুুঁযজ যর্র করা হযর্। 
  
যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু ও ইদ্বচযরা সুযর্াই? 
  
ধ্ারণা করা হযে, েুযর্ যর্যি তারা। 
  
সর্াইযক ধ্নের্াে, র্লযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। 
  
দ্বর্পে যকযট যর্যি, দ্বকন্তু এরইমযধ্ে অনে আযরা অযনক দ্বর্পে মাথাচা়িা দ্বেযত শুরু 
কযরযি। যসদ্বেন দ্বর্যকযলই জানা যর্ল, তুরস্ক ও ইরাযনর মযধ্ে তুমুল যর্ালাগুদ্বল দ্বর্দ্বনময় 
হযয়যি। এক র্ণ্টা পর দ্বরযপাটগ এযলা, একটা মাদ্বকগন কমাদ্বসয়াল এয়াররাইনযক গুদ্বল 
কযর নাদ্বমযয়যি দ্বকউর্ার একটা দ্বমর্-যটাযয়নদ্বটিাইে। 
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নানা ঝাযমলা ও র্েিতার মযধ্ে একজন যলাকযক খুুঁযজ যর্র করার পদ্বরকল্পনা ধ্ামাচাপা 
পয়ি যর্ল। সোযটলাইযটর ইযমজ যটকনলদ্বজ তার যচযয় অযনক গুরুত্বপুণগ িদ্বর্ তুলযত 
র্েি। জাপান সার্যরর দ্বেযক আসযত আযরা প্রায় চার সপ্তাহ সময় লার্ল দ্বপরাদ্বমোর 
সোযটলাইযটর। 
  
তযর্ দ্বর্র্ যর্ন-এর যকাযনা দ্বচহ্ন খুুঁযজ পাওয়া যর্ল না। 
  
. 
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পঞ্চম পর্গ 
  
যিাক সিংর্াে 
  
১৯ নযেম্বর, ১৯৯৩ তেদ্বনক ওয়াদ্বিিংটন যপাস্ট 
  
৭৪. 
  
 নুমা অথগাৎ নোিনাল আন্ডার ওয়াটার অোন্ড যমদ্বরন এযজদ্বন্সর যহেঅদ্বিস যথযক আজ 
যর্াষণা করা হযয়যি োকগ দ্বপট, যস্পিাল প্রযজে দ্বেযরের, জাপান সার্যর দ্বনযখাুঁজ 
হযয়যিন। ধ্ারণা করা হযয়যি, একটা েুর্গটনায় মারা যর্যিন দ্বতদ্বন। 
  
দ্বতদ্বন একজন েুিঃসাহদ্বসক অদ্বেোত্রী দ্বিযলন। দ্বর্যিষ কযর সার্যরর তলা যথযক প্রাচীন 
জাহাজ উদ্ধাযর অসামানে কৃদ্বতযত্বর পদ্বরচয় যেন দ্বতদ্বন। গুপ্তধ্ন আদ্বর্ষ্কাযর তার সািলেও 
দ্বর্স্ময়কর। দ্বতদ্বন যসরাদ্বপস নাযম দ্বপ্র-কলাদ্বম্বয়ান র্াইযজদ্বন্টন জাহাযজর ধ্বিংসার্যিষ 
আদ্বর্ষ্কার কযরন গ্রীনলোন্ড যথযক; আযলকজাদ্বিয়া গ্রন্থার্াযরর অর্দ্বিিািংিও উদ্ধার কযরন 
দ্বতদ্বন। এিা়িাও, দ্বকউর্ার লা যোরান্ডা গুপ্তধ্ন, এর্িং টাইটাদ্বনক জাহাজ উযোলযনর 
যপিযনও তার অর্োন দ্বিল। 
  
কোদ্বলযিাদ্বনগয়ার দ্বসযনটর জজগ দ্বপট এর্িং সুসান দ্বপযটর সন্তান োকগ, কোদ্বলযিাদ্বনগয়ার 
দ্বনউযপাটগ র্ীযচ জন্মগ্রহণ কযরন। এয়ারযিাযসগ নাম যলখান এর্িং র্াযরাতম স্থান অদ্বধ্কার 
কযর গ্রাজুযয়িন কযরন। পাইলট দ্বহযসযর্ একটানা েি র্ির চাকদ্বরযত দ্বিযলন দ্বতদ্বন, 
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যমজর পযে উদ্বন্নত হন পযর। পরর্তগীযত অোেদ্বমরাল যজমস সোনযেকাযরর অনুযরাযধ্ 
নুমার সযঙ্গ পাকাপাদ্বকোযর্ েুক্ত হযয় পযরন। 
  
অোেদ্বমরাল জাদ্বনযয়যিন, োকগ দ্বপট দ্বিযলন অতেন্ত সিল এর্িং র্দ্বর্গত মানুষ। দ্বতদ্বন তাুঁর 
জীর্যন র্হু মানুযষর প্রাণ র্াুঁদ্বচযয়যিন, তাুঁযের মযধ্ে অোেদ্বমরাল দ্বনযজও আযিন, আযিন 
েুক্তরাযের যপ্রদ্বসযেন্ট যমদ্বক্সযকা উপকূযলর একটা র্টনা দ্বিযলা যসটা। তার েৃদ্বিযত, োকগ 
দ্বপযটর তর্দ্বিিে দ্বিল দ্বক্রযয়দ্বটদ্বেদ্বট। যকাযনা কাজযকই দ্বতদ্বন অসম্ভর্ র্া কদ্বঠন র্যল মযন 
করযতন না। 
  
দ্বতদ্বন এমন একজন মানুষ োযক যোলা োয় না। 
  
দ্বপযটর হোঙ্গাযর রযয়যিন অোেদ্বমরাল সোনযেকার, একটা প্রাচীন র্াদ্ব়ির র্াযয় যহলান 
দ্বেযয় ওয়াদ্বিিংটন যপাযস্টর যলখাটা প়িযলন। একটা েীর্গশ্বাস যিযল র্লযলন দ্বতদ্বন, 
দ্বপযটর জীর্যন সািযলের পদ্বরমাণ এযতা যর্দ্বি যে এই অল্প কটা কথায় ওর জীর্নী তুযল 
ধ্রার যচিাটাযক অনোয় ও অদ্বর্চার র্যল মযন হয়। 
  
তাুঁর সামযন পায়চাদ্বর করযি অোল, যচহারায় যকাযনা োর্ যনই। দ্বপট যনই, এ আদ্বম 
োর্যত পারদ্বি না। কথাটা িান্ত সুযর র্লা হযলও, যিানাল হুমদ্বকর মযতা। 
  
কাযরা ধ্ারণা দ্বিল না, এ-ধ্রযনর পদ্বরদ্বস্থদ্বতর মযধ্ে প়িযত হযর্। অোেদ্বমরাযলর মযন 
হযে দ্বতদ্বন তার সন্তানযক হাদ্বরযয়যিন। আর অোযলর মযন হযে যস তার োইযক। 
  
দ্বর্র্ যর্ন-এ ওর সাযথ আমারও থাকা উদ্বচত দ্বিল, আর্ার র্লল অোল। 
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মুখ তুযল তাকাযলন অোেদ্বমরাল। তাহযল যতামারও যকাযনা যখাুঁজ পাওয়া যেত না। 
তুদ্বমও মারা যেযত। 
  
ওর সাযথ আমার না থাকযত পারাটা একটা অপরাধ্, দ্বনযজযক আদ্বম যকাযনাদ্বেন ক্ষ্মতা 
করযত পারর্ না। 
  
দ্বপট সার্যর মারা যর্যি। সর্সময় তাই চাইযতা যস সার্যর মৃতুে। 
  
আজ এ মুহূযতগ এখাযন োুঁদ্ব়িযয় থাকত দ্বপট, দ্বর্র্ যর্ন-এর মোদ্বনপুযলটযর েদ্বে কাদ্বটিং 
টুল-এর র্েযল সু্কপ দ্বিট করা থাকত, আর্ার হুমদ্বকর মযতা যিানাল অোযলর কণ্ঠস্বর। 
  
উদ্বিগ্ন েৃদ্বিযত অোযলর দ্বেযক তাদ্বকযয় ক্লান্তোযর্ মাথা না়িযলন অোেদ্বমরাল। যতামার 
উদ্ভট কল্পনা দ্বপটযক দ্বিদ্বরযয় আনযত পারযর্ না। 
  
মুখ তুযল দ্বপযটর অোপাটগযমযন্টর দ্বেযক তাকাযলা অোল। আমার মযন হযে, শুধু্ নাম ধ্যর 
দ্বচৎকার করযলই হযর্, দ্বসুঁদ্ব়ি যর্যয় তর তর কযর যনযম আসযর্ দ্বপট। 
  
অোেদ্বমরাল স্বীকার করযলন, যস-কথা আমারও মযন হযয়যি, যকন জাদ্বন না। 
  
হঠাৎ কযর খুযল যর্ল অোপাটগযমযন্টর েরজা, মুহূযতগর জযনে আ়িি হযয় যর্ল ওরা, 
তারপরই দ্বঢল প়িল যপিীযত। যখালা েরজা দ্বেযয় যর্দ্বরযয় এযলা যতাদ্বি কুযো, হাযতর 
যিযত কাপ ও দ্বটপট। সার্লীল েদ্বঙ্গযত পাচাযনা যলাহার দ্বসুঁদ্ব়ি যর্যয় দ্বনযচ যনযম এযলা 
যস, আল আর যজমস সোনযেকাযরর দ্বেযক যেন উয়ি এযলা। 
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 েুরু কুুঁচযক অোযলর দ্বেযক তাকাযলন অোেদ্বমরাল আমার কাযি এটা একটা দ্বর্স্ময়, 
যতাদ্বিযক দ্বনযজর কাযি রাখার অনুমদ্বত কীোযর্ তুদ্বম জেগাযনর কাি যথযক আোয় 
করযল? 
  
 এর মযধ্ে যকাযনা রহসে যনই, দ্বনিঃিযব্দ যহযস র্লল অোল। এ ধ্রযনর চুদ্বক্তযক র্লা হয়, 
দ্বর্দ্বনময় র্ের্সা। ওযক আদ্বম উপহার দ্বহযসযর্ যপযয়দ্বি, র্েযল যকইটন প্রযজে সম্পযকগ 
চুপ থাকযত হযর্ আমাযক। 
  
যতামার োর্ে োযলা যে ড্রাযম েযর নেীযত যিযল যেয় দ্বন। 
  
সর্ কথা দ্বরযপাটগারযের র্যল যের্, এই এক লাইযনর একটা হুমদ্বক। দ্বেযয়দ্বিলাম। হুমদ্বক 
না র্যল র্লা উদ্বচত যধ্াকা। 
  
যরইমন্ড জেগান োদ্বম নন, র্লযলন অোেদ্বমরাল। দ্বতদ্বন তা জাযনন। 
  
দ্বঠক আযি, তাহযল ধ্যর দ্বনযত হযর্ আমার কাযজ খুদ্বি হযয় উদ্বন আমাযক উপহারটা 
দ্বেযয়যিন। 
  
অোেদ্বমরাযলর পাযি, র্াদ্ব়ির র্যনযট যিটা নাদ্বমযয় রাখল যতাদ্বি কুযো। চা, যজযন্টলযমন? 
  
হোুঁ, ধ্নের্াে, র্লযলন অোেদ্বমরাল। 
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অোল র্লল, ওর র্াদ্ব়িগুযলা আদ্বম দ্বনযজ যেখাযিানা করর্। েততদ্বেন যর্ুঁযচ। আদ্বি, 
হোঙ্গাযরর যেতরটা দ্বঠক এরকমই থাকযর্। দ্বপট জানযর্, ওর একটা উপকার করদ্বি 
আদ্বম। 
  
 তুদ্বম এমনোযর্ কথা র্লি দ্বপযটর যেন পুনজগন্ম র্টযর্, খসখযস র্লায় র্লযলন 
সোনযেকার। 
  
ও মযর দ্বন, দ্বর়্িদ্বর়্ি করল অোল। তার মন পাথযরর মযতা িক্ত, তরু্ যচাখ েুযটা পাদ্বনযত 
েযর উঠযি। 
  
. 
  
ওয়াদ্বিিংটযন এটা খুর্ নাম করা একটা যরযিারাুঁ। টুযয়দ্বন্ট ওয়ান যিোযরল। দ্বেয়ির মযধ্ে 
যস্টদ্বস িক্সযক যেখযত যপযয় যটদ্বর্ল যথযক হাত না়িল কিংযগ্রস সেসে লযরন দ্বস্মথ। 
মাথার দ্বপিযন চুলগুযলা িক্ত কযর যর্ুঁযধ্যি যস্টদ্বস, তার ওপর জদ্ব়িযয়যি একটা র়্ি 
স্কািগ। পরযনর যপািাক আনুষ্ঠাদ্বনক র্লা োযর্ না পোযন্টর সযঙ্গ মোচ করা কাদ্বিরী 
টাটগলযনক যসাযয়টার, দ্বনযচ যগ্র উযলর িাটগ। 
  
উযলর ততদ্বর একটা যচক জোযকট লযরযনর র্াযয়, ব্লাউজটা খাদ্বক, স্কাটটাও উল। যচয়ার 
যিয়ি দ্বনযজর হাতটা র্াদ্ব়িযয় দ্বেল যস্টদ্বসর দ্বেযক, শুধু্ যস্টদ্বস র্যলই। তুদ্বম আসযত 
পারায় সদ্বতে আদ্বম খুদ্বি হযয়দ্বি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ড্রাগন । ক্লাইভ কাসলার  

622 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আন্তদ্বরক যহযস লযরযনর হাতটা ধ্রল যস্টদ্বস। এখাযন খাওয়ার খুর্ িখ দ্বিল আমার 
সুযোর্ যপযয় সদ্বতে আদ্বম কৃতজ্ঞ। 
  
যতামার জযনে কী র্লর্? যস্টদ্বস র্সার পর জানযত চাইল লযরন। 
  
র্াইযর যে ঠাণ্ডা, মাদ্বটগদ্বন হযল মন্দ হয় না। 
  
ওযের ওযয়টার অযপক্ষ্া করদ্বিল, অেগার দ্বনযয় চযল যর্ল যস। নোপদ্বকন দ্বনযয় যকাযলর 
ওপর রাখল লযরন। ওযয়ক িীযপ যতামাযক ধ্নের্াে জানাযনার যতমন সুযোর্ পাই দ্বন 
আদ্বম। সর্াই আমরা খুর্ র্েি দ্বিলাম। 
  
আমরা সর্াই আসযল োযকগর প্রদ্বত ঋণী। 
  
মুখটা অনে দ্বেযক দ্বিদ্বরযয় দ্বনল লযরন। তার ধ্ারনা দ্বিল, দ্বপযটর মৃতুে সিংর্াে পার্ার পর 
পুযরা েুযটা দ্বেন এযতা কান্নাই যকুঁযেযি যে যচাযখর পাদ্বন র্লযত আর দ্বকিু অর্দ্বিি যনই, 
দ্বকন্তু হঠাৎ শুধু্ নামটা শুযনই আর্ার দ্বেযজ উঠল যচাখ েুযটা। 
  
মুযখর হাদ্বস দ্বনযে যর্ল যস্টদ্বসর, লযরযনর দ্বেযক দ্বর্ষণ্ণ েৃদ্বিযত তাকাযলা যস। োর্ল দ্বকিু 
র্লযর্ না। দ্বকন্তু চুপ কযর থাকাও সম্ভর্ হযলা না। দ্বনচু স্বযর র্লল, দ্বপট আমাযক 
র্যলযি, যতামরা খুর্ র্দ্বনষ্ঠ দ্বিযল। 
  
আমাযের সম্পযকগ উোন-পতন দ্বিল দ্বকন্তু কখযনাই এযক অপযরর যথযক খুর্ যর্দ্বি েূযর 
দ্বিলাম না। 
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কখযনা দ্বর্যয়র জযনে যেযর্দ্বিযল? যস্টদ্বস জানযত চায়। 
  
মাথা না়িযলা লযরন। োকগ এমন এক মানুষ োযক যর্ুঁযধ্ রাখা োয় না। সার্র দ্বিল ওর 
যপ্রদ্বমকা; আর তািা়িা আমার কোদ্বরয়ার দ্বনযয় আদ্বম েীষণ র্েি। 
  
তুদ্বম সদ্বতেই োর্ের্তী যমযয়। ওর হাদ্বসটা দ্বিল অসাধ্ারণ, আর ওই সরু্জ যচাখ যে 
যকাযনা যমযয়যক র্ি কযর যিলযত পাযর। যস্টদ্বস র্যল। 
  
হঠাৎ নােগাস যেখাল লযরনযক। কী যেন র্লযত চায়, দ্বকন্তু র্লযত পারযি না। 
  
কী র্োপার? দ্বজযজ্ঞস করল যস্টদ্বস। 
  
আমাযক যতামার ক্ষ্মা করযত হযর্। কী যে হযয়যি আমার। দ্বকন্তু আমাযক জানযত হযর্। 
হাযতর তালু েুযটা পরস্পযরর সযঙ্গ র্ষযি যস, ইতিত োর্টা কাদ্বটযয় উঠযত সময় 
দ্বনযে। 
  
লযরযনর যচাযখ সরাসদ্বর তাকাল যস্টদ্বস। দ্বক জানযত চাইযি অনুমান করযত পারদ্বি। 
উেরটা হযলা, না। দ্বমযথে র্লযি যস্টদ্বস। একরাযত তার যেরায় যেযত হযয়দ্বিল আমাযক। 
দ্বকন্তু যসটা যরইমন্ড জেগাযনর দ্বনযেগি দ্বনযয় োওয়ার জযনে। দ্বর্ি দ্বমদ্বনট পর চযল আদ্বস 
আদ্বম। কখযনাই কাজ িা়িা যকাযনা দ্বকিু হয় দ্বন ওর সাযথ। 
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জাদ্বন, অদু্ভত লার্যর্ শুনযত। লযরন র্যল চযল, দ্বকন্তু আদ্বম আর োকগ অযনক সময়ই 
অনোনেযের দ্বনযয় সময় কাদ্বটযয়দ্বি। সর্সময় জানতাম, যিষযমষ আমার কাযিই দ্বিযর 
আসযর্ ও। 
  
দ্বনযজও জাযনা না, কযতাটা োযলার্াযসা ওযক। তাই না? 
  
হালকা কযর মাথা যনয়ি সায় যেয় লযরন। হোুঁ। অযনক যেদ্বর হযয় যর্ল। রু্ঝযত রু্ঝযত। 
  
অনে যকউ আসযর্ যতামার জীর্যন, যস্টদ্বস একটু তরল র্লায় র্যল। 
  
জাদ্বন, দ্বকন্তু োযকগর মযতা যকউ নয়। 
  
ওযের দ্বড্রঙ্ক দ্বনযয় দ্বিযর এযলা ওযয়টার। দ্বনযজর লাসটা উুঁচু কযর ধ্রল যস্টদ্বস। োকগ 
দ্বপট– একজন অসামানে মানুযষর স্মরযণ। 
  
েুযটা লাস পরস্পরযক চুল। 
  
যচাখ েরা পাদ্বন, লযরন র্লল, হোুঁ, সদ্বতে একজন অসামানে মানুষ… দ্বিল। োকগ। 
  
. 
  
৭৫. 
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যমদ্বরলোন্ড, িহযরর র্াইযর একটা যসি হাউস। দ্বহযেদ্বক সুমার সযঙ্গ লাঞ্চ সারযিন 
যরইমন্ড জেগান। আর দ্বকিু করার আযি আমার, যে কদ্বেন আযিন এখাযন দ্বেনগুযলা 
োযত আযরা আরাযম কাযট? জানযত চাইযলন দ্বতদ্বন। 
  
কযয়ক চামচ নুেল সুপ যখযয় হাুঁযসর মািংযস কাম়ি র্সাল দ্বহযেদ্বক সুমা, তাদ্বকযয় আযি 
যসানাদ্বল কোদ্বেয়াযরর দ্বেযক। 
  
হোুঁ, একটা উপকার করযত পাযরন, র্লল যস। 
  
 র্লুন, কী উপকার? 
  
েরজায় োুঁ়িাযনা দ্বসদ্বকউদ্বরদ্বট র্ােগ আর তার সঙ্গীর দ্বেযক ইদ্বঙ্গত করল দ্বহযেদ্বক সুমা, 
দ্বিতীয় যলাকটা ওযেরযক পদ্বরযর্িন করযি। আপনার যলাযকরা যিি-এর সাযথ আমার 
পদ্বরচয় কদ্বরযয় দ্বেযে না। তার রান্নার হাত খুর্ োযলা, আদ্বম তাযক র্েদ্বক্তর্তোযর্ 
অদ্বেনন্দন জানাযত চাই। 
  
 দ্বনউ ইয়যকগর নামকরা সর্ জাপাদ্বন যরযিারাুঁয় কাজ দ্বিযখযি যমযয়টা। ওর নাম নাটাদ্বল, 
সরকাযরর দ্বর্যিষ োদ্বয়ত্ব পালন কযর। দ্বকন্তু না, েুিঃদ্বখত, আপনার সাযথ তার পদ্বরচয় 
কদ্বরযয় যেওয়া সম্ভর্ নয়। 
  
যরইমন্ড জেগান সুমার মুখোর্ পরীক্ষ্া করযলন, যসখাযন রার্ র্া িত্রুতার দ্বচহ্নমাত্র যনই, 
ক়িা পাহারায় র্ন্দী কযর রাখা হযয়যি র্যল হতাি নয় যস। যে যকাযনা পদ্বরতৃপ্ত একজন 
মানুযষর সযঙ্গ র্েযল যনওয়া োযর্ তার যচহারা। অল্প মাত্রার ড্রার্ যেওয়া হযয়যি তাযক, 
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চার সপ্তাহ ধ্যর প্রদ্বতদ্বেন র্াযরা র্ন্টা কযর ইন্টাযরাযর্ট করা হযয়যি, তযর্ যচহারায় তার 
যকান িাপ যনই। এরকমই হর্ার কথা কারণ জেগাযনর এক্সপাটগ ইন্টাযরাযর্টররা 
যপাস্টদ্বহপযনাদ্বটক সাযজিন যেয়ায় যজরার কথা দ্বকিুই মযন যনই তার, জাযন না দ্বনযজর 
অজাযন্ত যকৌতূহলী একেল দ্বর্জ্ঞানী ও এদ্বিদ্বনয়ারযক যে-সর্ যটকদ্বনকোল োটা োন 
কযরযি তার োম হযর্ কযয়কযিা যকাদ্বট েলার। যপিাোর যচাযরর মযতা দ্বসুঁধ্ যকযট তার 
মাথা যথযক যর্র কযর যনওয়া হযয়যি মুলের্ান সমি তথে। 
  
 সদ্বতে েুিঃখ যপলাম, কাুঁধ্ ঝাুঁদ্বকযয় র্লল সুমা। যেযর্দ্বিলাম যিরার সময় ওযক আদ্বম 
সাযথ কযর দ্বনযয় োর্। 
  
তা সম্ভর্ হযর্ না, র্লযলন যরইমন্ড জেগান। সুপ যিষ কযর আর্ার মািংযস কাম়ি দ্বেল 
সুমা। সাধ্ারণ একজন দ্বক্রদ্বমনোযলর মযতা যর্দ্বিদ্বেন আমাযক আপনারা আটযক রাখযত 
পারযন না। আদ্বম একজন চাষা নই, োযক নেগমা যথযক যগ্রিতার কযর আনা হযয়যি। 
আর যেদ্বর না কযর আমাযক মুদ্বক্ত দ্বেযল দ্বনযজযেরই উপকার করযর্ন আপনারা। 
  
যজারাল যকাযনা োদ্বর্ নয়, প্রেন্ন হুমদ্বক। সুমা জাযন না তার মৃতুে সিংর্াে যর্াষণা করার 
সযঙ্গ সযঙ্গ ক্ষ্মতা র্লযত ো দ্বিল সর্ই হাদ্বরযয়যি যস। জাপাযন তার আত্মার িাদ্বন্তর 
জযনে অনুষ্ঠান করা হযয়যি। যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু ও ইদ্বচযরা সুযর্াইর মৃতুে সিংর্ােও 
যিানাযনা হয় দ্বন তাযক। ড্রার্ যসন্টার যে যনই, তা-ও তাযক র্লা হয় দ্বন। তার জানা 
মযত, যকইযটন প্রযজযের র্াদ্ব়ি-যর্ামাগুযলা এখযনা দ্বর্দ্বেন্ন যেযি দ্বনরাপে জায়র্ায় 
লুকাযনা আযি। 
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যে অপযচিা চাদ্বলযয়দ্বিযলন, ঠাণ্ডা সুযর র্লযলন যরইমন্ড জেগান, উদ্বচত দ্বিল আন্তজগাদ্বতক 
িাইরু্নাল র্ঠন কযর মানর্ সেেতার দ্বর্রুযদ্ধ ষ়িেি করার োযয় আপনার দ্বর্চার করা। 
আপদ্বন আসযল োর্ের্ান। 
  
জাপানযক রক্ষ্া করা আমার পদ্বর্ত্র োদ্বয়ত্ব, োরী র্লায় র্লল সুমা। 
  
দ্বনযজযের রক্ষ্া করার জযনে আপনারা অযনের অদ্বিত্ব দ্বর্পন্ন কযর তুলযর্ন, এ যকমন 
কথা? আপনার সঙ্গী র্ের্সায়ীযের মযধ্ে নীদ্বতর যকাযনা র্ালাই যনই। 
  
 জাপাদ্বন সমাজ অনে যে-যকাযনা সমাযজর যচযয় যসরা। আমাযের িদ্বক্তযকও খাযটা কযর 
যেখযর্ন না। সামদ্বরক েুদ্ধ ও অথগননদ্বতক েুযদ্ধর মযধ্ে আদ্বম যকাযনা পাথগকে যেদ্বখ না। 
েুযদ্ধ আর্ার নীদ্বত কী? 
  
মযন মযন হাল যিয়ি দ্বেযলন যরই জেগান, দ্বহযেদ্বক সুমাযক েুদ্বক্ত দ্বেযয় যর্াঝাযনা তার কমগ 
নয়। যচয়ার যিয়ি োুঁ়িাযলন দ্বতদ্বন, র্লযলন, এর্ার আমাযক যেযত হয়। 
  
মুখ তুযল তাকাল সুমা। এযো দ্বসদ্বটযত কখন দ্বিরদ্বি আদ্বম? জানযত চাইল যস। 
  
এক মুহূতগ তার দ্বেযক দ্বচদ্বন্ততোযর্ তাদ্বকযয় যথযক যরইমন্ড জেগান র্লযলন, কাল। 
  
ধ্নের্াে, স্বদ্বির দ্বনিঃশ্বাস যিয়ি র্লল সুমা। েীজ, লক্ষ্ রাখযর্ন এয়ারযপাযটগ যেন আমার 
প্রাইযেট একটা যেন অযপক্ষ্া কযর। 
  
দ্বঠক আযি। 
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গুে যে, দ্বম. জেগান। 
  
র্ে যে, দ্বম. সুমা। আিা কদ্বর যকাযনা রকম কি যপযয় থাকযল আমাযক আপদ্বন ক্ষ্মা 
করযর্ন। 
  
 সুমার যঠাুঁট েুযটা পরস্পরযক যচযপ ধ্রল। আধ্যর্াজা যচাযখ যরইমন্ড জেগানযক যেখল 
যস। না, দ্বম. জেগান, আপনাযক ক্ষ্মা করযত পারর্ না। এ-র্োপাযর যকান সযন্দহ যনই, 
আমাযক র্ন্দী করার জযনে চ়িা মূলে দ্বেযত হযর্ আপনাযেরযক। হাত যনয়ি প্রদ্বতপক্ষ্যক 
দ্বর্োয় কযর দ্বেল যস, নোপদ্বকযন মুখ মুযি কাযপ চা ঢালল। 
  
যসি হাউযসর আযরক কামরায় অযপক্ষ্া করদ্বিযলন কানগ। যরইমন্ড জেগানযক যেতযর 
ঢুকযত যেযখ জানযত চাইযলন, যকমন হযলা লাঞ্চ? 
  
খার্ারগুযলা োলই দ্বিল, সঙ্গীদ্বট দ্বিল উন্মাে। যতামার লাঞ্চ? 
  
দ্বকযচযন র্যস খার্ার সময় সুমার র্ক্তর্ে শুনলাম। নাটাদ্বল আমাযক হোমর্ার্গার খাইযয়যি। 
  
োর্ের্ান। 
  
সুমাযক যেযখ কী মযন হযলা? 
  
 ওযক র্যলদ্বি কাল যিয়ি যের্। 
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 শুযনদ্বি। সুটযকস যর্ািাযনার কথা মযন থাকযর্ তার? 
  
হাসযলন যরইমন্ড জেগান। আজ রাযতর ইন্টাযরাযর্িন যসিযন দ্বচন্তাটা ওর মাথা যথযক 
মুযি যিলা হযর্। 
  
ধ্ীযর ধ্ীযর মাথা ঝাুঁকাযলন যোনাল্ড কানগ। আর কতদ্বেন ইন্টারযরাযর্ট করা হযর্ ওযক? 
  
েতদ্বেন না যস ো জাযন আমরাও তা জানযত পাদ্বর। 
  
 তাযত এক র্ির সময় যলযর্ যেযত পাযর। 
  
লার্ল। 
  
তাযক দ্বির্য়ি র্ানার্ার পর? 
  
 মাযন? 
  
দ্বচরকাল তাযক আমরা লুদ্বকযয় রাখযত পাদ্বর না। আর্ার যিয়ি দ্বেযয় েদ্বে জাপাযন চযল 
যেযত দ্বেই, দ্বনযজযের পাযয় কু়িাল মারা হযর্। 
  
যচহারায় যকাযনা পদ্বরর্তগন যনই, যতানাযন্ডর দ্বেযক তাদ্বকযয় থাকযলন যরইমন্ড জেগান। 
সুমার েখন আর নতুন দ্বকিু র্লার থাকযর্ না, নাটাদ্বল তার নুেল সুযপ দ্বকিু একটা 
যমিাযর্। 
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আদ্বম েুিঃদ্বখত, দ্বম. যপ্রদ্বসযেন্ট। আমার হাত-পা র্াুঁধ্া। 
  
কনিাযরন্স রুযম রযয়যিন ওুঁরা, যটদ্বর্যলর উযটা দ্বেযক র্সা িক্ত-সমথগ মানুষটার দ্বেযক 
ঠাণ্ডা যচাযখ তাকাযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। িক্ত-সমথগ ও যর্ুঁযট, সিল রাজননদ্বতক যনতা হযলও 
যেযখ মযন হযর্ সামদ্বরক কমগকতগা। 
  
জাপাযনর প্রধ্ানমিী, রােীয় সিযর ওয়াদ্বিিংটযন এযসযিন। সিরসঙ্গী দ্বহযসযর্ এযসযিন 
েুজন মিী, পাুঁচজন উপযেিা। তার েুপাযি র্যসযিন তাুঁরা। 
  
েুিঃদ্বখত আদ্বমও, দ্বম. প্রাইম দ্বমদ্বনস্টার, র্লযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। তযর্ েদ্বে যেযর্ থাযকন র্ত 
কযয়ক হপ্তার র্টনা ধ্ামাচাপা যেয়া সম্ভর্, মারাত্মক েুল করযর্ন। আপদ্বন। ইযে কযরই 
কুটননদ্বতক োষা পদ্বরহার কযরযিন দ্বতদ্বন। 
  
দ্বহযেদ্বক সুমা, ইদ্বচযরা সুযর্াই ও যকাযরাদ্বর ইযয়াদ্বিশু েদ্বে অনোয় দ্বকিু কযর থাযক, 
যসজযনে শুধু্ তারাই োয়ী। ওযের সাযথ জাপান সরকার র্া জনসাধ্ারযণর যকাযনা 
সম্পকগ যনই র্া দ্বিল না। আপদ্বন র্লযিন েুক্তরাযের ও র্েীর সার্যর দ্বনউদ্বক্লয়ার যর্ামা 
িাদ্বটযয়যি ওরা। যস রকম েদ্বে দ্বকিু র্যট তাযক, আদ্বম র্লর্, যর্াপযন দ্বনযজযের সর্গনাি 
কযরযি ওরা। জাপান সরকার যস জযনে োয়ী নয়। 
  
দ্বমদ্বটিংটা জদ্বটল হযয় উঠযি। জাপাযনর প্রধ্ানমিী ও তার উপযেিারা দ্বনযরট পাুঁদ্বচযলর 
েূদ্বমকা দ্বনযয়দ্বিযলন। প্রথযম তারা অদ্বেযোর্গুযলাযক অর্াির্ ও র্াযনায়াট র্যল অদ্বেদ্বহত 
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কযরদ্বিযলন। আধ্ র্ণ্টা আযলাচনার পর খাদ্বনকটা নরম হযয়যিন প্রধ্ানমিী। তযর্ ো 
র্যটযি তার োয়-োদ্বয়ত্ব দ্বতদ্বন দ্বনযজর কাুঁযধ্ দ্বনযত রাদ্বজ নন। 
  
আপনার সাযথ একা কথা র্লযত চাই আদ্বম, র্লযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। মিী ও উপযেিাযের 
র্লুন তারা যেন পাযির কামরায় অযপক্ষ্া কযরন। শুধু্ আপনার ইন্টারযপ্রটার থাকুক। 
  
অনুযরাধ্টা অনুর্াে করার পর প্রধ্ানমিীর যচহারা লালযচ হযয় উঠল। র্োপারটা তার 
পিন্দ হয় দ্বন। যপ্রদ্বসযেন্ট হাসযিন, তযর্ তাুঁর যচাযখ হাদ্বস যনই। আপনার অনুযরাধ্ 
আযরকর্ার দ্বর্যর্চনা করুন, র্লযলন প্রধ্ানমিী। উপযেিারা উপদ্বস্থত থাকযল আমাযের 
েুপযক্ষ্রই সুদ্বর্যধ্। 
  
যেখযতই পাযেন, ইদ্বঙ্গযত দ্বকেদ্বন আকৃদ্বতর যটদ্বর্লটা যেখাযলন যপ্রদ্বসযেন্ট, আমার সযঙ্গ 
যকউ যনই। 
  
উপযেিা ও মিীযের সযঙ্গ দ্বনচু স্বযর দ্বকিুক্ষ্ণ আলাপ করযলন প্রধ্ানমিী, তারপর 
যপ্রদ্বসযেযন্টর দ্বেযক দ্বিযর র্লযলন, আপনার অনুযরাধ্ স্বাোদ্বর্ক যপ্রাযটাকল কু্ষ্ণ্ণ করযি। 
আদ্বম প্রদ্বতর্াে জানাদ্বে। 
  
 অনুর্াে যিানার পর যপ্রদ্বসযেন্ট স্পি কযণ্ঠ জাদ্বনযয় দ্বেযলন, এখাযন আমরা যখলা করযত 
র্দ্বস দ্বন, দ্বম. প্রাইম দ্বমদ্বনস্টার। হয় আপনার যলাকজন কামরা যথযক যর্দ্বরযয় োযর্ন, 
নয়যতা আদ্বম। 
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ঝা়িা দ্বতন যসযকন্ড দ্বচন্তা করার পর প্রধ্ানমিী যিাি কযর মাথা ঝাুঁকাযলন। যর্ি। আর্ার 
দ্বতদ্বন কথা র্লযলন উপযেিাযের সযঙ্গ। 
  
কামরা যথযক যর্দ্বরযয় যর্যলন তারা। দ্বনযজর ইন্টারযপ্রটাযরর দ্বেযক তাকাযলন যপ্রদ্বসযেন্ট, 
র্লযলন, আদ্বম ো র্লর্ দ্বঠক তাই অনুর্াে করযর্, ক়িা োষার ওপর মধু্র প্রযলপ 
লার্ার্ার েরকার যনই। 
  
রু্যঝদ্বি, সার। 
  
 প্রধ্ানমিীর দ্বেযক কদ্বঠন েৃদ্বিযত তাকাযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। আমাযের কাযি ইযন্টদ্বলযজন্স 
দ্বরযপাটগ আযি, কাযজই এসর্ তথে আপদ্বন অস্বীকার করযত পারযর্ন।, দ্বম. প্রাইম 
দ্বমদ্বনস্টার। সুমা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা কী করযত োযে, প্রথম যথযকই সর্ আপদ্বন ও 
আপনার মদ্বিসোর অযনক সেসে জানযতন। অোটম যর্ামা ততদ্বরর ওযের যচিাযক আপদ্বন 
নীরযর্ সমথগন কযরযিন। যর্াযল্ডন ড্রার্ন নাযম একটা আন্ডারওয়াল্ডগ সিংর্ঠন েয়ঙ্কর 
একটা প্রযজযে অথগ যোর্ান দ্বেযে, তা-ও আপদ্বন ও আপনার সহকারীরা জানযতন। 
যকইযটন প্রযজযের আসল উযেিে, জাপানযক ব্লোকযমলাযরর েূদ্বমকায় োুঁ়ি করাযনা। 
সমি দ্বকিু যর্াপযন করা হয়, এখন আর্ার এদ্ব়িযয় োর্ার োর্ার যচিা করযিন দ্বকিুই না 
জানার োন কযর। সর্ যজযনশুযনও চুপ কযর যথযক ওযেরযক আপদ্বন সমথগন 
েুদ্বর্যয়যিন। 
  
অনুর্াে যিানার পর যটদ্বর্যল রু্দ্বষ মারযলন প্রধ্ানমিী। এ সর্ অদ্বেযোর্ দ্বেদ্বেহীন। 
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আমাযের ইযন্টদ্বলযজন্স দ্বরযপাটগ দ্বমযথে হযত পাযর না। আন্ডারওয়াযল্ডগর পদ্বরদ্বচত 
অপরাধ্ীরা নতুন সাম্রাজে র্য়ি যতালার জযনে কাজ করদ্বিল, এ খর্র একজন প্রধ্ানমিী 
হযয় আপদ্বন রাযখন দ্বন, এটা দ্বক দ্বর্শ্বাস করা োয়? আপদ্বন সর্ যজযনও চুপ কযর 
দ্বিযলন, যসটাই ওযেরযক উৎসাহ েুদ্বর্যয়যি। আপনারও ইযে দ্বিল, জাপান অোটম 
যর্ামার মাদ্বলক যহাক, সারা েুদ্বনয়ায় অথগননদ্বতক সাম্রাজে র্য়ি তুলুক। 
  
 যচহারা রক্তিূনে হযয় যর্ল, কথা র্লযত পারযলন না প্রধ্ানমিী। যেয়াযলর দ্বলখন দ্বতদ্বন 
প়িযত পারযিন। মুযখ চুনকাদ্বল মাখাযনা হযর্, এ েযয় অদ্বস্থর হযয় উঠযলন দ্বতদ্বন। 
  
তাুঁর দ্বেযক একেৃযি তাদ্বকযয় আযিন যপ্রদ্বসযেন্ট। এখাযন আমরা কাযরা র্েদ্বক্তর্ত 
আত্মমেগাো দ্বনযয় আযলাচনা করযত র্দ্বস দ্বন। দ্বকিু দ্বকিু র্োপার দ্বনযয় আযমদ্বরকা ও 
জাপাযনর মযধ্ে দ্বচরকালই মন কষাকদ্বষ হযর্। তযর্ পরস্পরযক িা়িা আমাযের অদ্বিত্ব 
দ্বটদ্বকযয় রাখা অসম্ভর্। 
  
প্রধ্ানমিী উপলদ্বব্ধ করযলন, র্াুঁচার জযনে তাুঁর দ্বেযক একটা রদ্বি িুুঁয়ি দ্বেযয়যিন 
যপ্রদ্বসযেন্ট। খপ কযর যসটা ধ্যর যিলযলন দ্বতদ্বন। 
  
আপনার প্রিার্টা র্লুন। 
  
জাদ্বত ও রােযক যকযলঙ্কাদ্বর যথযক র্াুঁচাযনার জযনে পেতোর্ করযর্ন আপদ্বন। আপনার 
ও আমার সরকাযরর মযধ্ে যে পারস্পদ্বরক দ্বর্শ্বাস দ্বিল তা নি হযয় যর্যি। এ ক্ষ্দ্বত 
পুরণ করা সম্ভর্ হযর্ না। শুধু্ নুতন একজন প্রাইম দ্বমদ্বনস্টার এর্িং সৎ ও রুদ্বচিীল 
সেসেযের দ্বনযয় র্দ্বঠত একটা নতুন মদ্বিসোর পযক্ষ্ েুযেযির মযধ্ে সুসম্পকগ দ্বিদ্বরযয় 
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আনা সম্ভর্। আিা করা োয়, তখন আমরা আমাযের অথগননদ্বতক ও সািংসৃ্কদ্বতক 
সমসোগুযলা দ্বনযয় িলপ্রসু আযলাচনা র্সযত পারর্। 
  
র্টনাটা তাহযল যর্াপনই থাকযর্? 
  
 আদ্বম কথা দ্বেদ্বে, ড্রার্ন যসন্টার এর্িং যকইযটন প্রযজে সম্পযকগ সমি তথে এদ্বেক 
যথযক যর্াপন থাকযর্। 
  
দ্বকন্তু আদ্বম েদ্বে পেতোর্ না কদ্বর? 
  
যচয়াযর যহলান দ্বেযয় হাত েুযটা যমযল ধ্রযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। যসযক্ষ্যত্র আমাযক েদ্বর্ষেিাণী 
করযত হযর্ যে জাপাদ্বন র্ের্সায়ী ও দ্বিল্পপদ্বতরা দ্বর্ষম একটা ধ্াক্কা যখযত োযে। 
  
যচয়ার যিয়ি োুঁদ্ব়িযয় প়িযলন প্রধ্ানমিী। আমাযক তাহযল রু্ঝযত হযর্, দ্বম. যপ্রদ্বসযেন্ট, 
আযমদ্বরকায় জাপাদ্বন পণে দ্বনদ্বষদ্ধ যর্াষণা করার হুমদ্বক দ্বেযেন আপদ্বন? 
  
হুমদ্বক যেয়ার যকাযনা প্রযয়াজন যনই, যর্াষণা করারও, র্লযলন যপ্রদ্বসযেন্ট। কারণ, 
আযমদ্বরকানরা েদ্বে জাযন যে জাপাযন ততদ্বর অযনকগুযলা অোটম যর্ামা তাযের যেযি 
পাঠাযনা হযয়দ্বিল, তার মযধ্ে একটা িাটাযনাও হযয়যি, জীর্যন কখযনা তারা যকউ 
আপনাযের পণে দ্বকনযর্ র্যল মযন হয় না আমার। 
  
. 
  
২১ নযেম্বর, ১৯৯৩, মাকগাস িীপ 
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. 
  
৭৬. 
  
জাপাযনর েদ্বক্ষ্ণ পূর্গ যথযক এক হাজার একযিা পুঁদ্বচি দ্বকযলাদ্বমটার েূযর মাকগাস 
আইলোন্ড। যসই আদ্বেকাল যথযক দ্বনিঃসঙ্গ, আিপাযি আর যকাযনা িীপ যনই। িীপটা 
প্রর্ালপ্রাচীযর যর্রা, তীরগুযলা দ্বনখুুঁত একটা দ্বত্রেুজ ততদ্বর কযরযি, দ্বত্রেুযজর প্রদ্বতদ্বট র্াহু 
তেযর্গে প্রায় যে়ি দ্বকযলাদ্বমটার। 
  
দ্বিতীয় দ্বর্শ্বেুযদ্ধর সময় আযমদ্বরকানরা মাকগাস িীযপ শুধু্ শুধু্ কযয়কটা যর্ামা যিযলদ্বিল, 
তখনই িীপটার নাম দ্বকিু দ্বকিু মানুষ শুযনযি। তারপর ওটার কথা আর যকউ মযন রাযখ 
দ্বন। র্ির চার-পাুঁচ আযর্ হঠাৎ এক জাপাদ্বন র্ের্সায়ী িীপটার দ্বনজগন তসকযত হাদ্বজর 
হন, তার ধ্ারনা হয় টুদ্বরস্টযের জযনে জায়র্াটা স্বর্গ দ্বহযসযর্ দ্বর্যর্দ্বচত হযত পাযর। তার 
অক্লান্ত পদ্বরশ্রম ও উৎসাযহই মাকগাস িীপ একটা দ্বর্লাসর্হুল দ্বরসটগ দ্বহযসযর্ র্য়ি 
উযঠযি। 
  
িদ্বর্র মযতা সুন্দর একটা গ্রাম ততদ্বর কযরযিন েরযলাক। একটা র্লি যকাসগ আযি, 
আযি একটা কোদ্বসযনা ও দ্বতনযট যরযিারাুঁ, ককযটল লাউি, েোন্স যফ্লার, একটা 
দ্বথযয়টার, দ্বর্রাট পদ্ম আকৃদ্বতর সুইদ্বমিং পুল, িটা যটদ্বনস যকাটগ। যিাট একা এয়ারদ্বিল্ডও 
আযি, িযল িীযপ আর যকাযনা জায়র্া খাদ্বল পয়ি যনই। 
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 দ্বরসযটগর কাজ যিষ হর্ার পর যেখার্ার জযনে সািংর্াদ্বেকযের আমিণ জানাযনা হয়, 
দ্বিযর দ্বর্যয় োর োর কার্যজ প্রদ্বতযর্েন যলযখন তাুঁরা। অোেযেঞ্চার দ্বপ্রয় টুদ্বরস্টযের 
কাযি জনদ্বপ্রয় হযয় ওযঠ মাকগাস িীপ। তযর্ জাপাদ্বন টুেদ্বরস্টযের যচযয় দ্বর্যেদ্বি 
টুদ্বরস্টরাই যর্দ্বি আযস এখাযন, দ্বর্যিষ কযর অযস্ট্রদ্বলয়া, দ্বনউদ্বজলোন্ড, তাইওয়ান ও 
যকাদ্বরয়ান টুেদ্বরস্টরা। 
  
মধু্চদ্বিমার জযনে মাকগাস িীপ আেিগ জায়র্া। পাম র্াযির িায়ায় র্ািংযলাগুযলার সেে 
দ্বর্র্াদ্বহত েম্পদ্বতরা যহযস-যখযল অলস সময় কাটায়। 
  
দ্বব্রসযর্যনর র্াদ্বসন্দা, ব্রয়ান িস্টার পাদ্বন যথযক তসকযত উযঠ এযলা। যিষ দ্বর্যকযলও 
র্রম হযয় আযি সাো র্াদ্বল, যেজা র্া দ্বনযয় যস তার নতুন র্উযয়র দ্বেযক হাুঁটযি। একটা 
লাউি যচয়াযর র্া এদ্বলযয় দ্বেযয় ঢুলযি যিদ্বল। স্ত্রীর দ্বেযক এযর্ার্ার সময় র্া়ি দ্বিদ্বরযয় 
পাদ্বনর দ্বেযক একর্ার তাকাযলা িস্টার। 
  
 ওরা যকাদ্বরয়ান েম্পদ্বত, দ্বকম ও দ্বল সািং, ওযের পাযির র্ািংযলাযতই থাযক। দ্বরসযটগর 
একজন উৎসাহী ইনস্ট্রকটযরর কাযি উইন্ডসাদ্বিগিং-এর কলা যকৌিল দ্বিখযি েুজযন। 
ওযেরও খাদ্বনক সামযন, দ্বনউদ্বজলোন্ডার এেওয়ােগ যকইন স্নরযকল-এ চয়ি িুটযি, যপিযন 
একটা মোট-এর ওপর যেযস রযয়যি তার স্ত্রী ময়রা। ওরাও সেে দ্বর্র্াদ্বহত। 
  
স্ত্রীযক হালকা চুযমা যখযয় উযোম দ্বপযঠ একর্ার হাত রু্লার িস্টার। যিদ্বলর পাযি র্াদ্বলর 
ওপর শুযয় প়িল যস, যচাযখ সানলাস তুযল অলস েৃদ্বিযত আর্ার তাকাল পাদ্বনর দ্বেযক। 
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দ্বকম ও দ্বল সািং উইন্ডসাদ্বিগিং দ্বিখযত দ্বহমদ্বিম খাযে। পাল যতালার আযর্ই োরসামে 
হাদ্বরযয় র্ারর্ার পয়ি োযে পাদ্বনযত। 
  
 এেওয়ােগ যকইন ও ময়রার দ্বেযক তাকাল িস্টার। পাদ্বনযত না পয়ি মোযটর ওপর পাি 
দ্বিরল ময়রা, তারপর দ্বচৎ হযলা। এক প্রযস্থ ততদ্বর যসানাদ্বল যর্দ্বেিং সুেট পযরযি যস, 
িরীযরর দ্বর্যিষ দ্বকিু ঢাকা পয়ি দ্বন। তাদ্বকযয় থাকার মযতা একটা দ্বির্ার, মযন মযন 
প্রিিংসা করল িস্টার। তার স্বামীরযকল দ্বনযয় পাদ্বনর দ্বনযচ রযয়যি। 
  
হঠাৎ দ্বক যেন একটা ধ্রা প়িল িস্টাযরর যচাযখ। প্রর্াল রীি যকযট চোযনযলর দ্বঠক 
মুযখ, পাদ্বনর তলায়, দ্বক যেন একটা র্টযি। িস্টাযরর মযন হযলা, সম্ভর্ত যকাযনা 
সামুদ্বরক প্রাদ্বণ পাদ্বনর তলায় আযলা়িন তুলযি। দ্বজদ্বনসটা দ্বক যেখযত না যপযলও, যর্াঝা 
যর্ল রীযির যেতর দ্বেযয় খাদ্ব়ির দ্বেযক এদ্বর্যয় আসযি ওটা। 
  
 সার্ধ্ান! দ্বচৎকার করল িস্টার, লাি দ্বেযয় োুঁ়িাযলা। স্ত্রীযক র্লল, ওখাযন ওটা কী 
র্লল যতা? উেযরর অযপক্ষ্ায় না যথযক তসকত ধ্যর িুটযলা যস, হাত তুযল আযলাদ্ব়িত 
পাদ্বনর দ্বেকটা যেখাযে আর দ্বচৎকার করযি, সার্ধ্ান! দ্বর্পে! সার্ধ্ান! 
  
 তার দ্বচৎকার শুযন সুইদ্বজিং পুল ও যরযিারাুঁ যথযক িুযট এযলা অযনক যলাক, পাদ্বনর 
দ্বকনারায় দ্বে়ি করল সর্াই। 
  
দ্বকম ও দ্বল সাযঙর ইন্সিাকটর িস্টাযরর দ্বচৎকার শুনযত যপল। তার হাত অনুসরণ কযর 
তাকাযতই পাদ্বনর দ্বনযচ আযলা়িন যেখযত যপল যস, এদ্বেযকই এদ্বর্যয় আসযি। দ্বকম ও 
দ্বল সাঙযক তীযর যিলার জযনে তার্াো দ্বেল যস। লাি দ্বেযয় যসইলযর্াযেগ চয়ি এেওয়ােগ 
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যকইন আর তার স্ত্রীযক সার্ধ্ান করার জযনে িুটযলা। পাদ্বনর তলায় অলস েদ্বঙ্গযত যেযস 
োযে এেওয়ােগ যকইন, জাযন না রহসেময় একটা প্রাদ্বণ র্া অনে দ্বকিু সরাসদ্বর এদ্বর্যয় 
আসযি ওযের দ্বেযকই। 
  
একটা গুিন ঢুকল যকইযনর কাযন। আন্দাজ করল, যকউ যর্াধ্হয় পাদ্বনযত দ্বস্ক করযি। 
তারপর হঠাৎ যস যেখল, আিপাযির সমি মাি একযোযর্ িুযট পালাযলা। েযয় িরীরটা 
দ্বিরদ্বির কযর উঠল তার। ধ্ারণা করল, খাুঁদ্ব়িযত দ্বনিয়ই হাঙর ঢুযক পয়িযি। 
  
পাদ্বনর ওপর মাথা তুলল যকইন, চারদ্বেযক তাদ্বকযয় হাঙযরর দ্বিন খুুঁজযলা। যনই যেযখ 
খাদ্বনকটা স্বদ্বিযর্াধ্ করল যস। যেখল একটা যসনইলযর্ােগ এদ্বর্যয় আসযি, আর তার স্ত্রী 
যফ্লাদ্বটিং পোযে দ্বঝমাযে, এ সময় দ্বচৎকার শুযন তসকযতর দ্বেযক তাকাযলা যস। দ্বরসযটগর 
প্রায় সর্ যলাকই দ্বে়ি কযরযি ওখাযন, উযন্মযের মযতা হাত যনয়ি চোযনযলর 
প্রযর্িপথটা যেখাযে তারা। যসদ্বেযক তাদ্বকযয় তুমুল আযলা়িনটা যসও এর্ার যেখযত 
যপল। 
  
 পাদ্বন যথযক একটা কাুঁপুদ্বন উঠযি, অনুের্ কযর আর্ার েুর্ দ্বেল যকইন। োর্যি, কী 
হযত পাযর দ্বজদ্বনসটা? স্বে পাদ্বন, মাত্র পঞ্চাি দ্বমটার েুযর, দ্বক ওটা? সরু্জ ও খযয়দ্বর 
মাদ্বটযত ঢাকা দ্বর্িাল একটা আকৃদ্বতদ্বর্হীন কাঠাযমা ধ্ীযর ধ্ীযর স্পি হযলা তার যচাযখর 
সামযন। 
  
স্ত্রীর যফ্লাদ্বটিং মোট খপ কযর ধ্যর দ্রুত সাুঁতার যকযট এযর্াল যকইন। কাযিই প্রর্াযলর 
একটা ঢাল পাদ্বনর ওপর মাথা তুযলযি, দ্বনরাপে যেযর্ যসদ্বেযকই োযে যস। 
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পাি দ্বেযয় যর্দ্বরযয় যর্ল দ্বকমুতদ্বকমাকার কাঠাযমাটা, ওযের যকাযনা ক্ষ্দ্বত না কযরই 
সরাসদ্বর তসকযতর দ্বেযক এযর্াযে। 
  
অযচনা ও রহসেময় একটা সামুদ্বরক োনযর্র মযতা খাদ্ব়ির তলা যথযক মাথা তুলল ওটা। 
যেযখ সেযয় দ্বপদ্বিযয় যর্ল দ্বরসযটগর অদ্বতদ্বথ ও কমগীরা। কাঠাযমাটার চারদ্বেযক যথযক 
হ়িহ়ি কযর পাদ্বন র়্িাযে, ওটার দ্বনযচ থরথর কযর কাুঁপযি র্াদ্বলর জদ্বমন, তসকত ধ্যর 
উযঠ এযস একযজা়িা পাম র্াযির মাঝখাযন োুঁদ্ব়িযয় প়িল। 
  
 জমাট র্াুঁধ্া দ্বনিব্ধতার যেতর দ্বস্থর োুঁদ্ব়িযয় আযি সর্াই, পাযয় যেন দ্বিক়ি র্দ্বজযয়যি, 
কাযরা যচাযখ পলক যনই। এখন ওরা যেখযত পাযে, দ্বজদ্বনসটা আসযল প্রকাণ্ড একটা 
যমকাদ্বনকাল যেদ্বহযকল, ওপর দ্বেযক চুরুট আকৃদ্বতর চূ়িা। েুযটা োদ্বিক র্াহু িূযনে 
উঠল। সামুদ্বরক আর্ািা ও িোওলা ঝুযল রযয়যি র্াহনটার র্াযয়। ধ্াতর্ একটা িব্দ 
হযলা, যসই সযঙ্গ খুযল যর্ল চূ়িান্ত হোুঁচ। এযলাযমযলা কাযলা চুলসহ একটা মুখ উুঁদ্বক 
দ্বেল র্াইযর, েৃদ্বিযত সরল যকৌতুক। দ্বে়িটার ওপর যচাখ রু্লাযলা আর্ন্তুক, সরু্জ 
যচাযখর েৃদ্বি দ্বস্থর হযলা সাো অোপ্রাণ পরা এক েুর্যকর ওপর। তারপর হঠাৎ যঠাুঁট িাুঁক 
কযর হাসল যস, জানযত চাইল, েুল হযল ক্ষ্মা চাই, তুদ্বম আসযল একজন ওযয়টার? 
  
ইযয়স…সোর। 
  
খুদ্বির খর্র। একমাস ধ্যর শুধু্ যর্াযলাঙা সোন্ডউইচ আর কদ্বি যখযয় যর্ন্না র্যর যর্যি 
আমার। এখন আদ্বম এক যেট র্লো দ্বচিংদ্ব়ি সোলাে আর ক়িা যটকুইলা যপযত পাদ্বর 
দ্বক? 
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চার র্ণ্টা পর, ইযতামযধ্ে সুস্বােু খার্াযর যপট েযর দ্বনযয়যি, জীর্যনর সর্যচযয় উপযোর্ে 
ও আরামপ্রে রু্যম তদ্বলযয় যর্ল োকগ দ্বপট। 
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