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জীবনির পড়ন্ত সবলায় 
  
০১. 
  
জীবনের পড়ন্ত ববলায় দাাঁটড়নয় অনেক টকছু র্নে পনড়। 
  
তখে আটর্ সনতনরা বছনরর টকনশার। টিকান া শহনরর এক ওষুনধর বদাকানে 
বেটলভাটর বয় টহনসনব কাজ করটছ। এই কাজিা আর্ার খুবই ভানলা বলন টছল। কারণ 
আটর্ অনেকগুনলা ঘুনর্র বটড় সংেহ কনরটছলার্। আত্মহতযা করব বনল। জােতার্ ো, 
কিা িযাবনলনির দরকার। হয়নতা ব ািা কুটড়। হযাাঁ, একিু একিু কনর সংেহ করটছ, 
যানত কারও েজনর ো পটড়। 
  
আটর্ জােতার্, হুইটি এবং ঘুনর্র িযাবনলি হল র্ারাত্মক সংটর্শ্রণ। হযাাঁ, তানদর 
বর্শানত হনব। কারণ আটর্ র্রনত িাই! 
  
শটেবার, আটর্ অনপক্ষা করটছলার্। আটর্ জাটে, সপ্তানহর বশনষ র্া-বাবা বাটড়নত থাকনব 
ো। আর্ার ভাই টরিােম, এক বনু্ধর বাটড়নত রাত কািানব। আর্ানদর অযাপািমনর্ন্টিা 
থাকনব এনকবানর ফাাঁকা। 
  
সন্ধযা ছ িা, ফার্মাটসে বলনলে- এবার বন্ধ করনত হনব। 
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উটে জােনতে ো, ওোর এই কথািার র্নধয একিা আলাদা অথম লুটকনয় টছল। হযাাঁ, 
এবার সবটকছুই বন্ধ করনত হনব। 
  
. 
  
১৯৩৪– আনর্টরকার ভা যাকানশ বদখা টদনয়নছ কানলা বর্ঘ। েক র্ানকমি, একিার পর 
একিা বযাঙ্ক দরজা বন্ধ করনছ। বযবসানয় বদখা টদনয়নছ র্ন্দা। এক বকাটি টতটরশ লক্ষ 
র্ােুষ িাকটর হাটরনয়নছ। তখে তারা ববপনরায়া। দশ লক্ষ ভবঘুনর রাস্তায় ঘুনর 
ববড়ানে। দু-লক্ষ টশশুর রু্নখ অন্ন বেই। হযাাঁ, আর্রা সাংঘাটতক অথমনেটতক অবেটতর 
বর্াকাটবলা করটছ। আন  যাাঁরা টছনলে বকাটিপটত তাাঁনদর অনেনক আত্মহতযা করনত বাধয 
হনয়নছে, টবখযাত আটধকাটরকরা পনথঘানি আনপল টবটি করনছে। 
  
তখেকার সবনথনক জেটিয়  াে টছল  টবষণ্ণ রটববার ! 
  
হযাাঁ, এই জ তিা এনকবানর অন্ধকার। আটর্ হতাশার িান্তসীর্ায় বপৌঁনছ ব টছ। জীবনের 
বকানো ছন্দ খুাঁনজ পাটে ো। 
  
আর্রা বলক টর্টশ ানে থাকতার্, সরু্দ্র বথনক কনয়ক কদর্ দূনর। একরানত আটর্ 
বসখানে িনল ট নয়টছলার্। বস এক পা ল হাওয়ার োক, আকানশ বর্নঘর ওড়াওটড়। 
আটর্ আকানশর টদনক তাটকনয় বনলটছলার্– যটদ ঈশ্বর বনল টকছু বথনক থানক, তাহনল 
আর্ানক আনলা বদখাও। 
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হঠাৎ আটর্ বদখলার্, বর্নঘরা একিা সুন্দর রু্খেটব ততটর কনরনছ। টবদুযৎ বরখা। আর্ার 
বিাখ ধাাঁটধনয় ব ল। ভনয় আটর্ বাটড়নত পাটলনয় এলার্। 
  
রজারস পানকমর টতেতলার বছাট্ট অযাপািমনর্নন্ট পটরবানরর সনে বাস করতার্। বসখানে 
টদেগুনলা বকানোরকনর্ বকনি বযত। 
  
বশষ অটি আটর্ আর্ার ওই ভয়ংকর অযাপািমনর্নন্ট টফনর এলার্। এনকবানর ফাাঁকা। র্া-
বাবা ববটরনয় ব নছ। ভাইও বেই। আর্ার পটরকল্পোর অন্তরায় বলনত বকউ বেই। 
  
আটর্ বছাট্ট ববেরুনর্ ব লার্। টরিােম আর আটর্ বসখানে থাটক। ড্রয়ানরর বভতর ঘুনর্র 
িযাবনলি লুনকানো টছল। আটর্ টকনিনে ব লার্। বসলফ বথনক জনলর ববাতল ববর 
করলার্। আবার তাকালার্ িযাবনলিগুনলার টদনক। হযাাঁ, এবার কাজিা শুরু করনত হনব। 
হুইটি বখনয় বফললার্,  লা বুনজ এল। তারপর? কনয়কিা ঘুনর্র িযাবনলি। বক বযে 
বলল, তুটর্ কী করছ? 
  
আটর্ িারটদনক তাকালার্– হযাাঁ, বাবা দাাঁটড়নয় আনছ। ববশ, তুটর্ র্দ খানো? 
  
আটর্ অবাক– আটর্ বভনবটছ তুটর্ িনল ব নছ। 
  
–একিা টজটেস ভুনল ট নয়টছলার্। বাবা ছুনি এল। আর্ার হাত বথনক হুইটির ববাতলিা 
টেনয় টেল। 
  
আর্ার র্ে বলার বিষ্টা করনছ, টকছুই ো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

5 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 বাবা বরন  ব নছ- টসেটে, কী হনয়নছ? 
  
বাবা ঘুনর্র িযাবনলিগুনলা বদখল, কী হনে? এগুনলা বকে? 
  
আটর্ শান্তভানব বনলটছলার্ আটর্ আর ববাঁনি থাকনত িাই ো। 
  
টকছুক্ষনণর েীরবতা। 
  
বাবা বলল- তুটর্ এত টবষঃ বকে? 
  
তুটর্ আর্ানক বাধা টদনত পারনব ো। আজ অথবা কাল আটর্ আত্মহতযা করবই। 
  
বাবা আর্ার টদনক তাটকনয় বলল– এিা বতার্ার জীবে, যা খুটশ করনত পানরা। িল, 
আর্রা একিু ববটড়নয় আটস। 
  
আটর্ জাটে ো, বাবা কী ভাবনছ। আর্ার বাবা একজে বসলসর্যাে। বস হয়নতা আর্ার 
র্ে পাল্টাবার বিষ্টা করনছ। 
  
আটর্ বললার্ টঠক আনছ, িনলা। 
  
–বকািিা পনর োও, ঠান্ডা লাট নয় কী লাভ? 
  
পাাঁি টর্টেি বানদ বাবা আর আটর্ রাস্তায় ববটরনয় পনড়টছ। রাস্তাঘানি বকউ বেই, 
তাপর্াত্রা শূনেযর কাছাকাটছ বপৌঁনছ ব নছ। 
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অনেকক্ষনণর েীরবতা বভনে বাবা বলল- তুটর্ বকে আত্মহতযা করনত বিনয়টছনল? 
  
এ িনের জবাব কী বদব? আটর্ কী জাটে? আর্ার সার্নে বকানো ভটবষযৎ বেই। আর্ার 
অতীত গ্লাটের্য়। 
  
কনলজ বযনত বিনয়টছলার্, পনকনি পয়সা বেই। বভনবটছলার্, বলখক হব, বানরািা বছানিা 
 ল্প টলনখটছলার্। টবটভন্ন পটত্রকায় পাটঠনয়টছ। হযাাঁ, িনতযকিা বফরত িনল এনসনছ। বশষ 
পযমন্ত আটর্ টঠক কনরটছ, জীবনের বাটক টদেগুনলা এই দটরদ্রতার র্নধয কািানত পারব 
ো। 
  
বাবা  ল্প করটছল– হযাাঁ, টসেটে, তুটর্ পৃটথবীর অনেক জায় ানত যাওটে। 
  
আটর্ বাবার টদনক তাকালার্, বাবা টক আজ যানব ো? তা হনল আর্ার পটরকল্পোিা 
সফল হনব ো! 
  
-তুটর্ কী রং ভানলাবানসা? 
  
বাবা টক এভানব আর্ানক বদলানত পারনব? 
  
টসেটে, তুটর্ একজে বলখক হনত িাইছ, তাই বতা? 
  
 –এিা  তকানলর ঘিো, আটর্ বললার্। 
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–তাহনল আ ার্ীকাল কী বলনব? 
  
আটর্ বাবার টদনক তাটকনয় বললার্ জাটে ো। 
  
টসেটে, জীবে এক উপেযানসর র্নতা। এখানে উনেজো আনছ। তুটর্ জানো ো, বশষ 
পাতায় কী রহসয অনপক্ষা করনছ বতার্ার জেয। 
  
আটর্ জাটে, বসখানে আনছ বকবল শূেযতা। 
  
–ো, িনতযকটি পাতা আলাদা  ল্প বনল, টসেটে। তুটর্ পাতাগুনলা উনল্ট যাও। 
  
আটর্ বাবার টদনক তাকালার্– িনতযকিা আ ার্ীকাল টক েতুে সফলতা টেনয় আনস? 
  
আর্রা ফাাঁকা রাস্তা টদনয় হাাঁিটছ। 
  
 বাবা বলল- টসেটে, সটতয তুটর্ যটদ জীবনের বশষ পনবম বপৌঁনছানত িাও, তাহনল তা 
করনত পানরা। টকন্তু আটর্ বলব, এখেও সর্য় হয়টে, বতার্ানক অনেক টকছু টলখনত 
হনব, টেনজর হানত। তা ো হনল জীবেিা পটরপূণম হনব ো। বইিা এখে বন্ধ কনরা ো, 
কাল বকানো একিা অভাটবত ঘিো ঘিনত পানর। 
  
জাটে ো, বাবার কথার র্নধয কী জাদু টছল, কনয়ক পা বহাঁনি আটর্ টঠক করলার্, এখেই 
এই পটরকল্পোিা রু্লতুটব রাখনত হনব। 
  
সম্ভাবোর দুয়ার বতা উনু্মক্ত রইলই। 
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. 
  
০২. 
  
টিকান ায় জনন্মটছলার্, একিা টকনিে বিটবনল, বযিা টেনজর হানত ততটর কনরটছলার্। 
আর্ার র্া োতাটলয়া, বতর্ে কথাই বনল থানক। আর্ার র্া আর্ার জীবনের ধ্রুবতারা। 
আর্ার সবমক্ষনণর সটেেী। আটর্ টছলার্ র্ানয়র সবনথনক বড়ড়া সন্তাে। র্া আর্ার সানথ 
সবমক্ষণ কথা বলত। আটর্ োটক বছানিানবলায় টছলার্ বুটিদীপ্ত। বদখনত সুন্দর, ঝকঝনক 
বযটক্তনের অটধকারী তখে আর্ার ছ-র্াস বয়স। 
  
র্া-বাবানক কখেও র্া-বাবা বনল োটকটে। োকতার্ োতাটলয়া-অনিা বনল। কারণ বয়নস 
তারা টছল খুবই বছানিা। 
  
র্া জনন্মটছল রাটশয়ানত। ওনেসা শহনরর কানছ। জানরর শাসনের সর্য়। দশ বছর 
বয়নস র্া আনর্টরকানত িনল আনস টদটদর্া আোর সানথ। র্া সটতয এক টিরটবিয়কর 
সুন্দরী। পাাঁি ফুি পাাঁি ইটি। র্সৃণ বাদাটর্ িুল। ধূসর দুটি বিানখর তারায় বুটির 
টবকাশ। অসাধারণ তেুবাহার। আত্মার বভতর বরার্াটন্টক উদ্ভাবো। অন্তরু্মখী সম্ভাবো। 
র্ানয়র বকানো বযবহাটরক টশক্ষা টছল ো। টকন্তু টেনজ টেনজ পড়নত টশনখটছল। শাস্ত্রীয় 
সং ীত শুেনত ভানলাবাসত। বই পড়ত পা নলর র্নতা। বভনবটছল, রাজকুর্ারনক টবনয় 
করনব। সারা পৃটথবী দাটপনয় ববড়ানব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

9 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

বশষ অটি ওই রাজকুর্ার হল অনিা। টিকান া শহনরর এক সংোর্ী। ষষ্ঠ বশ্রণীনত 
পড়ার পর িুল বছনড় িনল এনসনছ। বদখনত ভারী সুন্দর। তাই োতাটলয়া তানক 
ভানলানবনস বফলল। বশষ অটি ভানলাবাসািা টবনয়নত পযমবটসত হল। 
  
আর্ার বাবা, স্বপ্ন বদখনত ভানলাবাসত। ববটশর ভা  স্বপ্নই সফল হত ো। তানত কী 
আনস যায়! 
  
দুভাই– সযাে এবং অযাল, টতে ববাে– পাউটলে, োতাটল এবং ফযাে। এই হল আর্ার 
র্ার্ার বাটড়র বংশ পটরিয়। 
  
এবার বাবানদর কথা বটল। দুভাই হযাটর এবং অনিা, পাাঁি ববাে– বরাজ, ববথ, এর্া, 
টর্লনেে এবং টিটল। 
  
বাবারা টছল বটহরু্মখী। র্ানয়র বাটড়র সকনল অন্তরু্মখী। সুসংহত বযটক্তনের অটধকারী। 
দুটি পটরবানরর র্নধয অনেক তফাৎ। টকন্তু ভা য তানদর এক জায় ায় টেনয় এল। 
  
আর্ার জযাঠার্শাই, হযাটর, এই পটরবানরর এক উনেখনযা য বযটক্তে। পাাঁি ফুি দশ। 
বপৌরুষ ঝনর পড়নছ বিহারানত। বযটক্তনের ির্ক। টবনয় হনয়টছল পাউটলনের সানথ, 
অথমাৎ আর্ার র্াটস। িারটি সন্তানের জন্ম হয়- টসরু্র, এটে, হাওয়ােম, এবং টেভ। টসরু্র 
আর্ার বথনক বছর ছনয়নকর বনড়া। টকন্তু র্নে হত বস বযে আরও ববটশ ভাটরটি। 
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র্ার্ার বাটড়র সকনলর র্নধয একিা আলাদা আকষমণ টছল। টবনশষ কনর অযানলর কথা 
বলনত খুবই ইনে করনছ। বস কথা বনল সবাইনক জয় করত। হযাাঁ, এক অসাধারণ 
িটরত্র। 
  
কাকারা এক জায় ায় জর্া হনল তহ তহ ববনধ বযত। র্ানঝ র্নধয তারা একিা রহসযজেক 
টবষয় টেনয় আনলািো করত। যানক আর্রা বযৌেতা বলনত পাটর। আটর্ তাড়াতাটড় বনড়া 
হনয় ওঠার জেয িাথমো করতার্। 
  
বাবা দুহানত খরি করত, ভটবষযনতর জেয ভাবত ো। দার্ী বরেুনরনন্ট বনস বনু্ধনদর 
খাওয়াত। টবল এনল কারও কাছ বথনক িাকা ধার করত। 
  
োতাটল এই বযাপারিা সহয করনত পারত ো। ভীষণ দাটয়ে জ্ঞাে টছল তার। আটর্ বনড়া 
হলার্। বুঝনত পারলার্, ওরা এনক অনেযর পটরপন্থী। আর্ার র্া এর্ে এক জেনক টবনয় 
কনরনছ যানক শ্রিা করনত পানর ো। এর্ে একিা জীবে কািানে, যা ওই পুরুষ 
বকানোটদে বুঝনত পারনব ো। 
  
তারা সবসর্য় ঝ ড়া করত। র্ানঝ র্নধয ঝ ড়ার র্নধয টতক্ততা ঝনর পড়ত। আটর্ 
ঝ ড়া থার্াবার আিাণ বিষ্টা করতার্। টকন্তু পারতার্ ো। তখে আটর্ পাটলনয় বযতার্ 
হাটেম বনয়নজর রহসযজ নত, বসখানে িানণর শাটন্ত টর্লত। 
  
একটদে িুল বথনক বাটড় এলার্। বাবা র্া টিৎকার করনছ, অশ্লীল শি উচ্চারণ করনছ। 
আটর্ টঠক করলার্, এখানে আর থাকব ো। টকন্তু যাব বকাথায়? র্াটস পাউটলনের কানছ 
ব লার্। র্াটস যনথষ্ট বুটির্তী। 
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পাউটলে আর্ানক বলল কী হনয়নছ? 
  
আর্ার বিানখ জল– র্া বাবার ঝ ড়া। আটর্ কী করব? 
  
–বতার সার্নে? 
  
আটর্ ঘাড় োড়লার্। 
  
-টঠক আনছ, টসেটে, ওরা দুজনেই বতানক ভানলাবানস, ভটবষযনত ওরা যখে ঝ ড়া 
করনব, তুই থার্াবার বিষ্টা করটব, বকর্ে? 
  
র্াটসর উপনদশ ফনল ব ল। আটর্ ঝ ড়া হনলই সার্নে বযতার্। বলতার্, ো, আর্ার 
সার্নে ঝ ড়া করনত লজ্জা করনছ ো। 
  
ওরা দুজনেই দুঃখ বপত। সটন্ধ করত, আবার ঝ ড়া এবং আবার সটন্ধ। 
  
এক শহর বথনক অেয শহনর আর্ার বাবা তখে িাকটরর সন্ধানে র্গ্ন। টকন্তু এভানব টক 
টদে কানি? বিকসানস বস একিা জুনয়লাটর বদাকানে কাজ করল। টিকান ানত একিা 
কাপনড়র বদাকানে। আটরনজাোনত একিা রুনপার খটেনত। লস এনেলনস হল 
বসলসর্যাে। 
  
 বছনর দুবার অনিা আর্ানক টেনয় বযত বদাকানে। দার্ী জার্াকাপড় টকনে টদত। আহা, 
আর্ার র্ে আেনন্দ ভনর উঠত। 
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১৯২৫- টরিােমআর্ার ভাইনয়র জন্ম হল। তখে আর্ার বয়স আি বছর। আর্রা তখে 
ইটন্ডয়াো িনদনশর  যাটরনত বাস করটছ। ভাইনক বপনয় আর্ার র্ে আেনন্দ ভরপুর হনয় 
উনঠটছল। বভনবটছলার্, ভাইনক টেনয়ই আর্ার টদেগুনলা আেনন্দ বকনি যানব। 
  
এল অথমনেটতক র্ন্দা। অযাটলনসর র্নতা আটর্ এক অদু্ভত জ নতর বাটসন্দা হনয় ব লার্। 
অনিা তখে ববটশর ভা  সর্য় বাইনর কািানত বাধয হনে। োতাটলয়া, টরিােম আর আটর্ 
একিা সাঁতনসাঁনত অযাপািমনর্নন্ট থাকনত বাধয হটে। 
  
হঠাৎ একটদে বাবা এনস বলল বস োটক িটত সপ্তানহ হাজার েলার কনর পানব। আর্রা 
অেয একিা শহনর সুন্দর বপন্ট হাউনস থাকব। এবার ববাধহয় স্বপ্নিা সটতয হনত 
িনলনছ। 
  
টকন্তু স্বপ্নিা স্বপ্নই বথনক ব ল। কনয়ক র্াস বানদ বাবার এই পটরকল্পোিা বভনস্ত ব ল। 
আবার আর্ানদর বছাট্ট অযাপািমনর্নন্ট টফনর আসনত হল। অেয একিা শহনর। 
  
টেনজনক যাযাবর বনল র্নে হত। সব সর্য় ববাধহয় একিা সুটিটতর সন্ধানে িনলটছ। 
িুনল বযনত ভানলা লা ত ো, বয বকানো িুনল আটর্ তখে অনিো আ ন্তুক। 
  
বাবা এক টবখযাত বসলসর্যাে। আটর্ যখে িুনল বযতার্, বস সব সর্য় টিটিপানলর সনে 
বদখা করত। আর্ানক এক বেে উিুাঁনত ভটতম করার জেয আনবদে করত। তার ফনল কী 
হত? ক্লানস আটর্ সবার বছানিা। কারও সানথ বনু্ধে হত ো। লজ্জা এনস আর্ানক োস 
করত। একাকীনের যন্ত্রণায় দগ্ধ হতার্। বসিা হল ছন্নছাড়া জীবে। 
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বকাথা বথনক িাকা আসনছ আটর্ জাটে ো। র্া একিা পুনরানো টপয়ানো টকেল। আর্ানক 
বশখানত শুরু করল। র্া বনলটছল, টপয়ানো বাজানল র্েিা শান্ত থাকনব। 
  
বাবা কখেও জীবনে বকানো বই পনড়টে। র্া টকন্তু বই পড়ত, র্ানয়র কাছ বথনকই বই 
পড়ার বেশািা আর্ানক বপনয় বসল। আটর্ পাবটলক লাইনেটরনত ভটতম হলার্। বইনয়র 
জ নত ঢুনক ব লার্। 
  
বাবা বলত– বই পনড় পনড় বিানখর বানরািা বাটজও ো। তুটর্ বকে বতার্ার ভাই 
টসরু্নরর র্নতা হও ো, ও বতা ফুিবল বখনল। 
  
আর্ার জযাঠা আরও একিু এট নয় ট নয় বনলটছল– টসেটে, এত পনড়া ো। জীবেিা 
উেনন্ন যানব। 
  
তখে আর্ার বয়স দশ বছর। টলখনত শুরু করলার্। একিা বছানিানদর পটত্রকানত 
কটবতার িটতনযাট তা হনয়টছল। আটর্ একিা কটবতা টলখলার্। বাবানক বললার্, বসিা 
ওখানে পাটঠনয় টদনত। 
  
আটর্ টলখটছ, এ খবরিা বাবানক টশহটরত কনর বতানল। হযাাঁ, আটর্ বকে কটব হব? আটর্ 
বজনেটছলার্, পানছ কটবতািা অর্নোেীত হনল বাবার খারাপ লান , তাই জেয বস আর্ার 
োর্িা বকনি কাকা অযানলর োর্িা বটসনয় টদনয়টছল। 
  
দু-সপ্তাহ বকনি ব নছ। অযানলর সানথ বাবা লাি খানে। 
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কাকা বলল– অনিা, একিা অদু্ভত ঘিো ঘনিনছ। উইসের্ কা জ আর্ানক পাাঁি েলার 
বিক পাটঠনয়নছ। 
  
এিাই হল আর্ার বলখা িথর্ কটবতা, অযাল র্াকমানসর োনর্ ছাপা হনয়টছল। 
  
একটদে আর্ার র্া অযাপািমনর্নন্ট ছুনি এল। টেঃশ্বাস বন্ধ হনয় ব নছ। বস আর্ানক 
জটড়নয় ধনর বলল- টসেটে, আটর্ এই র্াত্র টবফ ফযাকিনরর কাছ বথনক আসটছ। বস 
আর্ানক যা বনলনছ, তা শুনে আটর্ অবাক হনয় ব টছ। 
  
 টবফ ফযাকির র্ার একজে বনু্ধ। বস কী বনলনছ? 
  
 ত শতািীর টবনশর দশনক টিকান া টছল একিা র্স্ত বনড়া শহর। তনব বসখানে শুধু 
র্ােুনষর বকালাহল টছল ো, তারই পাশাপাটশ আরও অনেক শি বশাো বযত। র্ােুষজে 
আেনন্দ উোস ধ্বটে করত। 
  
এই শহনরর টছল অনেক আকষমণ, একটদে সকানল আটর্ িুনল ব টছ, তখে তৃতীয় 
বশ্রণীর ছাত্র। বকানো এক ছানত্রর কথায় টশক্ষটয়ত্রী খুবই িনি ট নয়টছনলে। টতটে 
কলর্দাটেিা টেনয় ছুাঁনড় র্ানরে। একিু হনল বসিা আর্ানক আঘাত করত। আটর্ িুল 
বথনক ভনয় পাটলনয় এলার্। 
  
িুনল ইংনরটজ পড়নত ভানলা লা ত। তখে বথনকই বছানিা  নল্পর বপাকা হনয় উনঠটছ। 
ভাবটছ, কনব এরকর্ টলখনত পারব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

15 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

টরিােম তখে বছর পাাঁনিনকর। তানক টেনয় আটর্ একিা সুইটর্ং পুনল িনল বযতার্, 
দুজনে র্নের সুনখ সাাঁতার কািতার্। একবার টরিােম েুবনত বনসটছল, আটর্ তানক বিনে 
তুনল বাাঁটিনয় টছলার্। 
  
তখে বথনক আরও সাবধােী হনয় উটঠ। 
  
. 
  
তখে আর্ার বয়স বানরা বছর। র্াশমাল টফল্ড োর্ার িুনলর সপ্তর্ বশ্রণীর ছাত্র। টিকান া 
শহনর ইংনরটজ ক্লানস আর্ানক একিা বিানজক্ট জর্া টদনত বলা হনয়টছল। আটর্ 
বভনবটছলার্, োিক অটভেয় করনল বকর্ে হয়? 
  
হঠাৎ োতাটলর কথা র্নে পনড় ব ল। হযাাঁ, টবফ ফযাকিনরর অেুর্াে ববাধহয় টঠক হনত 
িনলনছ, বদটখস, বতার বছনল একটদে জ টিখযাত হনব। 
  
এভানবই শুরু হল, ক্লানসর সবমত্র সংবাদিা ছটড়নয় পড়ল। বক বকাে ভূটর্কানত অটভেয় 
করনব তা জােনত িাইনছ। এই োিকিা আটর্ পটরিালো করব। এনত অটভেয় করব। 
  
এর আন  কখেও পটরিালো কটরটে, তাই টকছুই জােতার্ ো। 
  
আটর্ ভূটর্কা বন্টে করনত শুরু করলার্। টরহাসমাল শুরু হল, সবটকছু আর্ানক বদখনত 
হল। 
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এিা আর্ার জীবনে সব বথনক সুনখর সর্য়। এভানবই হয়নতা একিা সুন্দর বপশার জন্ম 
হনয়টছল। ওই বয়নস আটর্ টিত্রোিয টলনখটছ, কতিা বপনরটছ, তা জাটে ো। টকন্তু ভয়িা 
বভনে ব নছ। 
  
ফাইোল বড্রস টরহাসমাল, ভারী সুন্দরভানব বশষ হল। 
  
আটর্ আর্ার টিিানরর কানছ ট নয় বললার্ আটর্ ততটর, কখে োিকিা হনব? 
  
উটে বনলটছনলে– কালই হনত পানর। 
  
সারারাত বিানখর তারায় ঘুর্ আনসটে। আর্ার সর্স্ত ভটবষযৎ টেভমর করনছ ওই 
োিকিার ওপর। টবছাোয় শুনয় শুনয় আটর্ একিার পর একিা সংলাপ বনলটছলার্। 
বকাথায় বকাে ভুলত্রুটি হনে, তা ভাবনত বিষ্টা কনরটছলার্। ো, সংলাপ অসাধারণ 
হনয়নছ।  ল্পিা সুন্দরভানব এট নয় িনলনছ। বশনষর টদনক একিা অেটভনিত বর্ািড় 
আনছ। সকনলই এিা ভানলাবাসনব। 
  
সকালনবলা িুনল ব লার্, টশক্ষটয়ত্রী একিা খবর টদনয় আর্ানক অবাক করনলে টসেটে, 
বতার্ার জেয সুখবর আনছ। আটর্ সর্স্ত ইংনরটজ ক্লাস আজ বন্ধ বরনখটছ। সব 
ছাত্রছাত্রীরা অটেনিাটরয়ানর্ এনস বতার্ার োিক বদখনব। 
  
আটর্ টবশ্বাস করনত পারটছ ো। এত বনড়া সফলতা এইিুকু বয়নস? 
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 সকাল দশিা। অটেনিাটরয়ানর্ টতল ধারনণর জায় া বেই। শুধু ইংনরটজ ক্লানসর 
বছনলরাই আনসটে, টিটিপাল টেনজ এনসনছে। টিিাররা সকনল উপটিত হনয়নছে। তারা 
এক টশশুিটতভার টবকাশ বদখনত িাইনছে। 
  
উনেজোর র্নধযও আটর্ শান্ত টছলার্, ভীষণ শান্ত, একিা টবনফারণ ঘিনত িনলনছ। 
অথি তার আ ার্ অেুর্াে বেই। 
  
োিকিা এবার শুরু হনব। কলকাকটল বথনর্ ব নছ। েীরবতার আবরনণ বটন্দ 
অটেনিাটরয়ার্। 
  
একিা বছাট্ট টলটভংরুর্। একটি বছনল আর বর্নয় স্বার্ী-স্ত্রীর ভূটর্কায় অটভেয় করনছ। 
তানদর একজে বনু্ধনক হতযা করা হনয়নছ। তারা বসাফানত রু্নখারু্টখ বনস আনছ। 
  
আটর্ এখানে এক ব ানয়ন্দার ভূটর্কায় অবতীণম হনয়টছলার্, আটর্ উইংনসর আড়ানল 
দাাঁটড়নয় আটছ। এবার ঢুকনত যাব। 
  
একটি বছনল বলল– ইিনপক্টর একু্ষটে আসনর। 
  
এই কথািা বলনত ট নয় বস বনলটছল, বয বকানো রু্হূনতম , হা, কথািা গুটলনয় ব ল। বস 
টেনজনক টঠক করার বিষ্টা করল। সকনল তহ-তহ কনর উনঠনছ। আটর্ হাসনত বিষ্টা 
কনরটছলার্। তারপর? আটর্ বহনস উঠলার্। যারা স্বার্ী-স্ত্রীর ভূটর্কায় বনসটছল, তারা 
আর্ার টদনক তাটকনয় আনছ। আটর্ তখে বহা-হহা কনর হাসটছ। অসহায় হনয় ব টছ। 
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বশষ অটি আটর্ বভতনর বঢাকার বিষ্টা করলার্। আর্ার টশক্ষটয়ত্রীর কণ্ঠস্বর বশাো ব ল। 
টসেটে, এখানে এনসা। 
  
আটর্ বেনজ ট নয় দাাঁড়ালার্– কী আশ্চযম, আর্ার টশক্ষটয়ত্রী দাাঁটড়নয় আনছে। টতটে 
অতযন্ত বরন  ট নয় বলনলে- এখেই এসব তার্াশা বন্ধ কনরা। 
  
দশমনকরা উনঠ যাবার বিষ্টা করনছ। আটর্ তাটকনয় বদখলার্। হযাাঁ, আটর্ টকছু একিা 
করার ভাে করলার্। বকউ বুঝনত পানরটে। োিকিা আবার শুরু হল। 
  
. 
  
০৩. 
  
১৯৩০ সানল আনর্টরকার অবিা হয় বশািেীয়। আটর্ র্াশমাল টফল্ড োর্ার িুল বথনক। 
েযাজুনয়ি হলার্। ওষুনধর বদাকানে িাকটর টেলার্। োতাটল তখে একিা বদাকানে 
কযাটশয়ানরর কাজ করনছ। জীবেিা একিু একিু কনর পাল্টানে। 
  
অনিা বসলসর্যানের িাকটরনত উন্নটত কনরনছ। একটদে তহ তহ কনর বস বলল এবার 
েতুে একিা কাজ করব আর্রা। 
  
আর্রা োলানস িনল যাব। অথবা আটরনজাোনত। টকংবা অেয বকাথাও। 
  
 ভানলা লা নছ ো, এই ছন্নছাড়া জীবে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

19 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

অবনশনষ আর্রা টিকলযানন্ড এলার্। বাবা বসখানে একিা রুনপার খটে টকনেনছ। 
বফানেক্স বথনক ১০৪ র্াইল দূনর।  যাস বেশে আনছ। শহরিা বর্ানিই ভানলা েয়। বাবা 
উন্নটত করার বিষ্টা করল। টকন্তু টকছুই হল ো। 
  
জযাঠা হযাটরর বফাে এল বকর্ে িলনছ বতার্ার রুনপার কারবার? 
  
–বর্ািই ভানলা ো, বাবার কনণ্ঠ হতাশা। 
  
–বেেভানর িনল এনসা। এখানে একিা েক বোভানরজ বকাম্পাটে বখালা হনব। তুটর্ 
এখানে বযা  দাও। 
  
–হযাাঁ, যাটে। 
  
আর্রা বেেভানর যাব, বাবা আর্ানদর টদনক তাটকনয় বলল। 
  
বেেভার শহরিা সটতয ির্ৎকার। জীবনের উন্মাদো আনছ। বসখানে ট নয় যনথষ্ট আেন্দ 
বপনয়টছলার্। 
  
হযাটর এবং পাউটলনের অবিা খুবই ভানলা। তারা বদাতলা বাটড়নত বসবাস কনর। তানদর 
বাটড়র বপছে টদনক একিা র্স্ত বনড়া পাকম আনছ। আটর্ আর্ার ভাই টসরু্র, হাওয়ােম, 
এটে, টেভ– সবাই টর্নল তহ-হুাঁনোড় শুরু করলার্। 
  
টসরু্র ইটতর্নধযই ববশ বনড়া হনয় উনঠনছ। বস তার বথনক বনড়া বর্নয়নদর সানথ বঘারা 
ঘুটর শুরু কনর টদনয়নছ। এটেনক একিা বছাট্ট িািুনঘাড়া টদনয়নছ। হাওয়ােম বিটেনসর 
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োর্করা বখনলায়াড়। এখােকার পটরনবশিা এনকবানর আলাদা। বকাথায় টিকান া, আর 
বকাথায় এই বেেভার। র্নে হনে, স্ব ম আর েরনকর তফাৎ। 
  
আটর্ টজজ্ঞাসা কনরটছলার্ আর্রা টক হযাটর আর পাউটলনের সনে থাকব? 
  
তারা বনলটছল- ো, আর্রা এখানে একিা বাটড় টকেব। 
  
বাটড়িা বদখনত ব লার্, আটর্ টবশ্বাস করনত পারটছ ো। র্স্ত বড়ড়া বাটড়, র্যাটরয়ে 
টিনির শান্ত শহরতলীনত। ঘরগুনলা বনড়া সুন্দর ভানব সাজানো। ভানলা ভানলা ফাটেমিার 
বকো হনয়নছ। আটর্ অবাক হনয় তাটকনয় আটছ। 
  
আর্ার বাবা এই বাটড়িা টকেনব, আর্ার এখানে টবনয় হনব। আর্ার বছনলনর্নয়রা বনড়া 
হনব। 
  
এই িথর্ আর্ার র্নে হল, িাকার কত দরকার। জযাঠার্শাইনয়র বযবসািা তাহনল 
ভানলাই িনলনছ। 
  
১৯৩০ সানলর বসন্ত। আর্ার বয়স তখে বতনরা বছর। আটর্ ইে হাইিুনল ভটতম 
হলার্। অটভজ্ঞতািা ভারী সুন্দর। বেেভানরর টশক্ষকরা বনু্ধেপূণম আিরণ করনছে, তাাঁরা 
কখেও ছাত্রনদর টদনক কাাঁনির বদায়াত ছুাঁনড় র্ানরে ো। সকনলর সানথ বনু্ধে হনয় ব ল। 
  
পাটরবাটরক শাটন্ত টফনর এল। 
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একটদে টজর্নেটসয়ার্ ক্লানস আটর্ পনড় ট নয়টছলার্। শরীনর বযথা বলন টছল। অসহয 
যন্ত্রণা, িলািল করনত পারটছ ো। 
  
োক্তার এনস আর্ানক বদখনলে। জােনত িাইলার্ সযার, আর্ানক টক সারা জীবে খুাঁটড়নয় 
হাাঁিনত হনব? 
  
ো, বতার্ার পানয়র র্াংসনপটশনত িাে ধনরনছ, স্পাইোল কনেম আঘাত বলন নছ। তাই 
যন্ত্রণা হনে। টকন্তু এিা ববটশ টদে থাকনব ো। বতার্ানক দু-টদে শুনয় থাকনত হনব। 
তাহনলই টঠক হনয় যানব। 
  
একিা অযামু্বনলি আর্ানক বাটড়নত টেনয় ব ল। যন্ত্রণায় ছিফি করনত করনত টতেটদে 
কাটিনয় টদলার্। 
  
আটর্ জাটে ো, এই ঘিোিা ভটবষযৎ জীবেনক িভাটবত করনব টকো। 
  
একটদে আটর্ বেেভানর, একিা টবজ্ঞাপে বদখলার্। এনরানেে িালানত হনব। 
  
আটর্ অনিানক বনলটছলার্- আটর্ যাব। 
  
বাবা বলল- টঠক আনছ। 
  
বেেিা ভাটর সুন্দর টলঙ্কে কর্ান্ডার। বসখানে ট নয় আর্ার র্ে আেনন্দ ভরপুর। 
  
 পাইলি জােনত িাইনলে িথর্বার। 
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–হযাাঁ, িথর্বার। 
  
. 
  
বেেিা উড়ল। দূনর-আরও দূনর। ভানলা লা নছ, সটতয ওই টদেিা আটর্ র্নে বরনখটছ। 
  
১৯৩৩- বসনন্তর সকাল। বাবা আর্ার কানছ এল। বলল- সবটকছু গুটছনয় োও, আর্ানদর 
িনল বযনত হনব। 
  
-বকে? আর্ার বিানখ িে 
  
 –আর্রা টিকান ানত টফনর যাব। 
  
–সটতয? 
  
–হযাাঁ। 
  
বাবা িনল ব ল। আটর্ র্ানয়র কানছ ট নয় বললার্ কী হনয়নছ? 
  
–বতার বাবা আর জযাঠার র্নধয ব ালনযা  বদখা টদনয়নছ। 
  
আটর্ িারটদনক তাকালার্, বললার্– এই বাটড়িা? 
  
 র্ানয়র কনণ্ঠ টবষণ্ণতা। র্া বলল- এিা আর্রা টকেটছ োনর! 
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. 
  
টিকান ায় টফনর যাওয়া, ক্লাটন্তকর এক অটভযাে। কী হনয়নছ, র্া-বাবা বস টবষনয় একিা 
কথাও বনলটে। বেেভানরর তুলোয় টিকান া েরনকর অন্ধকার। আর্রা একিা বছাট্ট 
অযাপািমনর্নন্ট থাকনত বাধয হলার্। িরর্ বাস্তনবর রু্নখারু্টখ দাাঁটড়নয় আটছ। বাবা আবার 
রাস্তায় ববটরনয় পনড়নছ। র্া একিা টেপািমনর্ন্টাল বোনর বসলস ক্লাকম টহনসনব কাজ 
করনছ। কনলজ যাবার স্বপ্ন র্নর ব ল। টিউশে বেব, এর্ে অথম বকাথায়? সব টকছু 
তখে ঘে অন্ধকানর রু্খ বঢনকনছ। 
  
আটর্ কখেওই এখানে থাকব ো, আটর্ ভাবলার্! হযাাঁ, আর্ানক িাকা বরাজ ার করনতই 
হনব। 
  
তখেই আটর্ বভনবটছলার্, আত্মহতযা করব। বাবার সানথ বদখা ো হনল হয়নতা বসটদেই 
র্নর বযতার্। 
  
বসনেম্বর এল। আটর্ টসে হাইিুনল ভটতম হলার্। বাবা তখেও রাস্তায় ফযা-ফযা কনর 
ঘুনর ববড়ানে। বনড়া বনড়া বযবসার স্বপ্ন বদখনছ। র্ানক একিা বড্রস শনপ সারাটদে কাজ 
করনত হনে। ববটশ িাকা হানত আসনছ ো। আটর্ কীভানব সাহাযয করব? 
  
আটর্ আর্ার র্ার্া সযানের কথা ভাবলার্। লুপ শহনর কনয়কিা বহানিনল র্ার্ার ভানলা 
বযা ানযা  টছল। বসখানে র্ার্া বিকরুনর্র বদখানশাো করত। এই সব বিকরুনর্ সুন্দর 
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বিহারার বর্নয়রা কাজ করত। খনেরনদর র্ে বভালানোর বিষ্টা করত। খনেররা 
দয়াপরবশ হনয় তানদর হানত খুিনরা পয়সা তুনল টদত। 
  
. 
  
র্ার্ার সনে বদখা হল। র্ার্া বশরর্যাে বহানিনল বনসটছল। 
  
বস আর্ানক বদনখ আেনন্দ অধীর হনয় বলল- টসেটে, বতার জেয কী করব? 
  
–আর্ার একিা িাকটর িাই। 
  
কী কাজ করটব? 
  
–আটর্ বিকরুনর্ কাজ করনত িাই। বতার্ার একিা বহানিনল। সাহাযযকারী টহনসনব। 
  
র্ার্া আর্ানদর অথমনেটতক দূরাবিার কথা জােত। বস বলল- টঠক আনছ, বতানক বতা 
সনতনরা বছনরর বথনকও ববটশ র্নে হনে। তুই টবশর্াকম বহানিনল িনল যা। 
  
পনরর সপ্তাহ বথনক আর্ার কাজ শুরু হল। কাজিা খুবই সহজ। খনেররা বকাি আর 
হযাি তুনল বদয় সাহাযযকাটরেীনদর হানত। তারা িনতযকিার ওপর একিা েম্বর টলনখ 
রানখ। তারপর বসগুনলা আর্ার হানত তুনল বদয়। আটর্ র যানক তুনল রাটখ। যখে খনের 
টফনর আনস তখে আবার তার হানত সবটকছু তুনল টদনত হয়। 
  
. 
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দুপুর টতেনি পযমন্ত িুনলর পড়া। িুল বথনক ছুটি বেে ধরনত। টবশর্াকম বহানিনল বপৌঁনছ 
যাই। পাাঁিিা বথনক ো বন্ধ হওয়া পযমন্ত আর্ানক বহানিনল থাকনত হয়। কখেও কখেও 
র্াঝরাত পযমন্ত কাজ করনত হয়। আটর্ িনতযক রানত টতে েলার কনর র্াইনে পাই। 
র্ানয়র হানত পুনরা িাকািা তুনল টদই। 
  
শটে আর বরাববার দর্ বফলার সর্য় থানক ো। বহানিনল বহানিনল পাটিমর আনয়াজে। 
তখে ভীষণ কাজ করনত হয়। ছুটির টদেগুনলা বকাথা টদনয় ফসনক যানে। টবনশষ কনর 
বনড়াটদে আর েতুে বছনরর সর্য়। তহ হুনোনরর সনে বছািা বছানিা বছনলনর্নয়রা র্া 
বাবার সানথ আেন্দ করনছ। বসটদনক তাটকনয় থাটক। টেনজর কথা ভাটব। র্া কানজ বযস্ত, 
বাবার বকানো পাো বেই। টরিােম আর আটর্ একা। আর্ানদর উৎসব কনব শুরু হনব? 
  
রাত আিিা, সকনলই ছুটির টদনে টেোর বখনত বযস্ত। আটর্ তাড়াতাটড় একিা কটফ শনপ 
ঢুনক পটড়, টকংবা বকানো বরেুনরনন্ট, যা বতাক টকছু বখনয় আবার কানজ টফনর আটস। 
  
র্াটস ফ্রানিসনক আর্ার খুবই ভানলা লান । আর্ার র্ানয়র সবনথনক বছানিা ববাে। বস 
র্ানঝ র্নধয টবশর্াকম বহানিনল কাজ করনত আনস। বছানিাখানিা বিহারা, র্াথায় একরাশ 
বাদার্ী িুল। তহ হুনোড় করনত ভানলাবানস। খনেররা সকনলই তানক আলাদা বিানখ 
বদনখ। 
  
েতুে একিা বর্নয় এল, জুয়াে, আর্ার বথনক বছর খানেনকর বনড়া। অসাধারণ 
রূপবতী। আটর্ তানক বদনখ আত্মহারা হনয় ব লার্। কীভানব কথা বলব বভনব পাটে 
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ো। হানত বকানো পয়সা বেই, টকন্তু তানক ভানলাবাসনতই হনব। আর্রা এনক অেযনক 
ভানলাবাসব, টবনয় করব। এক াদা বছনলপুনল হনব এর্ে একিা কষ্টকল্পো। 
  
এক সন্ধযায় বস বলল আর্ার কাকা-কাটকর্া বরাববার লানির বযবিা করনছ। তুটর্ যানব? 
  
স্বপ্নিা সটতয হনত িনলনছ। 
  
এিা একিা অসাধারণ অটভজ্ঞতা, ইতাটলয় পটরবার, অনেক র্ােুনষর টভড়। র্স্ত বনড়া 
োইটেং রুর্। কত কী খাবার থনর থনর সাজানো আনছ! 
  
জুয়ানের কাকা, র্ােুষটি বনড়া ির্ৎকার। টতটে ইউটেয়ানের বিটসনেন্ট, আটর্ িনল 
আসব, সকলনক ধেযবাদ জাোলার্। জুয়ানের কানে কানে শুটেনয় টদলার্ আর্ার সুনখর 
কথা। হযাাঁ, আর্ানদর সম্পকম ততটর হল। 
  
পনরর টদে সকালনবলা, একিা অভাটবত ঘিো ঘনি ব ল। ভদ্রনলাকনক গুটল কনর হতযা 
করা হনয়নছ। টবপক্ষ রাজনেটতক দল এিা কনরনছ। জুয়াে হাটরনয় ব ল, আর্ার স্বপ্ন 
র্নর ব ল। 
  
শটেবার োক বোনর আটস। একিুখাটে সর্য় পাওয়া যায়। বাটড়নত বিেশে অনেকিা 
কনর্ ব নছ, টকন্তু অেয টকছু বশাো যানে। 
  
একটদে বাবা বলল- আটর্ ফানর্ম যাটে, এখেই আর্ানক বযনত হনব। 
  
আটর্ অবাক, আটর্ও যাব বনল বায়ো ধরলার্। 
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 বাবা বলল ো, বতার্ার যাওয়া যানব ো। 
  
-বকে? 
  
–অসুটবধা আনছ। 
  
কনব টফরনব? 
  
–টতে বছর। 
  
টতে বছর, আটর্ টবশ্বাস করটছ ো। 
  
োতাটল বভতনর এল। বলল- টসেটে, একিা খারাপ খবর শুেনত হনব। বতার্ার বাবা 
টকছু খারাপ বলানকর সনে টর্নশটছল, তারা বদাকানে বভেটেং বর্টশে টবটি করত। 
বতার্ার বাবা এই বযাপারিা জােত ো। একিা বলাক সব িাকা টেনয় পাটলনয় ব নছ। 
তারা ধরা পনড়। বতার্ার বাবানক বদাষী টহনসনব সাবযস্ত করা হনয়নছ। তানক বজলখাোয় 
বযনত হনব। 
  
আর্ার দুনিানখ জল– তাহনল এই হল ফার্ম? টতেবছর আটর্ টিৎকার কনরটছলার্। 
  
 হযাাঁ, আর্ানক এখে টিন্তা করনল িলনব ো। 
  
বানরা র্াস বকনি ব নছ, বাবার ববাধহয় আসার সর্য় হল। টবজয়ীর ববনশ। 
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. 
  
০৪. 
  
খবনরর কা নজর পাতায় আর্রা বসই খবর পনড়টছলার্। বরটেওনত বারবার বঘাটষত 
হটেল। বাবার রু্খ বথনক সবটকছু শুেনত হনব। আটর্ জাটে ো, এখানে র্ােুষ কী কনর। 
আটর্ বভনবটছলার্, বাবা হয়নতা আরও টববণম হনয় ব নছ। ববাঝার িানপ অবেত। 
  
বাবা সার্নের দরজা টদনয় এট নয় এল। আন র র্নতা উৎফুে– আটর্ টফনর এনসটছ। 
  
আর্রা সকনল এট নয় এনস বললার্- কী হনয়নছ বনল বতা? 
  
বাবার রু্নখ হাটস– হা, এই  ল্পিা আটর্ বারবার বলব। টকনিে বিটবনল বনস বাবা শুরু 
করল। 
  
আটর্ বজলখাোয় কাজ করটছলার্, সাফাই করার কাজ। পিাশ ফুি দূনর একিা র্স্ত 
বনড়া টরজাভমার। ওখানে জল থানক। িারপানশ দশ ফুি উাঁিু পাাঁটিল। আটর্ বদখলার্, 
একিা বছনল ববটরনয় এনসনছ। টতে-িার-বছর হনব। আটর্ বসখানে একাই টছলার্। 
  
..নছনলিা ওই টরজাভমানরর ওপর উনঠ ব ল। এনকবানর ওপনর বপৌঁনছ ব নছ। একু্ষটে 
তটলনয় যানব। আটর্ বদখলার্ কাছাকাটছ বকউ বেই। আর এক রু্হূনতমর িতীক্ষা। বস 
টরজাভমানর পনড় ব ল। িাওয়ার বথনক একিা  ােম সব বদখনত বপনয়টছল। টকন্তু আটর্ 
জাটে বস আসনত পারনব ো। 
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…আটর্ ছুিনত শুরু করলার্। যতিা সম্ভব তাড়াতাটড়। আটর্ ওপনর বপৌঁনছ ব লার্। 
বদখলার্ বস তটলনয় যানে। আটর্ ঝাাঁটপনয় পড়লার্ জনলর র্নধয, তানক বিনে তুললার্। 
বশষ অটি রৃ্তুযর উপতযকা বথনক জীবনের উন্মাদোয়। 
  
…আটর্ সকলনক োকলার্, আর্ানক কনয়কটদে হাসপাতানল থাকনত হনয়টছল। কারণ 
অনেকিা জল বখনয় বফনলটছলার্। হঠাৎ লাটফনয় পড়ায় আঘাত বলন টছল। 
  
আর্রা িনতযকিা শি ব লবার বিষ্টা করটছ। 
  
বছনলিা ওয়ানেমনের বছনল। ওয়ানেমে এবং তার স্ত্রী আর্ার সনে হাসপাতানল বদখা 
করনত এনলে। তারপর? তারা যখে শুেনলে, আটর্ সাাঁতার জাটে ো, তখে অবাক হনয় 
ব নলে। আটর্ এক টহনরা হনয় ব লার্। খবনরর কা নজ আর্ার োর্ িকাটশত হল। 
এনকর পর এক বফানের কল আসনছ। টিটঠর পাহাড় জর্নছ। বিটলোর্- আটর্ বতা 
ভাবনতই পারটছ ো, এর্েটি ঘিনত পানর। 
  
ওয়ানড্রে এবং  ভেমর একিা টসিানন্ত এনলে। তারা বলনলে, বযনহতু আর্ার অপরাধ 
খুব একিা ববটশ েয়, তাহনল আর্ানক ক্ষর্া করা বযনত পানর। 
  
তাই আটর্ এখানে টফনর এনসটছ। 
  
আবার আর্রা এক হলার্। 
  
. 
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আটর্ একিা িলারটশনপর জেয আনবদে কনরটছলার্। বসিা বপনয় ব লার্। 
  
 বযাপারিা অনলৌটকক। আটর্ এবার কনলনজ যাব। একিা পাতা সনবর্াত্র ওলিানো বশষ 
হনয়নছ। আটর্ ভাবলার্, একিা ভটবষযৎ হয়নতা আর্ার জেয অনপক্ষা করনছ। 
  
টকন্তু? বিকরুনর্ আর কাজ করনত পারব টক? এলার্ ইটলেটয়নস। েথম ওনয়োেম 
ইউটেভারটসটিনত। টিকান া শহর বথনক বানরা র্াইল দূনর। ২৪০ একনরর ওপর র্স্ত 
বনড়া এক ইউটেভারটসটি, বলক টর্টশ ানের ধানর অবটিত। 
  
বসার্বার সকাল েিা, আটর্ বরটজোনরর অটফনস বপৌঁনছ ব লার্। 
  
আর্ার োর্ বললার্, কী বকাসম আটর্ পড়ব জােনত িাওয়া হল। 
  
আটর্ সব টকছু পড়নত বিনয়টছলার্। টকন্তু সাটহতয আর্ার িথর্ বির্।  
  
আটর্ তাটকনয় বদখলার্, ভদ্রর্টহলার টদনক। বশষ পযমন্ত আটর্ অনেক টকছু টশখনত 
বিনয়টছলার্। টকন্তু লযাটিে বকাথায়? উটে আর্ার টদনক তাকানলে। বলনলে– তুটর্ 
সবটকছু সার্লানত পারনব? 
  
আর্ার রু্নখ টবশ্বজয়ী হাটস- হযাাঁ, আটর্ পারব। 
  
লযাটিে? 
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বসখাে বথনক কানফনিটরয়া টকনিে। এখানে একিা কাজ করনত হনব। বয বকানো কাজ। 
আটর্ হয়নতা বিকরুনর্ আর বযনত পারব ো। 
  
তারপর? িনল ব লার্ বেইটল েথম ওনয়োেম োনর্ একিা পটত্রকার অটফনস। আটর্ 
বসখানে ট নয় কাজ করব। বস কাজিাও আটর্ বপনয় ব লার্। তখে বযস্ততার র্নধয 
আর্ার সর্য় বকনি যানে। আটর্ ভাবনত পারটছ ো, কীভানব টদেগুনলা পানল্ট ব ল। 
  
বিকরুনর্ তখেও কাজ করটছ। িটত শটেবার োক বোনর যাই। তারই পাশাপাটশ 
অনেকগুনলা টবষয় টেনয় পড়াশুো করনত হনে। এত কাজ র্াথার ওপর িাটপনয় বদওয়া 
হনয়নছ, তাও এতিুকু ক্লাটন্ত লা নছ ো। 
  
একটদে সকালনবলা ফুিবল টফনল্ড ব লার্। দলিা িযাকটিস করটছল। একজে এট নয় 
এল আর্ার টদনক। বলল- তুটর্ টক বখলনত িাইছ? 
  
–হযাাঁ, ফুিবল আটর্ বখলব। 
  
–তুটর্ বকাথায় পনড়া? 
  
–আটর্ ইউটেভারটসটিনত পটড়। টকন্তু জীবনে কখেও ফুিবল বখটলটে। 
  
ভদ্রনলাক বলনলে- তুটর্ এ বযাপারিা ভুনল যাও। িি কনর বকউ ফুিবল বখলনত পানর 
ো। 
  
ওই স্বপ্নিা র্নর ব ল! 
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. 
  
েথম ওনয়োনেমর অধযাপনকরা সাংঘাটতক ভানলা। ক্লাসগুনলা উনেজক। টেনবটিং টিনর্ 
বযা  টদলার্। োো টবষয় টেনয় আনলািো হল। আর্ার বক্তবয পটরষ্কারভানব তুনল 
ধরলার্। হল ভটতম সকনল আর্ার জেয অনপক্ষা করটছল। আর্ার কথা শুনে সকনল 
হাততাটলর ঝড়, বইনয় টদল। 
  
আর্ার োর্ বঘাটষত হল। হযাাঁ, আটর্ বনলটছলার্,  ণতন্ত্র বোর্ সার্যবাদ টবষনয়, আটর্ 
জােতার্ ো কী বলনত হনব। যা র্নে এল, তাই বনলটছলার্। কী আশ্চযম, সকানলর 
বুনলটিনে বদখলার্, আর্ার োর্ রনয়নছ। আটর্ িথনর্ বভনবটছলার্ হয়নতা অেয বকউ। 
টকন্তু সটতয? আটর্ টজনত ব টছ। 
  
আর্ার োর্িা সবমত্র িিাটরত হল। আর্ানক েথম ওনয়োেম ইউটেভারটসটির টেনবটিং 
টিনর্ টেনয় বেওয়া হল। 
  
তার র্ানে, জীবে উপেযানসর আর একটি পাতা উল্টানত পারলার্। 
  
. 
  
আরও বযস্ত হনয় উনঠটছ। টকন্তু কীনসর বযে অভাব। একিা স্বপ্ন তখেও বদখা হয়টে। 
একিা অদু্ভত অেুভূটত। কী একিা আকুটত। কনব সফল হনব? 
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বকানো বকানো টদে হতাশ হনয় পড়তার্। র্নে হত আকাশ ঘে বর্নঘ সর্ােন্ন। বশষ 
অটি আটর্ এক র্েস্তত্ত্বটবনদর শরণাপন্ন হলার্। 
  
কী বলব বুঝনত পারলার্ ো। আটর্ বতা সুখী র্ােুষ হনত পাটর। টকন্তু হনত পারটছ ো 
বকে? 
  
িাকাপয়সা ির্শ কনর্ আসনছ। বাবা িাকটর পানে ো। র্া সপ্তানহ ছটদে হাড়ভাো 
পটরশ্রর্ করনছ। আটর্ র্াঝরাত অটি কাজ করটছ। শটেবানরর সনন্ধযগুনলানতও কাজ 
করনত হনে। তবু িাকা আসনছ কই? ১৯৩৫ সানলর বফ্রব্রুয়াটর, বাটড় ভাড়া বাটক পনড় 
ব নছ। একরানত র্া বাবার কথা শুেনত বপলার্। র্া বলটছল– রানত কাজ করনত পারনল 
ভানলা। হয়, ো-হনল িলনব ো ববাধহয়। 
  
ো, র্া সারাটদে কাজ কনর, রানত এনস আর্ানদর জেয রানতর খাবার ততটর কনর। 
অযাপািমনর্ন্টিা পটরষ্কার রানখ। র্ানক আটর্ আর কাজ করনত বদব ো। 
  
পনরর টদে সকালনবলা আটর্ েথম ওনয়োেম টবশ্বটবদযালয় তযা  করলার্। 
  
 র্ানক সব কথা বনলটছলার্, র্া টশউনর উনঠ বনলটছল- টসেটে, তুই একাজ কটরস ো। 
র্ানয়র বিানখ জল, আটর্ িাটলনয় বেবার বিষ্টা করটছ। 
  
আটর্ জােতার্, বকানো টকছুই িলনব ো। আটর্ র্ানয়র টদনক তাকালার্। একিা িাকটর 
বপনত হনব। 
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১৯৩৫– অথমনেটতক র্ন্দা আকাশ ছুাঁনয়নছ। বকানো টকছু পাওয়া সম্ভব হনে ো। 
  
বরটেও বেশনে ইন্টারটভউ টদলার্। র্যানন্ডল োদারস োনর্ একিা টেপািমনর্ন্টাল বোনর 
ব লার্। বসখানে অনেক র্ােুনষর টভড়। জোছনয়ক বসলসর্যাে টিৎকার করনছ। 
কাের্ারনদর বসবা করনছ। আটর্ এখানে কী কাজ করব, হা, টকছু একিা করনতই 
হনব। 
  
একজে এট নয় এনস বলল তুটর্ কী িাইছ? 
  
–আটর্ র্যানেজানরর সনে কথা বলব। 
  
–আটর্ টর্ঃ ইয়ং, এখােকার র্যানেজার। 
  
–বকানো িাকটর আনছ? 
  
–তুটর্ টক বর্নয়নদর জুনতা টবটি করনত পারনব? 
  
–হযাাঁ, পারব। 
  
–এ ধরনের কাজ কনরছ? 
  
–হযাাঁ, বাটেনয় বললার্। থর্ র্যাককযাে, বেেভানর। 
  
–অটফনস এনসা। 
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তারপর আর্ার কাজ শুরু হল। এক েতুে অটভজ্ঞতা। টর্নথযর ওপর টভটে কনর র্াল 
ববিনত হনব। এনকর পর এক খনের আসনছ। দার্ বলনত হনে, পানয় জুনতা পরানত 
হনে। এভানবই আর্ার েতুে জীবে শুরু হল। 
  
টকন্তু টকছুিা ব ালর্াল হনয় ব নছ। উনল্টাপাল্টা সাইজ বলটছ আটর্। খনেরিা বরন  কই। 
র্যানেজানরর সনে বদখা করল। আর্ার টবরুনি অটভনযা । এভানবই আর্ার ওই বপশািা 
হাটরনয় ব ল। 
  
বসটদে টবনকলনবলা আর্ানক অেয একিা জায় ায় বযনত হল। েতুে জ নত! 
  
. 
  
০৫. 
  
র্যানন্ডল োদারনসর অটফস, হাবােমনশটরনত, অসম্ভব পটরশ্রর্। তার পাশাপাটশ বিকরুনর্ 
কাজ করনত হনে। শটেবানরর সনন্ধযনবলানতও যাই। অনিা একিা আংটশক সর্নয়র 
কাজ বপনয়নছ বয়লার রুনর্। 
  
এবার েতুে কানজ বযা  টদনয়নছ। র্াঝরানত অনিা বাটড় বফনর। অটভজ্ঞতার কথা বনল। 
তানক সাতটদেই কাজ করনত হয়। বরাববার র্াথা বথনক হাটরনয় ব নছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

36 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

আটর্ এক বরাববার বাবার সনে বদখা করনত ব লার্। যখে আটর্ ব লার্, অবাক হনয় 
তাটকনয় আটছ। িারটদনক  রর্ হাওয়া, ভাবাই যানে ো। এখানে বাবা কী কনর কাজ 
কনর। 
  
সটতয, জীবে কত দুটবমসহ। 
  
র্যানন্ডল োদারনসর কাজিা ভানলা লা নছ ো। একিা িযানলে দরকার, একিা উন্মাদো। 
টকন্তু পাব বকাথায়? এই বদনশর সবমত্র র্যানন্ডল োদারনসর বদাকাে আনছ। অেয বকাথাও 
ব নল বকর্ে হয়? 
  
একটদে আর্ার বস টর্ঃ ইয়ং এনস বলনলে- বতার্ার জেয একিা খারাপ খবর আনছ। 
  
 আর্ার দুনিানখ টবিয় কী? 
  
–বতার্ার িাকটরিা আর থাকনব ো। 
  
–বকে আটর্ টকছু ভুল কনরটছ? 
  
ো, বলাক কর্ানত হনব। খরি ববনড় যানে। বতার্ানকই আর্রা বশষবানরর র্নতা িাকটর 
টদনয়টছ। তাই বতার্ানকই আন  বযনত হনব। 
  
আর্ার হৃৎস্পন্দে বন্ধ হনয় ব নছ। একিা িাকটর দরকার। কী করব? বকাথায় যাব? 
টকছুই বুঝনত পারটছ ো। 
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ঋনণর পাহাড় আকাশ ছুাঁনয়নছ। রু্টদর টবল বাটক আনছ। বাটড়ওয়ালা র্ানঝ র্নধয টিৎকার 
কনর। অেযােয টজটেস টকেনত পারটছ ো। 
  
পনথ পনথ শুরু হল আর্ার পটরভ্রর্ণ। 
  
আর্ার বাবার এক বনু্ধ িাটলম ফাইে সাহানযযর হাত বাটড়নয় টদনলে। টতটে একিা র্স্ত 
বনড়া র্যােুফযাকিাটরং বকাম্পাটের এ টজটকউটিভ। তানকই বশষ পযমন্ত ধরনত হল। 
  
বসখানে বপৌঁনছ ব লার্। এই বকাম্পাটে অনিানর্াবাইল ট য়ার ততটর কনর। পাাঁিতলা 
বাটড়নত ফযাক্টটরিা অবটিত। োইভারটস টিি জুনড়। 
  
ভদ্রনলাক আর্ার টদনক তাটকনয় অবাক হনয় ব নলে। বলনলে- বর্টশনের টবষনয় বতার্ার 
বকানো অটভজ্ঞতা আনছ। 
  
আর্ার অটভজ্ঞতা টছল ো, টতটে সবটকছু বুটঝনয় বদওয়ার বিষ্টা করনলে। বসখানে একিা 
েতুে জ ত। কাজ শুরু হল। 
  
এই কাজিা আর্ার খুব একিা ভানলা লান টে। তবু কানজ র্ে টদনত বাধয হনয়টছলার্। 
টকছু বতা একিা করনতই হনব। 
  
বাবা তখে এক ভ্রার্যর্াে বসলসর্যাে। র্া সপ্তানহ ছটদে বড্রস শনপ কাজ করনছ। টরিােম 
িুনল যানে। ওখােকার সযাাঁতনসাঁনত পটরনবনশর র্নধয টদেগুনলা বকনি যানে। বকানো 
ঘিো বেই। সনন্ধযগুনলা আরও সাংঘাটতক। আটর্ এল োউে িাউনে িনল আটস। 
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বহানিনল কাজ কটর। ওভারনকাি টেনত হয় এবং বফরত টদনত হয়। জীবেিা এত 
কুৎটসত বকে? এই ব ালকধাাঁধা বথনক কনব বাইনর আসনত পারব? 
  
. 
  
এক রানত টিকান া টেটবউনে একিা টবজ্ঞাপে বিানখ পড়ল। পল অযাশ একিা অযানর্িার 
কেনিনের বযবিা করনছ। –বশা টবজনেনস োর্ করনত িাে টক? 
  
পল অযাশ হনলে জেটিয় বযান্ডটলোর। টিকান ার টথনয়িানর একাটধকবার অটভেয় 
কনরনছে। এই টবজ্ঞাপেিা আর্ার দৃটষ্ট আকষমণ করল। আটর্ জাটে ো, অযানর্িার 
কেনিে বলনত কী ববাঝায়? 
  
শটেবার আটর্ ড্রা নোনর ব লার্, তার আন  টিকান া টথনয়িার আর্ার বিাখ বকনড়; 
টেল। আটর্ পল অযানশর সনে কথা বলার বিষ্টা করলার্। 
  
আর্ার োর্ কী বলব? আর্ার িাইনিলিা বনড়াই খির্নি, কী িাইনিল বেওয়া যায়? 
ভাবনত ভাবনত হঠাৎ বললার্, আর্ার োর্ টসেটে বসলেে। 
  
ভদ্রনলাক টলনখ টেনলে। বলনলে, আ ার্ী শটেবার এখানে এনসা, বসলেে ছিার সর্য় 
তখে বদখা হনব। 
  
আটর্ র্া-বাবার কানছ খবরিা টদনয়টছলার্। টরিােমও খবর শুনে উনেটজত। আটর্ 
বললার্। 
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–আটর্ একিা অেয োর্ বযবহার কনরটছ। আজ বথনক আটর্ টসেটে বসলেে। 
  
র্া বাবা অবাক হনয় বলল- বকে? 
  
আসল কারণিা বললার্, সারারাত বিানখর পাতা এক করনত পাটরটে। বশষ অটি একিা 
শুভ সূিো হনত িনলনছ। আর্ানক এই কেনিেিা টজতনতই হনব। যখে পল অযাশ 
আর্ানক একিা সুনযা  বদনবে, ওোর দনলর হনয় আটর্ সারা পৃটথবী পটরভ্রর্ণ করব। 
  
শটেবার, সনন্ধযিা এনস ব ল। আটর্ টিকান া টথনয়িানর ব লার্। একিা বছাট্ট েেকাে 
বরটেও, আরও কনয়কজে িটতনযা ী বনস আনছ। একজে কনর্টেয়াে, একজে  াইনয়, 
এক জে র্টহলা টপয়ানোবাটদকা, একজে অযাকরটেয়াে বাদক। 
  
টেনরক্টর বলনলে- বসলেে। 
  
আর্ার র্নে বরার্াি। এই িথর্ বকউ আর্ার েতুে োর্ ধনর োকনছ। 
  
–যখে আটর্ ইটেত করব, তুটর্ র্াইনিানফানের টদনক এট নয় যানব। বতার্ার সবটকছু 
বদখানত শুরু করনব। তুটর্ বলনব, শুভ সন্ধযা, ভদ্রর্টহলা এবং ভদ্রর্নহাদয় ণ, 
আপোনদর সকলনক পল অযাশ অযানর্িার কেনিনে স্বা ত সম্ভাষণ জাোনো হনে। 
আটর্ হলার্ আপোনদর বঘাষক টসেটে বসলেে। আর্রা একিা উনেজক অেুষ্ঠাে 
উপিাপো করনত িনলটছ। বুঝনত পারনল? 
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পনেনরা টর্টেি বকনি ব নছ। ভদ্রনলাক েুটেওর ঘটড়র টদনক তাকানলে। হাত তুলনলে– 
সকনল শান্ত হনয় যাে। টতটে গুেনত শুরু কনরনছে। আর্ার টদনক তাকানলে। আটর্ 
এনকবানর টেশু্চপ হনয় বনস আটছ। আটর্ জাটে, এভানবই একিা সাংঘাটতক জ নতর 
দুয়ার উনন্মাটিত হনব। 
  
আটর্ র্াইনিানফানের সার্নে ট নয় দাাঁড়ালার্। লম্বা একিা টেঃশ্বাস টেলার্। তারপর 
 লািানক সুন্দর কনর বললার্– শুভ সন্ধযা। 
  
টকন্তু ব ালর্াল হনয় ব ল, োর্িা আিনক ব ল। হায়, েতুে পদটবিা উচ্চারণ করনত 
ট নয় গুটলনয় বফনলটছ। 
  
অেয িটতনযা ীনদর সানথ বদখা হল। তারা বর্ািারু্টি ভানলাভানবই তানদর অেুষ্ঠাে 
কনরনছ। অযাকরটেয়ােবাদক একিা অসাধারণ সুর বাটজনয়নছ। কনর্টেয়াে হাটসনয়নছ। 
 ায়ক  াে ব নয়নছ ভানলাভানব। বকানো টকছু ব ালর্াল হয়টে। বশষ পযমন্ত ওই র্টহলা 
টপয়ানোবাটদকার পটরিয় টদলার্ তার োর্ বঘাষণা করলার্। বস কাাঁদনত শুরু করল। ঘর 
বথনক দ্রুত ববটরনয় ব ল। আটর্ জাটে ো কী করব। আর্ায় কী বঘাষণা করনত হনব। 
  
আটর্ র্াইনিানফানের পানশ সনর ট নয় বললার্- ভদ্রর্টহলা এবং ভদ্রর্নহাদয়রা, আর্রা 
সকনলই অযানর্িার, পরবতমীকানল আর্রা বপশাদার হনয় যাব। 
  
আটর্ কথা টদনয় র্ে বভালাবার বিষ্টা করটছ। 
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তারপর? পটরিালক আর্ার কানছ এনস বলনলে- বতার্ার োর্ কী? তুটর্ োর্িা বলনত 
ট নয় এর্ে বকে করটছনল? 
  
এভানবই আর্ার সার্নে ওই জ ৎিাও বন্ধ হনয় ব ল। 
  
পল অযাশ আর্ানক তার সানথ ভ্রর্নণর অেুর্টত বদেটে, তনব এখাে বথনক একিা সুটবধা 
হনয়টছল। আর্ানদর পটরবানরর সকনলরই পদটব পানল্ট বসলেে হনয় ট নয়টছল। শুধু 
জযাঠার্শাই, হযাটর ছাড়া। বস তখেও তার পুনরানো পদটবিানক আাঁকনড় ধনর টছল। 
  
বর্ র্ানসর শুরু। আর্ার ভাই টসরু্র টবনয় বঘাষণা করল। খবরিা আর্ানদর অবাক কনর 
টদনয়নছ। তার বয়স র্াত্র উটেশ বছর। র্নে হয় বস ববাধহয় বছানিা বথনকই পাকানপাক্ত 
হনয় জনন্মনছ। 
  
আটর্ হব টেতবর। ভারী আেনন্দর টদে। তার ভাটব বউনয়র সনে বদখা হল, টসেটে 
টসে ার। হযাটরর বোকানরজ অটফনস িাকটর কনর। টসরু্নরর সানথ বসখানেই পটরিয়। 
বর্নয়িার র্নধয উষ্ণতা আনছ, আনছ বকৌতুকনবাধ। 
  
টবনয়র অেুষ্ঠােিা টছর্ছার্। পটরবানরর সকনল উপটিত হনয়টছল। টবনয়র অেুষ্ঠাে বশষ 
হনল আটর্ টসরু্রনক অটভেন্দে জাটেনয় বললার্, বর্নয়িা সাংঘাটতক। বতানক সারাজীবে 
ভানলাবাসনব। 
  
ছ-র্াস বকনি ব নছ, তানদর টেনভমাস হনয় ব ল। 
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আটর্ িে কনর টছলার্- টসরু্র? 
  
–ও বলনছ, আর্ার োটক আর একিা পরকীয়া বির্ আনছ। 
  
তার ফনল টেনভমাস? 
  
–ো, ও আর্ানক শাটস্ত বদয়টে। 
  
এবার কী করটব? 
  
–ও অেয কানরার সানথ আর্ানক বদনখনছ। 
  
–সটতয? 
  
-ো, ও আর্ার রু্খ দশমে করনত িাইনছ ো। হটলউনে িনল ব নছ। বসখানে ওর এক 
ভাই আনছ, েনরাটথ আরজোর োনর্ এক র্টহলা পটরিাটরকার কানছ কাজ করনব। 
  
. 
  
বরটেওর িটত আকষমণ আর্ার যায়টে। বরটেওর র্াধযনর্ আটর্ একিা েতুে বপশার 
সন্ধাে করনত পাটর। টবটভন্ন বরটেও বেশনে হুাঁ র্ারটছ, বঘাষক টহনসব িাকটর পাওয়া 
যায় টক? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

43 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

এক রটববার টবনকলনবলা। অযাপািমনর্নন্ট বকউ বেই। আটর্ টপয়ানোর সার্নে বনস 
আটছ। একিা সুর ভাজটছ র্নে র্নে একিা  াে বলখা যায় টক? যটদ বটল আত্মতযা  
সম্ভাষণ? 
  
বিষ্টা করনত হনব। ১৯৩৬- বনড়া বনড়া বহানিনলর বলরুনর্ োনির আসর বসনছ। 
টবশর্াকম বহানিনলর অনকমিা টলোর টফল বলভান্ট, আটর্ কখেও তার সনে কথা বটলটে। 
র্ানঝ র্নধয তানক বদখনত পাই। আর্রা পরস্পনরর টদনক তাটকনয় র্াথা োটড়। 
  
আর্ার বলখা েতুে  ােিা তানক বশাোলার্। শুনে বস টক অবাক হল? আটর্ জাটে ো। 
  
আটর্ তার হানত  ানের একিা পাণু্ডটলটপ তুনল টদলার্। আটর্ ভাবলার্, বস ববাধহয় খুটশ 
হনব। বস তাকাল ো, এই স্বপ্নিাও হয়নতা বযথম হল। 
  
এক ঘন্টা বকনি ব নছ টফল বলভান্ট বিকরুনর্ টফনর এনসনছ। 
  
 বস বলনছ- এই  ােিা তুটর্ টলনখছ? 
  
 আর্ার টেঃশ্বাস বন্ধ বকে? 
  
-এিা অসাধারণ। এিা টহি হনব। আটর্ টক এিানত সুর বদব? 
  
–হযাাঁ, দারুণ কী? 
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পনরর টদে সনন্ধযনবলা, আটর্ বকাি আর হযাি সাজানত বযস্ত। বলরুর্ বথনক শি বভনস 
এল। বক বযে আর্ার  ােিা টপয়ানোনত বাজানে। শরীনরর সবকিা বরার্কূনপ 
উনেজো। এই অনকমিা সারা বদশ জুনড় তানদর অেুষ্ঠাে িিার কনর। বদনশর সবাই 
আর্ার োর্ শুেনত পানব। 
  
কাজ বশষ হনত হনত র্াঝরাত, আটর্ বাটড়নত ব লার্, টবধ্বস্ত,  রর্ জনল স্নাে করলার্। 
বাবা বাথরুনর্র টদনক তাটকনয় আনছ। একিা বিটলনফাে এনসনছ। 
  
এই র্ধযরানত বক? 
  
 উটে বলনছে– টফল বলভান্ট। 
  
আটর্ ির্নক উনঠটছ। বতায়ানল জটড়নয় এট নয় এনসটছ– টর্ঃ বলভান্ট? 
  
–বসলেে? 
  
–হযার্স টর্উটজক বকাম্পাটে োনর্ এক পাবটলসার বতার্ার  ােিা বরটেওনত শুনেনছ। 
তারা এিা িকাশ করনত িাইনছ। 
  
আর্ার হাত বথনক টরটসভারিা খনস পনড় ব ল। 
  
–তুটর্ টক এখে আসনত পারনব? 
  
 –আটর্ এখেই যাটে। 
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আটর্  ার্ছা টেনয় ছুিলার্। 
  
বাবা জােনত িাইল- কী হনয়নছ? 
  
আটর্ বললার্ পুনরা বযাপারিা। 
  
বাবা  াটড়িা টদল, িাটব টদল। বলল- সাবধানে যাস। 
  
আটর্ ছুিটছ, টবসর্াকম বহানিনল বপৌঁনছানতই হনব। আর্ার র্েিা বঘাড়ার ববন  ছুনি 
িনলনছ। আর্ার িথর্  াে িকাটশত হনব। সাইনরনের শি। লাল আনলা। একজে 
পুটলশ বর্ািরসাইনকল বথনক বেনর্ আর্ার কানছ এট নয় এনসনছ। 
  
–এত তাড়াতাটড় বকে? 
  
–অটফসার আর্ানক ক্ষর্া করনবে, টবশর্াকম বহানিনল এক পাবটলশানরর সনে বদখা 
করনত হনব। আটর্ বসখােকার বিকরুনর্ কাজ কটর। আর্ার  াে একজে িকাশ 
করনত িাইনছ। 
  
এক টেঃশ্বানস বনল ব লার্। 
  
 ভদ্রনলানকর কটঠে রু্খ ড্রাইভানরর লাইনসি? 
  
–হযাাঁ, লাইনসি বদখালার্। 
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উটে বলনলে আর্ানক অেুসরণ কনরা। 
  
আর্ার বিানখ টবিয়–বকাথায়? আর্ানক টিটকি টদে। আটর্ এখেই িনল যাই। 
  
–এিা একিা েতুে পিটত, তাই ো? আর্রা এখে বথনক কাউনক আর টিটকি বদব ো। 
আর্রা অপরাধীনদর বসাজা পুটলশ বেশনে টেনয় যাব। 
  
আর্ার হৃদয় েুনব ব নছ অটফসার, টবনশষ কনর আর্ার বযাপারিা বদখুে। আর্ানক 
বযনতই হনব। টিটকি টদে। 
  
–আর্ানক অেুসরণ কনরা। 
  
আর্ার সার্নে বকানো উপায় টছল ো। উটে বর্ািরসাইনকল িালু করনলে। আর্ানক 
বপছনে রাখনলে। আটর্ তানক অেুসরণ করটছ। হায়, েতুে িকাশনকর সনে কথা হনব। 
আর এখে টকো আটর্ িনলটছ থাোর উনেনশয। 
  
আনলা পটরবটতমত হনে। হলুদ বথনক লাল, আটর্ বথনর্ ব টছ। কখে সবুজ হনব, আটর্ 
যাবার বিষ্টা করটছ। বর্াির সাইনকনল বসা পুটলশর্যােনক বকাথাও বদখনত বপলার্ ো। 
আটর্ টক এবার পালাব? বনড়া ববটশ আশাবাদী হনয় উনঠটছ। উটে ববাধহয় আর্ার কথা 
ভুনল ব নছে। অেয কাউনক ধরবার বিষ্টা করনছে। আটর্ আরও ববটশ বজানর পাটলনয় 
যাবার বিষ্টা করলার্। 
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টবশর্াকম বহানিনল বপৌঁনছ ব টছ। কী আশ্চযম, টবশ্বাস করনত পারটছ ো। বসই পুটলনশর 
বলাকটি দাাঁটড়নয় আনছে। 
  
জ্বলন্ত বিানখ আগুে–কী বহ বছাকরা, আর্ার হাত বথনক পালানব বভনবটছনল? 
  
আটর্ আর্তা আর্তা করটছ সযার, আটর্ পালানত িাইটে। আটর্ বতা আপোনক আর্ার 
ড্রাইভানরর লাইনসি টদনয়টছ। আটর্ এখানে আসটছ, বনলটছ। 
  
–টঠক আনছ, িনলা, আর্রা পুটলশ বেশনে যাব। 
  
আটর্ ববপনরায়া– বাবানক োকব? 
  
–অনেক সর্য় েষ্ট হনয়নছ। 
  
–এক বসনকন্ড সর্য় লা নব। 
  
–যাও, এখেই কনরা। 
  
আটর্ বাটড়র োম্বানর বফাে করলার্। বাবা বফাে ধরল। 
  
বাবা? 
  
কী হনয়নছ? 
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–আটর্ এখে পুটলশ বেশনে যাটে। পুনরা বযাপারিা তানক বুটঝনয় বললার্। 
  
বাবা বলল- আটর্ একবার অটফসানরর সনে কথা বলব। 
  
আটর্ পুটলশর্যােনক বললার্ আর্ার বাবা আপোর সনে কথা বলনত িাইনছ। 
  
বলাকিা বলল- টঠক আনছ, ো, আটর্ শুেব ো। আপোর বছনলনক টেনয় থাোয় যাটে। 
কী? বযাপারিা ভানলাই, তার র্ানে? আর্ার একজে শালা আনছ, তানক িাকটর টদনত 
হনব। টঠক আনছ, আটর্ টঠকাোিা টেটে। 
  
উটে টলখনত বসনলে। তারপর বলনলে– টর্ঃ বসলেে, কাল সকানল পাটঠনয় বদব, 
বকর্ে? আর আপোর বছনলর জেয টিন্তা করনত হনব ো। 
  
আটর্ ওনদর সংলাপ শুেটছলার্। অবাক হনয় ব টছ। অটফসার টরটসভারিা োটর্নয় 
রাখনলে। আর্ার হানত ড্রাইভানরর লাইনসিিা তুনল টদনয় বলনলে- আর কখেও এভানব 
যাবার বিষ্টা কনরা ো, বকর্ে? 
  
আটর্ কাউন্টানর ট নয় বললার্– টফল বলভান্ট বকাথায়? 
  
-উটে অনকমিা রুনর্ আনছে। 
  
র্যানেজানরর অটফনস ট নয় আটর্ একজে ভদ্রনলাকনক বদখনত বপলার্, র্ধয পিাশ . 
বয়স। 
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আটর্ বভতনর ঢুকলার্। উটে বলনলে–তা হনল এই হল বসই টবিয়কর িটতভা। আর্ার 
োর্ বেন্ট, আটর্ টি. টব হার্মনসর সনে আটছ। 
  
টি, টব. হার্মস হল সবনথনক বড় সং ীত টবষয়ক িকাশক। 
  
উটে আর্ানক বলনলে- ওরা টেউইয়নকম বতার্ার  াে শুনেনছ। এিা িকাশ করনত 
িাইনছ। 
  
আর্ার অন্তর আেনন্দ  াে  াইনত শুরু কনরনছ। 
  
 উটে বলনলে একিা সর্সযা। 
  
–কী সর্সযা? 
  
—টফল বলভান্টনক টদনয় এই কাজিা হনব ো। আরও গুরুেপূণম একজে র্ােুষনক টদনয় 
এই কাজিা করনত হনব। 
  
আর্ার হৃদয় বনস ব ল। আটর্ বতা আর কাউনক টিটে ো। 
  
–বড্রক বহানিনল বহানরস বহইেি সং ীত পটরিালো কনরে। বেন্ট বলনলে- তুটর্ ওোর 
সনে বদখা করনত পানরা। তানক বতার্ার  ােিা বশাোনত পানরা। 
  
বহানরস হনলে এই বদনশর সবনথনক জেটিয় বযান্ড টলোর। 
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উটে আর্ার হানত বহানরনসর কােম টদনলে। বলনলে– ওোনক বনলা আর্ানক একিা 
বফাে করনত। উটে আর্ার ঘটড়র টদনক তাকানলে, িায় বানরািা বানজ। বহানরস এখে 
হয়নতা বাজানেে। 
  
আটর্ বাবার  াটড়নত কনর বড্রক বহানিনল বপৌঁনছ ব লার্। বসখানে োর্লার্। বলরুনর্র 
টদনক যাব। বসখানে বহানরস বনস আনছে। 
  
বেনি বনস থাকা ভদ্রর্টহলা বলনলে- আপোর টক টরজানভমশে আনছ? 
  
-ো, আটর্ বহানরনসর সনে বদখা করার জেয এনসটছ। 
  
উটে একিা ফাাঁকা বিটবল বদটখনয় বলনলে- এখানে অনপক্ষা করুে। 
  
পনেনরা টর্টেি বকনি ব নছ। বহানরস এট নয় এনসনছে, আটর্ বললার্- টর্ঃ বহইেি, 
আর্ার োর্ টসেটে বসলেে, আটর্ আপোনক একিা  াে বশাোনত িাইটছ। 
  
দুঃটখত, আর্ার হানত সর্য় বেই। 
  
 –টকন্তু হার্স এিা করনত বনলনছে। 
  
উটে িনল যানেে, আটর্ টিৎকার করটছ– হার্মস এিা িকাশ করনত িাইনছে। টকন্তু 
আপটে সাহাযয ো করনল হনব ো। 
  
উটে বথনর্ দাাঁটড়নয় বলনলে– বদটখ। 
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আটর্ ওোর হানত  ানের বলখািা তুনল টদলার্। উটে পনড় বলনলে- আহা, ভারী সুন্দর 
 াে। 
  
–আপটে সুর সংনযাজো করনবে বতা? 
  
–টকন্তু বর্াি লানভর অনধমকিা আর্ায় টদনত হনব। 
  
আটর্ একনশা শতাংশ টদনত রাজী টছলার্ টঠক আনছ। আটর্ ওোর হানত বেনন্টর বদওয়া 
কােমিা তুনল টদলার্। 
  
কালনক অবশযই আর্ার সনে বদখা কনরা। 
  
পনরর টদে রানত আটর্ বড্রক বহানিনল এলার্। আটর্ শুেনত বপলার্ বহানরস বহইেি 
আর্ার  ােিা বাজানেে। অনকমিার অসাধারণ বৃন্দবাদে। টফল বলভানন্টর বথনক অনেক 
শ্রুটতর্ধুর। আটর্ বসলার্। বহানরস উঠনলে। 
  
আটর্ বললার্– টর্ঃ বেনন্টর সনে আপোর কথা হনয়নছ টক? 
  
-হযাাঁ, আর্রা একিা শতম কনরটছ। 
  
আটর্ হাটস। আর্ার  ােিা এবার িকাটশত হনব। 
  
 পনরর টদে সনন্ধযনবলা বেন্ট আর্ার সনে টবশর্াকম বহানিনল বদখা করনত এনসনছ। 
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 আটর্ িে করলার্– সব টকছু টঠক আনছ? 
  
-ো, একিা সর্সযা হনয়নছ। 
  
কী সর্সযা। 
  
-বহইেি পাাঁি হাজার েলার অযােভাি িাইনছে, টকন্তু একিা েতুে  ানের জেয আর্রা 
কখেওই এত িাকা খরি করনত পারব ো। 
  
আর্ার সর্স্ত শরীর জনর্ পাথর। কাজ বশষ হল। আটর্ বড্রক বহানিনল টফনর ট নয় 
বহানরনসর সনে বদখা করলার্। 
  
আটর্ বললার্– টর্ঃ বহইেি, আটর্ অযােভানির কথা টিন্তা করটছ ো। আটর্ িাই, আর্ার 
িথর্  ােিা িকাটশত বহাক। 
  
উটে বলনলে– এই  ােিা িকাটশত হনব। এিা আটর্ টেনজই িকাশ করব। আটর্ 
আসনছ সপ্তানহ টেউইয়নকম যাব। বসখানে অনেক ববটশ জেটিয়তা পানব। 
  
রানত বহানরনসর অেুষ্ঠাে থানক। এছাড়া টতটে িনতযক সপ্তানহ একিা কনর অেুষ্ঠাে 
পটরিালো কনরে। 
  
তাহনল? আর্ার র্াই সাইনলন্ট বসলফ   ােিা টেউইয়কম বথনক ববতানর সম্প্রিাটরত হনব। 
সারা বদনশর র্ােুষ শুেনত পানব! কনয়ক সপ্তাহ ধনর আটর্ টেয়টর্ত বহানরনসর অেুষ্ঠাে 
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শুেনত থাটক। হযাাঁ, উটে টঠক কথাই বনলটছনলে। ববারবার আর্ার  ােিা বযবহার 
কনরনছে। টকন্তু এিা কখেওই িকাটশত হয়টে। 
  
এই ঘিোনত আটর্ টকন্তু এনকবানর বভনে পটড়টে। বরং টেজস্ব িটতভার ওপর আর্ার 
আিা আরও ববনড় ব ল। আটর্ যটদ এর্ে একিা  াে টলখনত পাটর, তাহনল আরও 
অনেক টলখনত পারব। আটর্ তাই করলার্। ফাাঁকা সর্য় বপনলই টপয়ানোর সার্নে বনস 
পটড়। শি সাটজনয়  াে টলটখ। ভাবলার্, বানরািা  াে হনল টেউইয়নকম পাঠাব। বানরািা 
 াে হল, টেনজ ব নল বকর্ে হয়? বসখানে ব নল বতা কানজরও একিা সন্ধাে হনত 
পানর। 
  
র্া আর্ার  াে শুেত, সব সর্য় উনেজোয় অধীর হনয় উঠত। 
  
-োটলমং, তুই বতা আরটভে হারটলনের বথনক অনেক সুন্দর  াে টলখনত পারটছস। কনব 
টেউইয়কম যাটব? 
  
আটর্ র্াথা বেনড় বললার্ ো, এখানে টতে টতেনি িাকটর। আটর্ কী কনর টেউইয়কম 
যাব। 
  
র্া শান্তভানব বনলটছল- বতানক বযনতই হনব। টেনজ ো ব নল বকানো কাজ হনব ো। 
  
–অনেক খরি। 
  
–োটলমং, একিা র্স্ত বড় সুনযা , এই সুনযা  হাতছাড়া কটরস ো। 
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 আটর্ জাটে ো, র্া কীভানব আর্ানক উেীপ্ত করনত িাইনছ। 
  
রানত অনেক আনলািো হল। বশষ পযমন্ত টঠক হল, আটর্ টেউইয়নকম যাব। বসখানে 
একিা িাকটর করব, যতক্ষণ পযমন্ত আর্ার  াে ভানলাভানব টবটি ো হনে। 
  
পনরর শটেবার যাত্রা করব। র্া আর্ানক টেউইয়নকম যাবার একিা টিটকি বকনি 
টদনয়টছল। বেহাউন্ড বানস। 
  
টরিােম আর আটর্ সর্স্ত রাত  ল্প কনরটছলার্। 
  
 টরিােম বনলটছল– আরটভে হারটলনের র্নতা তুই  াে টলখটব? 
  
আটর্ বনলটছলার্ হযাাঁ। 
  
–তা হনল? অনেক িাকা আসনব, আর্ার র্ানক আর কাজ করনত হনব ো! 
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সেহাউন্ড বাস সেশি 
০৬. 
  
টেউইয়কম, ১৯৩৬- এর আন  আটর্ কখেও বাস টেনপানত িনবশ কটরটে। বেহাউন্ড বাস 
বেশে, উনেজোয় ভরপুর। বাসিা টবরাি, ওয়াশরুর্ আনছ। আরার্দায়ক টসি। সানড় 
িারটদনের লম্বা সফর। সফরিা ক্লাটন্তকর। টকন্তু আটর্ আর্ার ভটবষযনতর স্বপ্ন 
বদখটছলার্। 
  
বাস বেশনে বপৌঁনছ ব লার্, টেউইয়কম, পনকনি টতটরশ েলার। এর ববটশ র্া-বাবা বদনব 
বকর্ে কনর? 
  
আটর্ ওয়াই এর্. টস. এ-র র্যানেজারনক বফাে কনর একিা ঘর বুক করলার্। ঘরিা 
বছানিা। সপ্তানহ িার েলার কনর ভাড়া লা নব। আটর্ জাটে, টতটরশ েলার টেনয় 
ববটশটদে লড়াই করা যানব ো। 
  
আটর্ ওয়াই এর্ টস এ-র র্যানেজারনক বনলটছলার্ একিা িাকটর টদনত পানরে? 
  
–আর্ানদর অটতটথনদর জেয একিা িাকটর পটরনষবা আনছ। 
  
বাঃ, বসিা টক এখে পাওয়া যানব? 
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উটে একিা কা জ তুনল আেনলে। বলনলে– আর. বক, ও বজফারসে টথনয়িানর একিা 
কাজ আনছ। তুটর্ টক করনব? ১৪, টিনি। 
  
–আর্ায় বযনতই হনব। আটর্ বললার্। 
  
 র্যানেজার একিুকনরা কা নজর ওপর কী সব টলনখ আর্ার হানত টদনয় বলনলে এিা 
টেনয় কাল সকানল টথনয়িানর িনল যাও। 
  
এই িথর্বার আটর্ টেউইয়নকম এনসটছ, ববটশক্ষণ সর্য় কািায়টে। অথি একিা িাকটর। 
বপনতই হনব। 
  
িাকটরিা বপনয় ব লার্। বাবা র্ানক খবরিা টদলার্। 
  
র্া বলল- ভীষণ ভানলা লা নছ। তুই সফল হনয় টফটরস বাবা। 
  
িথর্ সনন্ধযিা আটর্ টেউইয়কম শহর আটবষ্কানর বর্নত উঠলার্। হযাাঁ, এই শহনরর একিা 
আলাদা জাদু আনছ। 
  
সব টকছুই র্স্ত বড়ড়া, দু-পানশর বাটড়, র্ানকমি, রাস্তাঘাি, টেয়ে আনলা, োটফক, এর্ে 
কী র্ােুষজে পযমন্ত। 
  
আর. বক, ও বজফারসে টথনয়িার, ১৪ টিি, একিা পুনরানো বদাতলা বাটড়নত অবটিত। 
আর বক, ও, টথনয়িানরর অংশ। 
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আটর্ ৩৮ েম্বর ব্লনক িনল ব লার্। কা জিা টথনয়িার র্যানেজানরর হানত টদলার্। উটে 
তাটকনয় বলনলে- এ ধরনের কাজ কখেও কনরছ? 
  
-ো, সযার। 
  
–টঠক আনছ। হাাঁিনত পারনব? 
  
–হযাাঁ, সযার। 
  
ফ্ল্যাশলাইি জ্বালানত পারনব? 
  
—হযাাঁ, সযার। 
  
–তাহনল তুটর্ এই কাজিা করনত পারনব। িটত সপ্তানহ ১৪ েলার কনর পানব। ছটদে 
কাজ করনত হনব। বতার্ার কাজ শুরু হনব টবনকল ৪-২০ বথনক। বশষ হনব র্াঝরানত। 
  
–টঠক আনছ। 
  
তার র্ানে আটর্ সারাটদে কাজ করনত পারব।  াে টলখনত পারব। টবটভন্ন সং ীত 
পটরিালকনদর দরজায় ঘুরনত পারব। 
  
–ওই ঘনর িনল যাও। বদনখা বকানো ইউটেফর্ম পাও টকো। 
  
আটর্ একিা ইউটেফর্ম পাওয়ার বিষ্টা করলার্। 
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র্যানেজার আর্ার টদনক তাটকনয় বলনলে- টঠক আনছ, বযালকটেনত বিাখ রানখা। 
  
–বকাে বযালকটে? 
  
 –এখানেই বতার্ার কাজ কাল বথনক শুরু হনব। 
  
কাল বথনক আটর্ সং ীত রিটয়তা টহনসনব আর্ার েতুে জীবে শুরু করব। 
  
 টেল টবটল্ডং, ১৬১৯ েেওনয়নত অবটিত। ৪৯ েম্বর টিনি। বসখাে বথনকই অটভযাে 
শুরু করনল বকর্ে হয়? 
  
একিার পর একিা  াে বভনস আসনছ, রাস্তায় দরজায় বয সর্স্ত োর্ ঝুলনছ বসগুনলা 
ির্নক বদবার পনক্ষ যনথষ্ট। সং ীত জ নতর টবটশষ্ট র্ােুষনদর অটফস এখানেই। এখাে 
বথনকই এনকর পর এক সং ীত িটতভার জন্ম হনয়নছ। কত োর্ করব? বকানল 
বপারিার, আরটভে বারটলে, টরিােম রজারস, জজম এবং ইরা  াউইে, বজরর্ কােম– 
আরও কত োর্। 
  
আটর্ টি. টব. হার্মস অটফনস বপৌঁনছ ট নয় বেনি বনস থাকা বলাকটিনক বললার্ সুিভাত, 
আটর্ টসেটে বসলেে। 
  
কী করব আপোর জেয? 
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 আটর্  র্াই সাইনলন্ট বসলফ  োনর্ একিা  াে টলনখটছ। আপোরা এই  ােিা িকাশ 
করনত বিনয়টছনলে। 
  
–হযাাঁ, ওোর রু্নখ একিু হাটস, র্নে পনড়নছ। এখে টক আর রাজী েে? 
  
–ো, এই  ােিা অনেকবার ববতানর িিাটরত হনয়নছ। বহানরস বহইেি এই  ােিা 
অনেকবার বাটজনয়নছে। 
  
েতুে টকছু আনছ? 
  
–হযাাঁ। কাল সকানল আসব। 
  
তারপর শুরু হল েতুে কাজ। র্ােুষজেনক আনলা বফনল টসি বদখানত হনে। র্যানেজার 
টঠকই বনলটছনলে, এই কাজিা বয বকউ করনত পানর। একিাই বযাপার খুব খারাপ 
লান । বারবার একই টসনের্া বদখনত হনব। যখে আর্ার কাজ বশষ হনয় বযত, আটর্ 
বপছনের টসনি বনস থাকতার্। সবার টদনক েজর রাখতার্। 
  
এনকর পর এক টসনের্া বদখটছ। র্াথা টঝর্টঝর্ করনছ। র্ধযরাত। কাজ বশষ হনয় 
ব নছ। বহানিনল টফনর যাটে। বছাট্ট ঘরিানক ভানলাবাসনত ইনে করনছ। জাটে, একটদে 
এই ঘরিা একিা র্স্ত বনড়া রাজিাসানদ রূপান্তটরত হনব। আটর্  াে টলখব, বসই  াে 
র্ােুষ পা নলর র্নতা ভানলাবাসনব। 
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সকালনবলা উনঠ টি. টব. হার্মনস যাব। টকন্তু একিাই িে, ওরা আর্ার বকাে  ােিা 
আন  িকাশ করনব? আটর্ ইটতর্নধয অনেকগুনলা  াে টলনখ বফনলটছ। এ হযান্ডফুল অফ 
োরস, বহানয়ে লাভ হযাাঁজ  ে ,  দয বঘাে অফ র্াই লাভ  আরও কত কী? 
  
পনরর টদে সকাল আিিা ববনজ টতটরশ টর্টেি। টি. টব. হার্মস পাবটলটশং বকাম্পাটের 
সার্নে দাাঁটড়নয় আটছ। দরজা খুলল েিার সর্য়। টর্ঃ িািার এনলে। 
  
টতটে আর্ার হানতর টবরাি খার্িা বদনখ বলনলে- কনয়কিা  াে এনেনছে টক? 
  
-হযাাঁ, সযার। 
  
টতটে অটফনস বসনলে। আটর্ খার্িা ওোর হানত তুনল টদলার্। 
  
উটে বলনলে- এখানে অনপক্ষা করনত হনব ো। সুনযা  বপনল পনড় বদখব। কালনক 
আসুে, বকর্ে? 
  
আটর্ র্াথা বেনড় বললার্ টঠক আনছ। 
  
 আটর্ জাটে, আর িটিশ ঘণ্টা বানদ আর্ার েতুে উেরণ হনব। 
  
ইউটেফর্ম পনর আর. বক. ও বজফারসনে বনস আটছ। র্যানেজারনক বযালকটেনত বদখা 
ব ল। অনেনক হাসাহাটস করনছ। বশষ বরানত এক তরুণ তরুণী বনস আনছ। বদখলার্, 
তারা আনলা আাঁধানর অসভয বখলা শুরু কনরনছ। আটর্ উদাসীেতার ভাে কনর সার্নে 
বথনক িনল ব লার্। 
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সকাল আিিা, টর্ঃ িািার একিু আন  এনসনছে। দরজা খুলনলে সুিভাত বসলেে। 
  
রু্নখর ভাষা পড়ার বিষ্টা করটছ। অটফনসর বভতনর িনল ব লার্। 
  
–টর্ঃ িািার,  ােগুনলা পনড়নছে টক? 
  
উটে বলনলে- অসাধারণ বলখা। 
  
 আর্ার রু্নখ উজ্জ্বল আনলা, এবার উটে কী বলনবে? 
  
আটর্ জােনত িাইলার্ বকােিা আপোর ভানলা বলন নছ? 
  
দুভমা য, এখে এসব  ানের বকানো িনয়াজে বেই। 
  
র্েিা খারাপ হনয় ব ল টকন্তু একিাও টক ভানলা লা ল ো? 
  
–েতুে টকছু আনছ টক? টতটে আর্ার হানত খার্িা তুনল টদনলে। 
  
এইভানবই আনলািোিা বশষ হনয় ব ল। আর্ার র্নে আশার সিারণ- একবার যখে 
শুরু হনয়নছ, আটর্ এর বশষ ো বদনখ ছাড়ব ো। 
  
আটর্ অেযােয িকাশনকর দরজায় ঘুরনত শুরু করলার্। সকনলই জােনত িাইনছে, আন  
বকানো  াে টক িকাটশত হনয়নছ? 
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-ো, সযার। 
  
–আর্রা েতুে বকানো সং ীত রিটয়তানক সুনযা  টদই ো। কনয়কিা িকাটশত হনল 
তনবই আসনবে, বকর্ে? 
  
কী কনর আটর্  াে িকাশ করব? বকউ যটদ আর্ানক পাো ো বদয়? সপ্তাহ বকনি ব ল। 
টথনয়িানর সর্য় যানে। অবসর সর্নয়  াে টলখটছ। 
  
অসাধারণ কতগুনলা ছটব বদনখ বফললার্। সাে ফ্রােটসসনকা, র্াই র্যাে  েনফ্র, শযাল 
উই েযাি? ইতযাটদ। 
  
িাকা ির্শ কনর্ আসনছ। োতাটলয়া কুটড় েলানরর বিক পাটঠনয় টছল। বসিা বফরত 
টদনয়টছ। আটর্ জাটে, বাটড়র কী পটরটিটত। বাবা কাজ করনছ ো। সাংসাটরক অবিা 
আরও খারাপ হনয়নছ। আটর্ এখে বকে আর্ার টেনজর কথা টিন্তা করটছ? টেনজনক 
অসম্ভব স্বাথমপর বনল র্নে হয়। েতুে একন াছ  াে ততটর হনয়নছ। আবার িকাশকনদর 
দরজায় দরজায় ঘুরলার্। তারা একই রকর্ কথা বলল- বকানো  াে িকাটশত হনল 
তনবই আসনবে। েতুেনদর আর্রা সুনযা  টদই ো। 
  
আর্ানক তখে হতাশা োস কনরনছ। সবটকছুই টেরাশ বনল র্নে হনে। আটর্ টক 
সারাজীবে এইভানব হাতনড় র্রব োটক? বকউ আর্ার  াে শুেনত িাইনব ো? 
  
১৯৩৬ সানলর ২ েনভম্বর। আটর্ আর্ার র্া বাবানক একখাো টিটঠ টলনখটছলার্। বসই 
টিটঠর অংশটবনশষ এখানে তুনল বদওয়া হল। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

63 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

  
-বতার্ানদর সুখী করার জেয আটর্ িাণপাত পটরশ্রর্ করটছ। টকন্তু র্নে হনে, আর্ার 
সুখ বুটঝ একিা অনলৌটকক ঘিো। আটর্ কখেও সুখনক করায়ে করনত পারব ো। 
বাতানসর র্নধয সুখ বভনস িনলনছ, সরু্নদ্রর ওপর টদনয়, সবুজ িান্তনরর বভতর টদনয়, 
 াছ এবং বছানিা েদীর র্নধয টদনয়, কৃটষনক্ষত্র এবং বৃটষ্টস্নাত পবমতিূড়ার ওপর টদনয়। 
িথনর্ আটর্ তানক বদখনত বপনয়টছ। তারপর বস আর্ার দৃটষ্ট সীর্ার বাইনর িনল ব ল। 
আটর্ অবাক হনয় দাাঁটড়নয় আটছ। আর ভানলা লা নছ ো বকানোটকছু। হায় ঈশ্বর, বকাথায় 
ব ল আর্ার ভান যর বসই বাতাস, যা আর্ানক উেীপ্ত করনব। 
  
. 
  
পরটদে সকালনবলা, ওয়াই এর্ টস এ লটবনত আর্ার র্নতা একজেনক বদখনত বপলার্। 
এক র্নে কী বযে টলনখ িনলনছ। বস র্নে র্নে গুেগুে কনর কী বযে  াইনছ, হয়নতা 
 াে টলখনছ। 
  
আটর্ িে করলার্– তুটর্ টক  াে বলনখা? 
  
বস বলল- হযাাঁ। 
  
–আটর্ও টলটখ। আটর্ টসেটে বসলেে। 
  
ও হাত বাটড়নয় বলল- আর্ার োর্ টসেটে বরানসেথাল। 
  
 একিা দীঘম বনু্ধনের সূত্রপাত হল। সকালিা আর্রা  ানে  ানে ভুবে ভটরনয় টদলার্। 
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পনরর টদে সকালনবলা, কাজ শুরু হনব, টথনয়িানরর র্যানেজার আর্ানক অটফনস বেনক 
টেনয় বলনলে- তুটর্ বাকানরর বপাশাক পনরা। বাকমার ো আসা পযমন্ত তার জায় ায় 
বতার্ানক কাজ করনত হনব। সারাটদে কাজ করনব। বতার্ানক টথনয়িানরর এখানে 
ওখানে ঘুরনত হনব। বলনব, এখানে আর টসি বেই। তাড়াতাটড় আসুে। বতার্ানক আরও 
ববটশ পয়সা বদব। 
  
আর্ার র্নে আেন্দ। হযাাঁ, ববটশ িাকা আসনব। 
  
কত পাব? 
  
–িটত সপ্তানহ ১৫-৪০। 
  
তার র্ানে এক েলার কনর র্াইনে বৃটি বপল। 
  
ইউটেফর্ম পরলার্। রাটশয়াে আটর্ম বজোনরল বনল র্নে হল। বাকমানরর কানজর র্াথারু্ণু্ড 
টকছুই বুটঝ ো। র্ানঝ র্নধয টিৎকার করটছ একু্ষটে বসার জায় া পানবে, কাউনক দাাঁড় 
কটরনয় রাখা হনব ো। 
  
সুন্দর কণ্ঠস্বর আোর বিষ্টা করলার্, বললার্– একই পয়সায় দু-দুনিা বই। একজে 
র্ােুষ টক দুবার বাাঁিনত পানর? আসুে-আসুে-বদখুে। এর্ে একিা িৃটত আপোরা 
বকানোটদে ভুলনত পারনবে ো। ো, অনপক্ষা করনত হনব ো। টিটকি িায় বশষ হনয় 
আসনছ। 
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আসল বাকমার বকানো টদে এইভানব স্বনরাৎনক্ষপনণর র্নধযনর্ র্াদকতার সৃটষ্ট কনরটে। 
আটর্ েতুে একিা জ নতর জন্ম টদলার্। এখেও সর্য় আনছ। সুনযা  বপনলই 
িকাশকনদর দরজানত ট নয় হাটজর হই। বলানক আর্ার  াে শুেনব ো? টসেটে 
বরানসেথাল আর আটর্ একসনে কনয়কিা  াে  াইলার্। অনেক িশংসা বপলার্। টকন্তু 
স্বপ্ন সফল হল ো। 
  
সপ্তাহ বশষ হনয় ব নছ। দশ বসন্ট পনকনি পনড় আনছ। টথনয়িার বথনক টেল টবটল্ডং-এ 
ব লার্। ভাবলার্, কী খাব? পাাঁি বসন্ট টদনয় হিে , োটক বকাকানকালা? অনেকিা 
হাাঁিনত হনব। োঃ, শুধু হিে  বখনল হয়। 
  
কনয়কটদে বকনি ব নছ। বাকমানরর কাজ এট নয় িনলনছ। র্েিা োো কারনণ খারাপ হনয় 
ব নছ। 
  
আটর্ তখে টথনয়িানরর সার্নে দাাঁটড়নয় টিৎকার কনর বলাক জনড়া করটছ। বলটছ 
কেনকানয়ে ছটবিা বদখনতই হনব। বেিা  ানবমা আর িালসম বয়ানরর অসাধারণ অটভেয়। 
এর পাশাপাটশ আর একিা ছটব বদখনত পানবে। োটথং সানিে। বসখানেও অনেক 
ভানলা অটভনেতারা আনছে। আসুে-আসুে, আপটে যটদ বিটর্ক হনয় থানকে, বির্ কী, 
তা জােনত হনল বদখনত আসুে। ববটশ খরি হনব ো– ৩৫ বসন্ট। এত সহনজ দুনিা 
ছটব। তাড়াতাটড় করুে। তাড়াতাটড় করুে। 
  
হুড়রু্ড় কনর দশমকরা এল। পনরর ছটবর জেয আটর্ আরও র্জা করার বিষ্টা করলার্। 
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পনরর সপ্তানহ একজে অদু্ভত বলাক আর্ার টদনক এট নয় এল। বস বলল- টিকান া 
বথনক বয কুোর বাচ্চািা এনসনছ, বস বকাথায়? 
  
বলাকিার কণ্ঠস্বর শুনে আটর্ বললার্ বকে? 
  
–আর. বক. ও টথনয়িানরর র্যানেজার বনলনছ, এখে বথনক তানক সবাই বযে েকল 
কনর। বস ববজন্মািা বর্াহর্ায়ার সৃটষ্ট কনরনছ। 
  
আটর্ বকােরকনর্ বটল- বলাকিা বকাথায় িনল ব নছ, বস এনল আপোর কথা বলব। 
তারপর পুনরানো ঢনে টিৎকার করনত শুরু কটর, বভতনর ব নল এখেই বসার জায় া 
পানবে। দাাঁটড়নয় থাকনত হনব ো… দাাঁটড়নয় থাকনত হনব ো…। 
  
আবার শুরু হল আর্ার অটভযাে। এনকর পর এক িকাশনকর দরজায় ঘুরটছ। 
টবনকলনবলা ফাাঁকা থাকনত হনে। এর পাশাপাটশ সপ্তানহ টতেটদে টসনের্া বদখনত 
পাটে। বযালকটের সবনথনক সস্তার টসনি বনস আটর্ বদখলার্ অনেকগুনলা টবখযাত ছটব। 
  
আর্ার েতুে বনু্ধ টসেটে বরানসেথাল একিা িাকটর বপনয়নছ। একটদে বস বলল আর্রা 
এখাে বথনক অেয বকাথাও ব নল বকর্ে হয়? 
  
এক সপ্তাহ বানদ আর্রা ওয়াই এর্ টস এ বছনড় ইউটেয়াে বহানিনল িনল এলার্। এিা 
থাটিম বসনকন্ড টিনি অবটিত। দুনিা ববেরুর্, আর একিা টলটভংরুর্ পাওয়া ব ল। 
ওয়াই এর্ টস এ-র তুলোয় এিা ববাধহয় একিুকনরা স্ব ম। 
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র্ার একিা টিটঠ হানত এল। বশাো ব ল, টেউইয়নকম আর্ার এক দূর সম্পনকমর দাদা 
থানক। বস োটক একিা কযাটসনোনত বিকরুর্ বপনয়নছ। লং আইলযানন্ড। র্া বলল, আটর্ 
বযে অবশযই তার সনে বযা ানযা  কটর। তার োর্ টক্লনফােম উলনফ। 
  
বস আর্ানক টজজ্ঞাসা করল– আটর্ শুনেটছ তুটর্ টেউইয়নকম এনসছ। থানকা বকাথায়? 
  
আটর্ বললার্। 
  
–তুটর্ টক বিকরুনর্ আর্ার সনে কাজ করনব? সপ্তানহ টতেরাত। 
  
–হযাাঁ। আটর্ করব। আর্ার এক বনু্ধনকও আেব? 
  
টেনয় এনসা। 
  
কাজ শুরু হল। আর্রা দুজনেই লং আইলযানন্ড কাজ করনত বযতার্। বগ্লেনকাভ 
কযাটসনোনত। দাটয়ে টছল র্াথার িুটপ আর বকাি পাহারা বদওয়া। টতে েলার কনর 
বপতার্। এছাড়া বুনফর বিটবনল ট নয় বপি ভনর বখনত পারতার্। 
  
একিা  াটড় আর্ানক তুনল টেনয় বযত। ঘণ্টা বদনড়নকর যাত্রাপথ। সন্ধযার অবসাে। 
আর্রা আবার বহানিনল টফনর আসতার্। বয ববটশ িাকািা আর্ার হানত এল, বসিা র্ার 
কানছ পাঠাতার্। র্া টকন্তু সনে সনে তা বফরত পাটঠনয় টদত। 
  
এক সন্ধযায় আটর্ বিকরুনর্র টদনক এট নয় ব টছ। টক্লনফােম আর্ার টদনক তাটকনয় 
টিৎকার কনর বলল- তুটর্ বয সুযিিা পনড় আনছ, বসিা টছাঁনড় ব নছ। বোংরা। 
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-হযাাঁ। 
  
–আর বকানো সুযি বেই? আটর্ র্াথা োড়লার্- আর্ার ওয়ানড্রানব একিা র্াত্র টেফনকস 
থাকনত পানর। 
  
বস বলল- আর্রা এিা বদখটছ। 
  
পনরর রাত। আটর্ বগ্লেনকানভ বপৌঁনছ ব টছ। দাদা আর্ার হানত একিা েীল রনের সুযি 
টদনয় বলল, যাও, আর্ার দরটজর কানছ িনল যাও, বদনখা এিা বতার্ার টফি করনছ 
টকো। 
  
এরপর আটর্ যখেই বগ্লেনকানভ বযতার্, ওই সুযিিা পরতার্। 
  
আর্ার র্নোভানব একিা অদু্ভত পটরবতমে হনে। আেন্দ অথবা ববদো টকছুই জা নছ । 
১৯৩৬ সানলর ২৬ টেনসম্বর। র্া-বাবানক টলনখটছলার্– এখে ইনেশটক্ত অনেকিা কনর্ 
এনসনছ। আটর্ জাটে ো বশষ পযমন্ত টজতনত পারব টকো। 
  
এক র্াস বানদ আটর্ টলনখটছ  াে বলখার বযাপারিা অনেক কনর্ এনসনছ। হয়নতা, 
বকানো একটদে োর্ করনত পারব। এখে টকছুই বলনত পারটছ ো। 
  
র্াথার বভতর অনেক টিন্তা ঘুরপাক খানে। দু-দুনিা এটপনসাে টলনখ বফনলটছ। 
ভটবষযনতর পটরকল্পো কী হনব বুঝনত পারটছ ো। একিা ছন্নছাড়া পটরনবশ। 
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এক টথনয়িানরর র্যানেজানরর সানথ বযা ানযা  করলার্। হানত একিা পাণু্ডটলটপও টছল। 
র্যানেজার আর্ার পাণু্ডটলটপিা পনড়ও বদখনলে ো। কাাঁধ ঝাাঁটকনয় বলনলে- ো, এখানে 
আপোর বকানো জায় া হনব ো। 
  
েতুে এক ভদ্রনলাক হাত বাটড়নয় টদনলে। বলনলে আর্ার োর্ র্যাক্স টরি। আপটে বক? 
  
আটর্ োর্ বললার্। 
  
র্যানক্সর োর্ আটর্ জােতার্। ইটতর্নধয তাাঁর বলখা দুনিা  াে ববতানর বাজনছ। জেটিয় 
হনয়নছ একিা হল  িাইল, োেম ইয়া িাইল। আর টিতীয়টি হল  দয  ালম ইে দয টলিল 
টেে হযাি। 
  
–টসেটে, আপোর বকানো  াে টক িকাটশত হনয়নছ? 
  
একই িে। আটর্ বললার্ ো, আটর্ দরজার টদনক পা বাড়ালার্। 
  
উটে হাসনলে– বযাপারিা পাল্টানত হনব। আপটে টক আর্ার হনয় কাজ করনবে? 
  
আটর্ অবাক, এিাই ববাধহয় একিা সুনযা । আর্ার স্বপ্ন। 
  
আটর্ বললার্- এিা আর্ার ভানলাবাসা। 
  
–টতেতলায় আর্ার একিা অটফস আনছ। কাল সকাল দশিায় আসুে। আর্রা একসনে 
কাজ শুরু করব। সনে  ােগুনলা আেনবে, বকর্ে? 
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আটর্ আর্তা আর্তা করটছ। আটর্ টঠক সর্নয় বপৌঁনছ যাব, টর্ঃ টরি। আটর্ 
বকানোরকনর্ বনলটছলার্। 
  
টসেটে বরানসেথালনক সব কথা বললার্। বস বলল–ধেযবাদ। র্যাক্স টরি বয বকানো  াে 
িকাশ করনত পারনব। 
  
সর্য় হনল আটর্ বতার্ার  ােগুনলাও বদখাব। 
  
 আন  টেনজর ভটবষযৎ ভাবার বিষ্টা কনরা বকর্ে। 
  
বসই রানত আর্রা দুজে তহ-তহ কনর টেোর বসনরটছলার্। আটর্ এত উনেটজত বয বখনত 
পারটছ ো। এবার ববাধহয় আর্ার সটতযকানরর ভান যর উদয় হনে। 
  
র্যাক্স টরি এক অসাধারণ র্ােুষ, িথর্ দশমনেই আর্ার র্নে হনয়নছ। 
  
 র্া-বাবানক জাোব টক? একিু সর্য় হানত থাক। 
  
রানতর অন্ধকার, আটর্ স্তব্ধ টবিনয় আকানশর টদনক তাটকনয় ভাবটছ, র্যাক্স টরনির র্নতা 
এক োর্করা র্ােুষ বকে আর্ার সানথ কাজ করনত রাজী হনবে? সর্স্ত িকাশক 
আর্ানক তাটড়নয় টদনয়নছ। রু্নখর ওপর দরজা বন্ধ কনর টদনয়নছ। তার র্ানে? আর্ানক 
আরও একবার আশাহত হনত হনব হয়নতা। 
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সকাল দশিা। র্যাক্স টরি আর্ার জেয অনপক্ষা করনছে। আটর্ তখে একিা বেহাউণ্ড 
বানসর যাত্রী। টিকান ানত টফরনত হনব। 
  
. 
  
০৭. 
  
১৯৩৭ সানলর র্ািম র্ানস ভগ্ন র্নোরথ হনয় টিকান ানত টফনর এলার্। বাটড়র সবাই 
আর্ার টদনক সহােুভূটতর হাত বাটড়নয় টদনয়টছল। র্া বনলটছল, ওরা জানে ো, কত বনড়া 
িটতভার অপরৃ্তুয হনয় ব ল। 
  
অথমনেটতক অবিািা একই রকর্ আনছ। আর্ানক আবার টবশর্াকম বিকরুনর্ কাজ 
করনত হনব। টদনের ববলা একিা বরেুনরনন্ট কাজ বপলার্।  াটড়গুনলা বদখানশাো করা। 
এিা রজারস পানকম অবটিত। 
  
এক সনন্ধযনবলা আর্ার েুয়ািম ওয়ারোর আর তার বউ বভরা অযাপািমনর্নন্ট এল 
টেোনরর জেয। তানদর সনে িাটলম ফাইেও টছল। আটর্ সস্তার টিো খাবার আটেনয় 
টছলার্। তখে বভরা কথায় কথায় বলল- আটর্ আসনছ সপ্তানহ সািানর্েনিানত যাব, 
কযাটলনফাটেময়ানত। 
  
কযাটলনফাটেময়া– এই োর্িা আর্ার র্নধয টবদুযৎ ির্নকর সৃটষ্ট করল। হটলউে, েতুে এক 
জ নতর রাস্তা হয়নতা আর্ার জেয খুনল যানব। আটর্ টক বসখানে যাব? একিার পর 
একিা স্বপ্ন বদখটছ। বশষ অটি আটর্ বনলটছলার্- আটর্ টক সনে যাব? 
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তারা সকনল আর্ার টদনক তাটকনয় অবাক হনয় ব ল। 
  
 বভরা বলল- টসেটে, তুটর্ কী কনর যানব? 
  
আটর্ বললার্ আর্ার খুব বযনত ইনে করনছ। র্া-বাবার টদনক তাটকনয় বললার্, বভরার 
সনে কযাটলনফাটেময়া যাটে। 
  
তারা েীরবতা পালে করল। 
  
বাবা বনলটছল– এইর্াত্র তুটর্ এনসছ, এখেই আবার িনল যানব? 
  
-হযাাঁ, হটলউনে একিা িাকটর বপনল ভানলা হয়। 
  
ো, আর্রা বদখটছ, এখানে একিা ভানলা কাজ পাওয়া যায় টকো? 
  
আটর্ জাটে, টিকান া কখেও আর্ানক ভানলাবাসনব ো। টিরকাল আর্ানক এই বিকরুর্ 
আর ড্রা নোনরই কাজ করনত হনব। আর ভানলা লা নছ ো। 
  
টকছুক্ষনণর েীরবতার পর র্া বলল- টসেটে যা িাইনছ ওনক তা করনত বদওয়া উটিত। 
এনসা, এই বযাপারিা টেনয় আর্রা আর টিন্তা করব ো। টতে সপ্তানহর র্নধয ওখানে যটদ 
বকানো কাজ ো পাও, তাহনল িনল এনসা টকন্তু। 
  
আটর্ জাটে, হটলউনে আর্ার িাকটর পাকা। যতই ভাবটছ, ততই আশাবাদী হনয় উঠটছ। 
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এবার সটতয সটতয অশাটন্তর অবসাে হনব। পাাঁিটদে বানদ আটর্ জার্াকাপড় ব াছানত শুরু 
কনরটছ। বভরা আর তার বর্নয় কারনর্নলর সানথ সািানর্েনিানত বযনত হনব।  
  
টরিানেমর র্ে খুবই খারাপ- তুই বকে আবার িনল যাটেস? এই বতা এটল। 
  
আটর্ বললার্- বতানক অনেক সুন্দর সুন্দর টজটেস পাঠাব বকর্ে? 
  
বশষ অটি আর্রা সািানর্েনিানত বপৌঁনছ ব লার্। বভরা এবং কারনর্লনক গুেবাই 
জাটেনয় একিা সস্তার বহানিনল ট নয় উঠলার্। পনরর টদে সকানল বাস ধনর ব লার্ সাে 
ফ্রােটসসনকানত, বসখাে বথনক লস এনেলস। 
  
লস এনেলনস এনসটছ হানত একিা সুযিনকস আর পনকনি ৫০ েলার টেনয়। লস 
এনেলস িাইর্নসর একিা কটপ টকেলার্। সস্তার ঘর ভাড়া টেনত হনব। 
  
একিা বযাপার আর্ার র্নে এল, তা হল, এখানে ববাটেমং হাউনসর জেয অনেক িাকা 
জর্া টদনত হয়। এিা হটলউে। টকছু দূনরই সােনসি বুনলভাদম। 
  
তা হনল থাকব বকাথায়? বশষ অটি খুাঁনজ খুাঁনজ একিা বাটড় বপলার্। শান্ত পটরনবনশ 
অবটিত। 
  
আটর্ বোরনবনল হাত টদলার্। বছর িটেনশর এক হাটস খুটশ ভদ্রর্টহলা দরজািা খুনল 
টদনলে। 
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-হযানলা, বলল বতার্ানক কীভানব সাহাযয করব? 
  
–আর্ার োর্ টসেটে বসলেে। আটর্ টক কটদে এখানে থাকব? 
  
–আটর্ বেটস সাইনেল, বভতনর এনসা। 
  
আটর্ সুযিনকস টেনয় হনল িনবশ করলার্। হযাাঁ, এই বাটড়িানক ববাটেমং হাউস করা 
হনয়নছ। র্স্ত বনড়া টলটভং রুর্, োইটেং রুর্, বেকফাে রুর্, টকনিে। বানরািা ববেরুর্। 
ববটশর ভান ই বলাক আনছ। িারনি সাধারণ বাথরুর্। 
  
 আটর্ বললার্ ভাড়া িটত সপ্তানহ ৪.৫০, তাই বতা। এর র্নধয বেকফাে ধরা আনছ। 
  
বেটস সাইনেল আর্ার টদনক তাকানলে। আর্ার বছাঁড়া শািম। বলনলে তুটর্ যটদ িাও, 
আটর্ িটত সপ্তানহ িার েলার কনর বেব।  
  
 আটর্ ওোর টদনক তাকালার্, বললার্ ো, আটর্ সানড় িারই বদব। টকন্তু কতটদে থাকনত 
পারব, জাটে ো। 
  
উটে বহনস বলনলে –টঠক আনছ। বতার্ার ঘরিা বদখাই। 
  
ঘরিা বছানিা, টকন্তু সুন্দরভানব সাজানো। আটর্ বেটসর টদনক তাটকনয় বললার্–ভা য 
ববাধহয় সদয়। 
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-ভানলা। এই হল ফ্রন্ট বোনরর িাটব। তুটর্ টকন্তু এখানে বকানো বর্নয়নক আেনত পারনব 
ো। 
  
-ো, আেব ো। 
  
–এনসা, বতার্ার সনে অেয ববােমারনদর আলাপ করানো যাক। 
  
উটে আর্ানক টলটভং রুনর্ টেনয় ব নলে। কনয়কজে ববােমার বনস আনছে। িারজে 
বলখনকর সনে বদখা হল। টতেজে অটভনেতা, একজে পটরিালক, একজে  ায়ক। সর্য় 
এট নয় ব ল। আটর্ পনর বজনেটছলার্, এরা সবাই স্বপ্নভাো র্ােুষ। পনকনি পয়সা বেই, 
সেটত বেই, শুধু কল্পো করনত ভানলাবানসে। 
  
টবটল হল বেটসর বানরা বছনরর বছনল। বস স্বপ্ন বদনখ একটদে ফায়ারর্যাে হনব। এিা 
একিা অদু্ভত স্বপ্ন। 
  
আটর্ র্া-বাবানক বফাে কনর সবটকছু জাটেনয় টদলার্। 
  
বাবা বলল –টতে সপ্তানহর র্নধয িাকটর ো বপনল তুটর্ টকন্তু টফনর আসনব। এিাই 
আর্ার বশষ কথা। 
  
বসটদে সন্ধযানবলা বেটসর ববােমাররা টবরাি টলটভং রুনর্ ছটড়নয় টছটিনয় বনসনছ। যুনির : 
 ল্প বলনছ। 
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–বসলেে, এিা একিা র্স্ত বড় সংোর্। িনতযক েুটেওনত একিা ব ি আনছ। ব নির 
বভতর বিাটেউসাররা বনস থানকে। তারা েতুে িটতভার সন্ধাে করনছে। তানদর 
দরকার েতুে পটরিালক, অটভনেতা এবং বলখক। তুটর্ যটদ ব নির বাইনর দাাঁটড়নয় 
থানকা, তা হনল বভতনর বঢাকার ছাড়পত্র পানব ো। বাইনরর বলানকর জেয ব ি টিরটদে 
বন্ধ থানক। 
  
আটর্ ভাবলার্ কীভানব বভতনর ঢুকব। 
  
আটর্ জােলার্ হটলউে বনল টকছু বেই। বযর্েটি আটর্ বভনবটছলার্। কলটম্বয়া টপকিারস, 
পযারার্াউন্ট এবং আর বক ও হটলউনে অবটিত। বর্নো ব াল্ডউইে বর্য়ার আর 
বসলজটেক ইন্টারেযাশোল আনছ কালভার টসটিনত। ইউটেভারসাল েুটেও আনছ 
ইউটেভারসাল টসটিনত। টেজটে েুটেও আনছ টসলভার বলনক, বিানয়টন্টনয়থ বসিুটর ফক্স 
আনহ বসিুটর টসটিনত। টরপাবটলক েুটেও আনছ েুটেও টসটিনত। 
  
বেটস একিা পটত্রকা আর্ার হানত তুনল টদনলে। পটত্রকাটির োর্ ভযারাইটি। এর র্নধয 
টসনের্া জ নতর অনেক খবর থানক। বদখলার্, একুশ টদে হানত আনছ। তার র্নধয 
একিা িাকটর বজা াড় করনতই হনব। ঘটড়র কাাঁিা টিকটিক কনর সার্নের টদনক এট নয় 
িনলনছ। টকন্তু কী ভানব িাকটর পাব? 
  
পনরর টদে সকালনবলা, বেকফানের আসর। বিটলনফাে বাজল। বিটলনফানে উের 
বদওয়া অটলটম্পক লড়াইনত পদক বজতার র্নতা। সবাই ছুনি ব নছ। বকউ জানে ো, 
এই বফােিা কার জেয আসনছ? কার ভান যর িাকা ঘুনর যানব? 
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অটভনেতা বফােিা ধরল। একরু্হূতম শুনে বেটসর টদনক তাটকনয় বলল আপোর বফাে। 
  
হতাশার অন্ধকার। এই বফাে কারও জীবেনরখা হল ো। আটর্ লস এনেলনসর একিা 
িুযটরে  াইে টকনেটছলার্। বেটসর ববাটেমং হাউনসর সব বথনক কাছাকাটছ কলটম্বয়া 
টপকিারস। বসখাে বথনকই অটভযাে শুরু করনত হনব। এই েুটেওিা ব াইয়র টিনি 
অবটিত। সােনসনির কানছ। ো, এর সার্নে বকানো দরজা বেই। 
  
আটর্ ঢুনক ব লার্। বয়ি বিহারার এক িহরী বেনি বনস টছল। বস একিা টরনপানিমর 
ওপর বিাখ ববালাটেল। বস বলল–কী দরকার? 
  
আটর্ বললার্ আর্ার োর্ টসেটে বসলেে। আটর্ একজে বলখক হনত িাই। কার সনে 
বদখা করব? 
  
বস বলল –অযাপনয়ন্টনর্ন্ট করা আনছ? 
  
আটর্ বললার্ ো। 
  
বস বলল –তা হনল বদখা করার অেুর্টত বদওয়া হনব ো। বস আবার টরনপািম পড়নত 
শুরু করল। 
  
আটর্ দু-সপ্তাহ ধনর ঘুনর ববড়ালার্। লস এনেলস শহরিা অনেকিা ছড়ানো বছিানো। 
এখানে অোয়ানস বঘারা যায়। টকন্তু কী হনব? 
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 িনতযকিা েুটেওর একিা আলাদা তবটশষ্টয আনছ। িহরীরা একই রকর্ টের্মর্ এবং 
হৃদয়হীে। আর্ার র্নে হত, তারা সকনলই ববাধহয় একই র্ােুষ। একই বপাশাক পনর 
টেউটি টদনে। 
  
আটর্ একজে বলখক হব একই িে এবং উের। 
  
–অযাপনয়ন্টনর্ন্ট আনছ? 
  
–ো। 
  
–তাহনল এখাে বথনক ববটরনয় যাও। 
  
হটলউে একিা কযাবানর, আটর্ কু্ষধাতম, আটর্ তাটকনয় আটছ, দরজায় িাটব বদওয়া। 
  
িাকা ির্শ ফুটরনয় যানে, সর্য় টপছনল যানে। 
  
যখে েুটেও পাড়ায় বঘারাঘুটর কটর ো, তখে ঘনর বনস থাটক।  ল্পগুনলা িাইপ বর্টশনে 
িাইপ কটর। 
  
একটদে বেটস বঘাষণা করনলে আটর্ দুঃটখত, এবার বথনক আর বেকফাে বদওয়া হনব 
ো। 
  
 বকে? এ িে বক করনব? সকনলরই িাকা বাটক পড়নছ। উটে ববাধহয় আর আর্ানদর 
রাখনত িাইনছে ো। 
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পনরর টদে সকানল ঘুর্ ভােল। অসম্ভব টখনদ বপনয়নছ। বেকফাে বকোর পয়সা বেই। 
একিা  ল্প টলখনত হনব। র্ে টদনত পারটছ ো। বশষ অটি আটর্ টকনিনে ব লার্, বেটস 
দাাঁটড়নয় আনছে, বোভ পটরষ্কার করনছে। 
  
আটর্ কী বলব? আটর্ বললার্–বেটস, আটর্ েতুে টেয়র্িা শুনেটছ। টকন্তু টকছু টক পাওয়া 
যানব? কনয়কটদনের র্নধযই… 
  
উটে আর্ার টদনক তাটকনয় বলনলে –তুটর্ বতার্ার ঘনর িনল যাও। 
  
আর্ার ভা য বভনে ব নছ। আটর্ ঘনর টফনর এলার্। িাইপরাইিানরর সার্নে বনস আটছ। 
হযাাঁ, আটর্ সকলনক টবরক্ত করটছ বকে? কানজ র্ে বদবার বিষ্টা করলার্। ো, এত টখনদ 
বপনল টক  ল্প বলখা যায়? 
  
পনেনরা টর্টেি বানদ দরজায় কার হানতর শি। দরজা খুনল টদলার্। বেটস দাাঁটড়নয় 
আনছে। হানত একিা বে। র্স্ত বড়ড়া গ্লানস কর্লানলবুর রস, কটফ, শূনয়ানরর র্াংস 
আর টের্। 
  
উটে বলনলে– রর্ থাকনত থাকনত বখনয় োও। 
  
 এিাই ববাধহয় আর্ার জীবনের সব বসরা বেকফাে এবং িরণনযা য। 
  
আটর্ টফনর এলার্। একটদে টবনকলনবলা। আর একিা কর্মক্লান্ত টদে বশষ হনয় ব ল। 
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অনিার কাছ বথনক টিটঠ এনসনছ। বাস টিটকি এনস ব নছ। হযাাঁ, এত টবটেটর কা জ 
আটর্ কখেও বদটখটে। 
  
বাবা টলনখনছ –আসনছ সপ্তানহ বাটড় িনল এনসা বকর্ে। ভানলাবাসা। 
  
 িারটদে বাটক আনছ। বকাথায় যাব? ঈশ্বর হয়নতা হাসনছে। 
  
বসই সনন্ধনবলা আটর্ টলটভং রুনর্ বনসটছলার্। বেটস এক ববােমানরর সনে কথা বলনছে। 
  
 একজে বলল আর্ার ববাে এর্ টজ এর্, এ িাকটর বপনয়নছ।  ল্প পাটঠকা টহনসনব। 
  
তার র্ানে? আটর্ অবাক। 
  
বস বুটঝনয় টদল  নল্পর সারাংশিা িনযাজকনদর বশাোনত হয়। তারা বতা এত ববটশ 
সর্য় পায় ো। বকানো বকানো সর্য় আবার সারাংশিা ততটর করনত হয়। আর্ার র্ে 
ছুনি িনলনছ। ইটতর্নধয আটর্ বেেনবনকর অসাধারণ উপেযাস  অফ র্াইস অযান্ড বর্ে  
পনড় বফনলটছ। 
  
টতটরশ টর্টেি বকনি ব নছ। আটর্ ওই বইিার সারাংশ ততটর কনর বফললার্। 
  
পনরর টদে দুপুরনবলা। ছিা েুটেওনত ওিা পাটঠনয় টদনয়টছ। আটর্ জাটে, দু-একটদনের 
র্নধয খবরিা বপনয় যাব। 
  
টতে েম্বর টদেিা এনস ব ল। বকানো টিটঠ আনসটে। শুধু ভাই একিা টিটঠ পাটঠনয়নছ। 
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 িতুথম টদনে র্ানয়র টিটঠ এল। 
  
পনরর টদেিা টছল বৃহস্পটতবার। রটববানরর টিটকি কািা আনছ। আর একিা স্বপ্ন র্নর 
ব ল। আটর্ বগ্লটসনক বললার্ আটর্ বরাববার সকানল িনল যাব। 
  
টতটে বলনলে টকছু টক করব আটর্? 
  
আটর্ ওোনক জটড়নয় ধনর বললার্ আটর্ আপোর ঋণ বকানোটদে বশষ করনত পারব 
ো। টকন্তু আর্ার স্বপ্ন বভনে ব নছ। 
  
উটে বনলটছনলে স্বপ্ন বদখার অবসাে কনরা ো টকন্তু। 
  
পনরর টদে সকালনবলা, বিটলনফােিা বাজল। এক উঠটত অটভনেতা ঝাাঁটপনয় পড়ল। 
টরটসভারিা টেনয় বস বলল –গুের্টেমং। বক? 
  
তার কণ্ঠস্বনর হঠাৎ পটরবতমে–বেটভে বসলজটেনকর অটফস? 
  
 ঘনর টবরাজ করনছ থর্থনর্ েীরবতা। বেটভে হনলে হটলউনের অেযতর্ বসরা 
অটভনেতা। টতটে অসাধারণ কতগুনলা ছটবর জন্ম টদনয়নছে। বযর্ে – আ োর ইে বেম, 
টেোর অযাি োইি,  আ বিল অফ িু টসটিজ, বেটভে কপারটফল্ড। ওই অটভনেতা বলল 
  
-হযাাঁ, বস এখানে আনছ। 
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বক বস? 
  
অটভনেতা আর্ার টদনক তাটকনয় বলল –এই বফােিা বতার্ার বসলেে। 
  
আর্ার হাত-পা টক বভনে ব ল? আটর্ ছুনি ব লার্। 
  
এক র্টহলার কণ্ঠস্বর –আপটে টক টসেটে বসলেে? 
  
-হযাাঁ। 
  
–আটর্ অযাো বলটছ। বেটভনের বসনিিাটর। বেটভে একিা সংটক্ষপ্ত উপেযানসর 
সংটক্ষপ্তসার িাইনছে। টকন্তু আর্ানদর বকানো টরোরনক পাওয়া যানে ো। 
  
আটর্ হাটজর আটছ, আটর্ বতা আটছ বলনত বিনয়টছলার্। 
  
–টর্ঃ বসলজটেক, আজ সন্ধযা ছিার র্নধয ওই সারাংশিা িাইনছে। এিা িারনশা পাতার 
একিা উপেযাস। আর্ানদর সংটক্ষপ্তসারগুনলা টতটরশ পাতার ববটশ হয় ো। এর সনে 
দুপাতার একিা অবতরটণকা থাকনব। একিা পযারাোনফর র্নধয র্ন্তবয টলখনত হনব। 
আজ ছিার র্নধয পাঠানত হনব টকন্তু। আপটে টক পারনবে? 
  
এিাই বসলজটেক েুটেওনত বঢাকার একর্াত্র িাটবকাটঠ। িারনশা পাতার উপেযাসিা 
পড়নত হনব। বকানো জায় া বথনক একিা ভানলা িাইপনর্টশে সংেহ করনত হনব। 
টতটরশ পাতার সারাংশ টলখনত হনব। সবটকছু সনন্ধ ছিার র্নধয। 
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আটর্ বললার্ হযাাঁ, আটর্ পারব। 
  
-এখেই কালভার টসটিনত িনল আসুে। বই টেনয় যাে। 
  
–আটর্ এখেই যাটে। 
  
ঘটড়র টদনক তাকালার্ েিা ববনজ টতটরশ টর্টেি। কালভার টসটিনত বপৌঁনছানত বদড় ঘণ্টা 
সর্য় লা নব। তার র্ানে?.িাইটপেনক খুাঁজনত হনব। টতটরশ পাতার টসেপটসস ততটর 
করনত হনব। এিাই আর্ার জীবনের বশষ সুনযা । 
  
এ ানরািার সর্য় কালভার টসটিনত বপৌঁনছ ব লার্। সাত ঘণ্টার র্নধয একিা অনলৌটকক 
ঘিো ঘিানত হনব। 
  
আর্ার অেয একিা পটরকল্পো টছল। 
  
. 
  
০৮. 
  
কালভার টসটি বপৌঁনছানত একিা টিিকার এবং দুনিা বানসর সাহাযয টেনত হনয়টছল। 
টিতীয় বানসর পযানসোরনদর টদনক আটর্ তাকালার্। তানদর বলনত বিনয়টছলার্, বেটভে 
বসলজটেনকর সনে বদখা করনত িনলটছ। বাসিা আর্ানক বসলজটেক ইন্টারেযাশোল 
েুটেওর কানছ োটর্নয় টদল। 
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েুটেওিা টবরাি, জটজময়াে িাপতয টশনল্পর টেদশমে। ওয়াটশংিে টিনির টদনক রু্খ করা। 
এই েুটেওিার অনেক ছটব আটর্ টসনের্ানত বদনখটছ। 
  
আটর্ বভতনর ছুনি ব লার্। এক ভদ্রর্টহলা বেনির আড়ানল বনসটছনলে। 
  
 আটর্ বললার্ টর্ঃ বসলজটেনকর বসনিিাটরর সানথ অযাপয়ন্টনর্ন্ট আনছ। 
  
–আপোর োর্? 
  
–টসেটে বসলেে। 
  
উটে েীিু হনয় বেি বথনক একিা পযানকি ববর কনর আর্ার হানত টদনয় বলনলে –এিা 
আপোর জেয। 
  
-আটর্ টক একবার বসলজটেনকর সনে বদখা করনত পারব ো? 
  
–ো, উটে খুবই বযস্ত র্ােুষ। 
  
পযানকিিা ধনর আটর্ বাটড়র বাইনর িনল এলার্। এর্ টজ এর্ েুটেওর টদনক তাকালার্। 
ছিা ব্লক দূনর অবটিত। পটরকল্পোিা দ্রুত এট নয় িনলনছ। হযাাঁ, টসরু্র একবার তার 
িাক্তে স্ত্রী টসেটে টসে ানরর কথা বনলটছল। 
  
–টসরু্র, তুই টক কখেও তানক বদনখটছস? 
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হযাাঁ, বস হটলউনে ব নছ, এর্ টজ এর্ এ িাকটর করনছ। এক র্টহলা পটরিাটলকা েনরাটথ 
আরজোনরর কানছ। 
  
আটর্ টসেটে টসে ারনক টজজ্ঞাসা করব বস টক আর্ানক সাহাযয করনব? 
  
এর্ টজ এর্ েুটেওনত বপৌঁনছ ব লার্। লটবর পানশ দাাঁটড়নয় থাকা  ােম বলল- কী 
দরকার? 
  
পটরিয় টদনয় বনলটছলার্ আটর্ টসেটে টসে ানরর সনে বদখা করব। 
  
–টসেটে? েনরাটথর বসনিিাটর? 
  
–হযাাঁ। 
  
উটে টক জানেে? 
  
–হযাাঁ। আটর্ টর্নথয বললার্। 
  
বস বফােিা তুনল এক্সনিেশনে োয়াল কনর বলল –টসেটে বসলেে আপোর সনে বদখা 
করনত এনসনছে। আর্ার োর্িা আরও একবার বলল। 
  
টকছুক্ষণ পনর বলল- টকন্তু উটে বয বলনছে…? 
  
তখে আটর্ ভ বােনক িাথমো করটছ একিা হা-বািক শি বশাোর জেয। 
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িহরী টরটসভারিা োটর্নয় বরনখ বলল –২৩০ েম্বর ঘনর িনল যাে। 
  
হৃৎটপণ্ড লাফানে।–ধেযবাদ। 
  
-এটলনভিনর যাে। 
  
কটরেনর বপৌঁনছ ব লার্, টতেতলায়। টসেটের অটফসিা এনকবানর বকানণ। আটর্ ঢুনক 
ব লার্–হযানলা টসেটে। 
  
-হযানলা। কণ্ঠস্বনর এতিুকু উষ্ণতা বেই। 
  
 আটর্ জাটে টসরু্নরর সানথ তার সম্পকম তলাটেনত ট নয় বঠনকনছ। বস তাই হয়নতা 
আর্ানক সহয করনত পারনছ ো। আটর্ বকে এখানে এলার্? বস টক আর্ানক বসনত 
বলনব ো? 
  
–তুটর্ এখানে কী করছ? 
  
–এিা একিা লম্বা  ল্প। 
  
–আটর্ এখে লাি বখনত যাব। হানতর কবটজনত বাধা ঘটড় বদনখ বস বলল। 
  
–ো, এখে যানব ো। 
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–বস কী? 
  
–টসেটে, আর্ার একিা সর্সযা হনয়নছ। আটর্ সংনক্ষনপ পুনরা  ল্পিা বনল টদলার্। 
টেউইয়কম, বলখক হবার স্বপ্ন, েুটেও ব ি পার হনত ো পারার যন্ত্রণা। সকানল বেটভে 
বসলজটেনকর বসনিিাটরর বফাে। 
  
বস সব টকছু শুেল। আর্ার  ল্পিা বশষ হনয় ব নছ। তার বঠাাঁি শক্ত। বস বলল তুটর্ 
বসলজটেনকর কাজ টেনয় এখানে এনসছ। আর আটর্ বতার্ার জেয িাইপ করব? 
  
–আটর্ তা বলটছ ো। আটর্ বলটছ, আটর্ আশা কনরটছলার্। বতার্ানক কষ্ট টদলার্ বনল 
দুঃটখত। হযাাঁ, বতার্ার ওপর আর্ার বকানো অটধকার বেই। 
  
-ো, তুটর্ বতা তা জানো। এখে তুটর্ কী করনব? 
  
–আটর্ এই বইিা বসলজটেকনক টদনয় আসব। কাল সকানল টিকান া িনল যাব। 
ধেযবাদ। টসেটে, তুটর্ বয আর্ার জীবেকাটহেী শুনেছ, বসজেয বতার্ানক ধেযবাদ। 
গুেবাই। 
  
আটর্ উনঠ দাাঁটড়নয়টছ। দরজার টদনক কনয়ক পা এট নয় ব টছ। 
  
–বশানো। 
  
 আটর্ তাকালার্। 
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–এই বযাপারিা বতার্ার জীবে পালনি বদনব, তাই বতা? 
  
আটর্ র্াথা োড়লার্, উনেজোয় কথা বলনত পারটছ ো। 
  
–পযানকিিা বভানলা। বদটখ বভতনর কী আনছ? 
  
আটর্ বললার্ –টসেটে? 
  
 বস বলল –িুপ কনরা। আন  বইিা বদখনত দাও। 
  
-তার র্ানে তুটর্…। 
  
-বকে পা লাটর্ করছ, আটর্ বিষ্টা করব। বতার্ার িটতজ্ঞা আর্ার ভানলা লা নছ। তার 
রু্নখ এই িথর্ হাটস, আটর্ বতার্ায় সাহাযয করব। 
  
আর্ার সর্স্ত শরীনর আেনন্দর অটগ্নটশখা। আটর্ টেনজনক আর সার্লানত পারলার্ ো। 
  
–এিা খুব বনড়া বই, তুটর্ টক ছিার র্নধয সারাংশ ততটর করনত পারনব? 
  
বস বইিা আর্ার হানত তুনল টদল। আটর্ ভানলাভানব তাকালার্। হযাাঁ, এক ধরনের 
বরার্াটন্টক  ল্প, বযিা দশমকরা ভানলাভানব উপনভা  করনব। 
  
টসেটে টজজ্ঞাসা কনরটছল –তুটর্ কীভানব কাজিা করনব? 
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–আটর্ বছানিা বছানিা বানকয পটরণত করব। তারপর বতার্ানক বলব, তুটর্ িাইপ করনব। 
  
বস র্াথা বেনড় বলল বদখা যাক, বতার্ার এই পটরকল্পোিা কাজ কনর টকো। 
  
আটর্ তার উনল্টাটদনক একিা বিয়ার টেনয় বনস পড়লার্। পাতাগুনলা ওল্টানত শুরু 
করলার্। পনেনরা টর্টেনির র্নধয পুনরা বযাপারিা সম্পনকম একিা পটরষ্কার ধারণা হল। 
আটর্ িুকনরা িুকনরা অংশ রু্নখ বলনত শুরু করলার্। বস িাইপ করা শুরু করল। 
  
আটর্ জাটে ো, বকে টসেটে বসটদে আর্ানক সাহাযয কনরটছল। হয়নতা আর্ার অসহায় 
অবিা বদনখ। আটর্ কখেও এই রহসযিা জােনত পারব ো। আটর্ জাটে, বসটদে সর্স্ত 
দুপুরনবলা বস বেনি বনসটছল। আর্ার টদনক তাটকনয় টছল অবাক বিানখ। 
  
ঘটড়র কাাঁিা দ্রুত এট নয় িনলনছ, সার্নের টদনক। ববলা িারনি। অনধমকিা বশষ হনয়নছ। 
  
টসেটে বলল–িারনি ববনজ ব নছ। আটর্ আরও তাড়াতাটড় বলার বিষ্টা করলার্। 
  
টতটরশ পাতার সারাংশ বশষ হল। দুপাতার অবতরটণকা। এক পাতায় পযমানলািো। ছিা 
বাজনত দশ টর্টেি বাটক আনছ। 
  
টসেটে আর্ার হানত বশষ পাতািা তুনল টদল। 
  
আটর্ বললার্ কীভানব কৃতজ্ঞতা জাোব বুঝনত পারটছ ো। 
  
ও হাসল–একিা লাি হনল ভানলা হয়। 
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আটর্ ওর বঠাাঁনি একিা আলনতা িুরু্ টদলার্। পাতাগুনলা টেনয় ছুিনত শুরু কনরটছ। 
  
ইন্টারেযাশোল েুটেওনত বপৌঁনছ ব লার্। এক টর্টেি বাটক আনছ। 
  
একই ভদ্রর্টহলা বেনির বপছনে বনস আনছ। পটরিয় টদলার্। বশাো ব ল বসনিিাটর 
আর্ার জেয অনপক্ষা করনছে। আটর্ কটরের টদনয় ছুিটছ। এিা একিা সূত্রপাত। এর 
বথনক এক র্স্ত বড় টবনফারণ হনয় যানব। 
  
আটর্ বসনিিাটরর অটফনস বপৌঁনছ ব লার্। বভতনর ঢুকলার্। 
  
উটে ঘটড়র টদনক তাটকনয় বলনলে আটর্ টিন্তায় টছলার্। 
  
–বকানো সর্সযা হয়টে। আটর্ পযানকিিা তার হানত তুনল টদলার্। উটে তাটকনয় আনছে। 
  
-দারুণ হনয়নছ, এই এেনভলনপর র্নধয আপোর পাটরশ্রটর্ক দশ েলার আনছ। 
  
–ধেযবাদ। পনরর সারাংশিা কখে করনত হনব? 
  
উটে বলনলে আটর্ দুঃটখত। আর্ানদর সম্পাদক কালনকই িনল আসনবে। টর্ঃ 
বসলজটেক সাধারণত বাইনরর কাউনক এই দাটয়েিা বদে ো। আসনল আপটে হয়নতা 
ভুল কনর ওোনক বলখািা পাটঠনয় টছনলে। 
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তার র্ানে? আটর্ কখেও বেটভে বসলজটেনকর দলভুক্ত হনত পারব ো? ো, এই 
স্বপ্নিাও হয়নতা বশষ হনয় যানব। আর্ার র্নে হতাশা, টকন্তু আর্ানক বতা আেন্দ বপনতই 
হনব। 
  
বেটসর কানছ বপৌঁনছ ব লার্। তার বছনলরা অবাক হনয় আর্ার টদনক তাটকনয় আনছ। 
  
-বেটভেনক বকর্ে বদখনত? বস কী বনল? 
  
 –বতার্রা টক একসনে কাজ করনব?  
  
 এতগুনলা িে, আটর্ বকােিার জবাব বদব? আর কত টর্নথয বলব? 
  
আটর্ বললার্ এই সনন্ধিা আটর্ বকানোটদে ভুলনত পারব ো। 
  
ঘনর িনল ব লার্। দরজািা বন্ধ করলার্। বিটবনলর ওপর বানসর টিটকি, আর্ার 
হতাশার িতীক। আর্ানক আবার বিকরুনর্ টফরনত হনব। ড্রা  বোর এবং পাটকমং 
বজাে। বসই এক বঘনয় জীবে। োঃ এর বথনক আর্ার রু্টক্ত বেই। 
  
োতাটল বফাে কনরনছ– হযানলা, কনব তুই আসটব? টঠক আটছস বতা? 
  
–আটর্ ভানলা আটছ, র্া। বতার্ানক একিা ভানলা খবর টদটে র্া, এইর্াত্র বেটভে 
বসলজটেনকর জেয একিা কাজ করলার্। উপেযানসর সংটক্ষপ্তসার। 
  
–দারুণ খবর। র্ােুষিা বকর্ে বর? 
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এই িনের কী জবাব বদব? আটর্ টিৎকার কনর বনলটছলার্- র্া, দরজাগুনলা আনস্ত 
আনস্ত খুনল যানে। আর কনয়কটদে সর্য় লা নব। 
  
র্া একিু টিন্তা কনর বলল টঠক আনছ োটলমং, কনব আসটব জাোস। আটর্ কখেওই বাটড় 
আসব ো। 
  
পনরর টদে সকাল, বাস বেশনে ব লার্। টিটকিিা ববনি পয়সা টেলার্। সারাটদে টিটঠ 
টলখলার্, সর্স্ত বনড়া বনড়া েুটেওর টঠকাোনত। বদখা যাক, ভান যর িাকািা বখানল 
টকো। 
  
টিটঠিা টছল এইরকর্ এই র্াত্র আটর্ বেটভে বসলজটেনকর হনয় একিা বইনয়র কাজ 
বশষ কনরটছ। এখে বয বকানো কাজ করনত িস্তুত। 
  
দুটদে বানদ বিটলনফানের আতমোদ। বিানয়টন্টনয়থ বসিুটর ফক্স আর্ায় িথর্ বেনকনছ, 
তারপর পযারার্াউন্ট, িনতযক সারাংনশর জেয ৫-১০ েলার কনর পাটে। 
  
িনতযকিা েুটেওনত টেজস্ব সম্পাদক আনছ। যখে ববটশ কানজর িাপ পনড়, তখেই 
বাইনরর বলাকনক ওরা বেনক পাঠায়। আটর্ একটদনে একিা উপেযাস বশষ করনত 
পাটর। েুটেওনত ট নয় উপেযানসর কটপিা টেনয় আটস। বেটসর ববাটেমং হাউনস িনল 
আটস। বইিা পনড় বফটল। সারাংশিা িাইপ কটর। আবার েুটেওনত িনল যাই। সপ্তানহ 
দু-টতেনি কনর কাজ পাটে। টকন্তু টসেটের সাহাযয হয়নতা আর দরকার হনব ো। 
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বিটলনফাে করলার্ একজে বলাকনক। তার সানথ তখেও বদখা হয়টে। টতটে হনলে 
 েমাে টর্নশল। টতটে একিা গুরুেপূণম পনদ বনস আনছে। বর্াশে টপকিারস আিমস 
অযান্ড সানয়ি অযাকানেটর্র বিকটেকযাল োনির িধাে। 
  
আটর্ বভরা ফাইনের োর্ বললার্। আটর্ একিা িাকটর িাইটছ। একথাও জাোলার্। 
  
 উটে বলনলে বদখা যাক, বতার্ার জেয কী করনত পাটর। 
  
বশষ অটি আটর্ ওই অযাকানেটর্নত কাজ করার সুনযা  পাব? 
  
পনরর টদে সকালনবলা আটর্ ওোর সনে অটফনস বদখা করলার্। 
  
উটে বলনলে তুটর্ টবনকলনবলা এখানে এনসা। বিানজকশে রুনর্ ট নয় আর্ানদর 
ছটবগুনলা বদনখা। 
  
আটর্ বললার্–কাজিা কী? 
  
-আর্ানদর ছটবগুনলা বদখনত হনব। 
  
 আটর্ অবাক হনয় ব টছ। 
  
উটে বযাপারিা ববাঝাবার বিষ্টা করনলে। আর্ানদর এই অযাকানেটর্ টবটভন্ন র্ােুনষর 
বিানখ ছটব বকর্ে তা ববাঝার বিষ্টা কনর। বতার্ার কাজ হল, একিা ছটব কতবার 
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বদখানো হনে, বসিা টলনখ রাখা। এর জেয বতার্ানক আর্রা িটতটদে টতেেলার কনর 
বদব। 
  
েতুে একিা জীবে শুরু হল। িথনর্ বয ছটবিা বদনখটছলার্, বসিা হল টদ র্যাে হু টলভস 
বিায়াইস । আটর্ িনতযকিা শি র্নে রাখার বিষ্টা করলার্। একই ছটব বারবার বদখনত 
হনে। সারাটদে অনপক্ষা করটছ বিটলনফানের শি শুেব বনল। 
  
১৯৩৮ সানলর ১২ টেনসম্বর। একিা বফাে এল। বকাে েুটেও বথনক ইউটেভারসাল। 
  
-আপটে টক কাল সকানল আসনত পারনবে? 
  
আবার টতে েলার। 
  
-হযাাঁ। 
  
টর্ঃ িাউেনসনন্ডর অটফনস িনল যানবে। 
  
ইউটেভারসানলর সম্পাদক হনলে িাউেনসন্ড। আটর্ েুটেওনত বপৌঁনছ ব লার্। 
  
–আপোর সারাংশিা খুবই সুন্দর হনয়নছ। আটর্ সব কিা পনড়টছ। একজে োফ 
টরোনরর দরকার। আপটে টক বযা  বদনবে? 
  
আটর্ অবাক। উটে বলনছে– সনতনরা েলার কনর বদওয়া হনব িটত সপ্তানহ। সপ্তানহ ছ 
টদে। সকাল েিা বথনক সনন্ধ ছিা। বসার্বার বথনক কাজিা শুরু হনত পানর। 
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টসেটেনক বফাে কনর খবরিা টদনত হনব। টসেটে সাহাযয ো করনল আজ আটর্ বকাথায় 
তটলনয় বযতার্। 
  
একিা অপটরটিত কণ্ঠস্বর। 
  
 আটর্ টসেটে টসে ানরর সনে কথা বলার অেুর্টত িাইলার্। 
  
ভদ্রর্টহলা বক, জােনত িাইলার্। উটে েনরাটথ। 
  
 আটর্ বললার্, র্যাোর্, টর্স টসে ানরর সনে বদখা হনব? 
  
ভদ্রর্টহলা বনলটছনলে টসে ার িাকটর বছনড় িনল ব নছে। বকানো টঠকাো টলনখ বরনখ 
যােটে। 
  
ঘিোিা আকটিক। এবং অিতযাটশত। হায় টসেটে, বতার্ানক আটর্ আর কখেও খুাঁনজ 
পাইটে, টকন্তু বতার্ার ঋণ আটর্ কখেও পটরনশাধ করনত পারব ো। 
  
ইউটেভারসাল একিা সুন্দর েুটেও। ১৯১২ সানল ততটর হনয়টছল। 
  
আর্ার কাজ শুরু হল, বসার্বার সকালনবলা। র্নের বভতর োো আশার গুেরণ। 
একিার পর একিা বসনির পাশ টদনয় বহাঁনি িনলটছ। কী অদু্ভত এই জ ৎ। কখেও 
পটশ্চর্ বদনশর শহর, টভনক্টাটরয়াে হাউস, সােফ্রােটসসনকা টিি এবং টেউইয়নকমর রাস্তা। 
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িাউেনসন্ড আর্ার কাজিা বুটঝনয় টদনলে। আর্ানক একিার পর একিা টিত্রোিয পড়নত 
হনব। বসগুনলা েীরব ছটবর জেয ততটর করা হনয়নছ। কীভানব এগুনলানক িটক অথমাৎ 
সবাক িলটিনত্র পালিানো যায়, তা টেনয় ভাবো টিন্তা করনত হনব। ববটশর ভা  টিত্রোিয 
এনকবানর বানজ। 
  
এভানবই টদে বকনি ব নছ। কাজিা ির্শ ভানলা লা নছ। একর্াস বকনি ব ল। আর্ানক 
তাটড়নয় বদওয়া হল। 
  
র্া-বাবানক সব কথা জাোইটে। তারা িাইনব, আটর্ বযে টিকান ানত টফনর আটস। আটর্ 
জােতার্, আর্ার ভটবষযৎ এই শহনরর সনে  াাঁথা। আর্ানক আর একিা িাকটর খুাঁজনত 
হনব। টকছুটদনের জেয। তারপর আবার েুটেওর হাতছাটেনত সাড়া বদব। 
  
খুাঁজনত খুাঁজনত একিা িাকটরর সন্ধাে বপলার্। বহানিনল সুইিনবােম অপানরিনরর 
দরকার। বকানো অটভজ্ঞতা লা নব ো। সপ্তানহ কুটড় েলার পাওয়া যানব। োন্ট 
বহানিনলর োর্ বলখা আনছ। 
  
হটলউে বুনলভানদম োন্ট বহানিল অবটিত। লটবিা এনকবানর ফাাঁকা, বহানিল র্যানেজার 
ছাড়া। 
  
আর্ানক কাজিা বুটঝনয় বদওয়া হল। দুনিা ো  আনছ। একিানক বনল টসোর ো , 
আনলা জ্বালানত হনল এই ো িা  নতম ঢুটকনয় টদনত হনব। বকাে ঘনর আনলা জ্বালানত 
হনব, তার োম্বার পানশ বদওয়া আনছ। 
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র্যানেজার টঠক কথা বনলটছনলে, সুইিনবােম িালানোর বযাপারিা একিা শক্ত কাজ েয়। 
এিা স্বয়ংটিয় ভানবই জ্বনল। যখে একিা আনলা জ্বনল ওনঠ, আটর্ িথর্ সাটরনত ো  
লাট নয় টদনয় বটল- টর্ঃ বক্লর্যাে, আপোর জেযই এই আনলািা জ্বালা হনয়নছ। 
  
আটর্ ব েনদর খাতার টদনক তাটকনয় থাটক। টর্ঃ বক্লর্যাে হয়নতা ২৩১ েম্বর ঘনরর 
বাটসন্দা। টসসিার ো িা ২৩১ েম্বর  নতম ঢুটকনয় টদই। ববাতার্িা টিনপ টদই। শি হনত 
থানক। খুবই সহজ বযাপার। আটর্ ভাবলার্, আনস্ত আনস্ত আর্ানক োইি র্যানেজার হনত 
হনব। 
  
তারপর বজোনরল র্যানেজার হব। এইভানব আর্ানক বনস থাকনল িলনব ো। 
  
দুনিা রাত বকনি ব নছ। রাত টতেনি। একজে ব ে সুইিনবানেম শি কনরনছে 
টেউইয়নকমর একিা োম্বার –এখুটে ধরনত হনব। 
  
উটে আর্ার হানত একিা োম্বার টদনলে। আটর্ রুর্ ো িা ঢুটকনয় টেউইয়নকমর োম্বানর 
বফাে করলার্। 
  
অনেকক্ষণ বানদ এক র্টহলার কণ্ঠস্বর বশাো ব ল। 
  
–হযানলা? 
  
–একিা বফাে কল আনছ। এক রু্হূতম অনপক্ষা করনবে। 
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আটর্ সুইি ববানেমর টদনক তাটকনয় থাকলার্। টকন্তু কীভানব এই কলিা পাটঠনয় বদব? ো, 
এখানে বকানো টেনদমশ বদওয়া বেই। 
  
আটর্ অনেকনক জাট নয় তুললার্। তারা টবরক্ত হল। বযাপারিা বকর্ে ব ালর্ানল হনয় 
ব ল। সকালনবলা বহানিনলর র্যানেজার এনলে। আটর্ আর্তা আর্তা কনর সব ঘিো 
বলার বিষ্টা করলার্। 
  
ওোর রু্খ রান  থর্থর্ করনছ। ইটতর্নধয খবরিা ওোর কানে বপৌঁনছ ব নছ। আর্ানক 
িাকটরিা হারানত হল। ো, আটর্ বহানিলনিনের র্যানেজার হব ো। 
  
এবার ড্রাইটভং ইেিাকির। িাকটরিা আটর্ টেলার্। ছাত্ররা এনলানর্নলা। লাল আনলার 
ইশারানত থর্নক থার্নত জানে ো। বেক এবং অযাকটসনলিনরর র্নধয কী পাথমকয তা 
বুঝনত পানর ো। ভনয় ঠকঠক কনর কাাঁপনছ। অন্ধ অথবা আত্মহতযা করনত িাইনছ। 
কাজিা আর্ার বর্ানিই ভানলা লা নছ ো। 
  
এর পাশাপাটশ েুটেও পাড়ানত বঘারাঘুটর িলনছ। বিানয়েটিনয়থ বসিুটর ফনক্সর জেয 
সারাংশ টলনখটছ। বজর্স টফসার হনলে বসখােকার সম্পাদক, এক সুভদ্র বিহারার 
টেউইয়কম বাটসন্দা। 
  
এক সনন্ধনবলা উটে আর্ানক বলনলে তুটর্ কাল ফাাঁকা আনছা? 
  
-হযাাঁ, র্নে র্নে আটর্ ভাবলার্, আরও টতে েলার। 
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–দশিায় বদখা হনব? 
  
টেশ্চয়ই। দশ েলার, আটর্ ভাবটছ। আবার িাকা কর্ পড়নত শুরু কনরনছ। 
  
অটফনস বপৌঁনছ ব লার্। টতটে আর্ার জেয অনপক্ষা করটছনলে। বলনলে, তুটর্ এখানে 
োফ টহনসনব বযা  বদনব? 
  
–হযাাঁ, কাজিা আর্ার ভানলা লা নব। 
  
–বতার্ানক ভাড়া করা হল। সপ্তানহ ২৩ েলার কনর বদওয়া হনব। 
  
আটর্ আবার বশা-টবজনেনস টফনর এলার্। 
  
. 
  
০৯. 
  
বিানয়েটিনয়থ বসিুটর ফনক্সর কাজিা এনকবানর অেযরকর্। ইউটেভারসাল েুটেওর 
সানথ এর বকানো সম্পকম বেই। এখানে সব টকছুই ঘটড়র কাাঁিা টদনয় আবটতমত হয়। 
কারণ এখােকার িনযাজোর র্াথায় বনস আনছে েযাটরনয়ল জােুক। ধুরন্ধর র্ােুষ। টতটে 
জানেে, কীভানব র্ােুনষর র্ে জয় করনত হয়। 
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বলখকনদর িটত যনথষ্ট সম্মাে আছ তার। একবার টতটে বনলটছনলে বয বকানো 
িলটচ্চনত্রর সফলতা টেভমর কনর টতেটি টবষনয়র ওপর।  ল্প,  ল্প এবং  ল্প।  ল্প ছাড়া 
আর বকানো টকছু বেই। 
  
ফনক্স বানরাজে োফ টরোর িাকটর করনছে। পাঁয়টত্রশ বথনক ষাি বছর বয়স পযমন্ত। 
তানদর ববটশর ভা ই বকানো আটধকাটরনকর টেকি আত্মীয়। 
  
জুটলয়াে জেসে, ফক্স েুটেওর এক এ টজটকউটিভ। আর্ানক তার অটফনস োকনলে। 
তানক আটর্ এক উেীপ্ত র্ােুষ বলনত পাটর। লম্বা বিহারা। একবার টবনয় কনরটছনলে 
োইি ক্লানবর র্হারাটেনক। টবনয়িা বভনে ব নছ। 
  
উটে বলনলে টসেটে, তুটর্ এখে শুধু টর্ঃ জােুনকর হনয় কাজ করনব। যখেই টতটে 
েতুে একিা ছটব শুযটিং করনত িাইনবে, অথবা োিনক রূপাটয়ত করনত িাইনবে, 
তখেই বতার্ার োক পড়নব। 
  
বযাপারিা ভাবনতই আর্ার ভানলা লা নছ। 
  
র্নে আেন্দ আর ধনর ো। আটর্ েতুে েতুে উপেযাস পড়ার সুনযা  বপলার্। শুধু তাই 
েয়, েতুে োিনকর হালিাল কী, তাও বুঝনত পারলার্। 
  
 জােুক েতুে টবষনয় আেহী টছনলে। আর্ানক অনেক সর্য় র্াঝরাত অটি কাজ করনত 
হত। কাজিা আর্ার ভালা লা ত। টকন্তু বলখক কনব হব? েুটেও জুটেয়ার রাইিার 
টেটভশে োনর্ একটি টবভা  খুলল। 
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আটর্ জুটলয়াে জেসেনক বনলটছলার্, ওখানে বযা  টদনল ভানলা হয়। 
  
উটে বনলটছনলে- ো, তুটর্ জােুনকর হনয় কাজ করছ, এিা আরও গুরুেপূণম। 
  
আর্ার অটফসিা টছল একিা কানঠর বাটড়র র্নধয। রানত এনকবানর ফাাঁকা থাকত। 
একাকীনের যন্ত্রণায় ভু তার্। অন্ধকারনক ভয় বপতার্। একরানত জােুনকর অেুনরানধ 
একিা কাজ করটছ,  ল্পিা ভূনতর। 
  
িাইপ করটছ। এইভানব– 
  
বস আলর্াটরর দরজািা খুনল বফলল, কী আশ্চযম, রৃ্তনদহিা তার ঘানড়র ওপর পনড় 
ব নছ। 
  
টঠক তখেই আর্ার অটফনসর কযাটবনেিিা খুনল ব ল। বইগুনলা হুড়রু্ড় কনর কাাঁনধর 
ওপর পনড় ব ল। সর্স্ত ঘনর বুটঝ কাাঁপুটে শুরু হনয়নছ। আটর্ বদৌনড় ঘর বথনক ববটরনয় 
এলার্। 
  
হযাাঁ, এিা এক ভয়ংকর ভূটর্কনম্পর অটভজ্ঞতা। 
  
বসনেম্বনর এক অনিো র্ােুষ আর্ার অটফনস এনস বলল আর্ার োর্ অযালাে জযাকসে। 
আটর্ কনলাটম্বয়ানত থাটক। আটর্ একজে টরোর। 
  
আটর্ বনলটছলার্- আপােনক বদনখ ভানলাই লা নছ। বলুে কী করনত পাটর। 
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ভদ্রনলাক বলনলে আর্রা একিা ট ল্ড ততটর করনত িনলটছ। আপটে বযা  টদনল ভানলা 
লা নব। 
  
তার র্ানে একিা সং ঠে ততটর হনে। টকন্তু বকে? আর্ার বতা বতর্ে বকানো ভূটর্কা 
বেই। আটর্ জাটে, ববটশর ভা  টরোনররই এ বযাপানর অসটহষু্ণতা আনছ। 
  
আটর্ বনলটছলার্ টঠক আনছ, সাহাযয করব। 
  
বশষ পযমন্ত বদখা ব ল সবাই এই ট নন্ড বযা  টদনত উৎসুক। আটর্ অযালাে জযাকসেনক 
খবরিা টদনয়টছলার্। উটে বহনস বনলটছনলে–বাঃ, ভাল। অেয েুটেওনতও বযা ানযা  
করনত হনব। 
  
বর্নো ব াল্ডউইে বর্য়র েুটেওনত একিা আনলািো সভা োকা হল। টবটভন্ন েুটেও 
বথনক ছ-জে টরোরনক টেনয় একিা কটর্টি ততটর হল। 
  
এটে র্যাটেক্সস, বর্নো ব াল্ডউইে বর্য়নরর এক টবটশষ্ট পটথকৃৎ। 
  
টতটে টজজ্ঞাসা করনলে, আপোনদর সর্সযা কী? 
  
একজে বলনলে- টর্ঃ র্যাটেক্স, আর্ানদর জীবে যাত্রার র্াে অনেক কনর্ ব নছ। িিণ্ড 
পটরশ্রর্ করনত হয়, টকন্তু বসই তুলোয় পাটরশ্রটর্ক পাওয়া যায় ো। 
  
এটে র্যাটেক্স বলনলে আটর্ এসব  ল্প শুেনত িাই ো। টতটে ঘর বথনক ববটরনয় ব লে। 
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অটধনবশেিা বশষ হনয় ব ল। 
  
বদখা টদল দারুণ টবশৃঙ্খলা। দু ঘণ্টা বকনি ব নছ, টরোরস ট নল্ডর অবিা কী হনব? বশষ 
অটি টঠক হল, িটত সপ্তানহ োফ টরোরনদর ২১.৫০ েলার কনর বদওয়া হনব। যারা 
বাইনর বথনক কাজ করনত আসনব, তানদর আরও ২০ শতাংশ বদওয়া হনব। আর্ানক 
ওই ট নল্ডর সহসভাপটত টেবমাটিত করা হনয়টছল। 
  
আটর্ বাবা-র্ানক সব খবর টদতার্। খবর শুনে তারা আেনন্দ অধীর। আর্ার বাবা। 
সকনলর কানছ  ল্পিা বলনত শুরু করল। 
  
একজে েতুে ববােমার এনসনছ বেটসর ববাটেমং হাউনস। লাজুক বিানখর এক বছনল। োর্ 
ববে রবািমস। আর্ারই র্নতা বয়স।  ানয়র রে কানলা, পাতলা টফেটফনে িুল এবং রু্নখ 
হাটস। সবসর্য় বকৌতুক করনত ভানলাবানস। আর্রা অটিনরই বনু্ধ হলার্। 
  
ববেও একজে বলখক। টকন্তু বস বছানিা বছানিা বলখানতই র্ে টদনত িায়। িটত সন্ধযায় 
আটর্ এবং ববে ড্রা  বোনর িনল বযতার্। টেোনরর সর্য় সযান্ডউইি বখতার্। অথবা 
বকাে সস্তার িাইটেজ বরেুনরনন্ট ট নয় বসতার্। ববে খুবই শটক্তশালী। যনথষ্ট র্ জ 
আনছ তার। কনয়ক সপ্তানহর র্নধয আর্রা একিা  ল্প টলনখ বফললার্। সর্স্ত েুটেওনত 
পাঠালার্। বকানো সুনযা  আসনব টক? 
  
বৃথা িতীক্ষা, সুনযা  এল ো। 
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ববে এবং আটর্ আর একিা  ল্প টলখলার্। একই ভানব পাঠালার্। এবারও বকানো 
সুনযা  এল ো। 
  
টতে েম্বর  ল্পিাও বলখা হল। হতাশার আোদে। 
  
একটদে আটর্ বললার্ একিা রহসয  ল্প টলখনল বকর্ে হয়? োর্ বদব ভয়ংকর ছুটির 
টদে। 
  
আটর্ ববেনক  ল্পিা বললার্। তার ভানলা লা ল।  ল্পিা টলনখ সব েুটেওনত পাঠালার্। 
বকানো শুভ সংবাদ এল ো। 
  
এক সপ্তাহ বকনি ব নছ। আটর্ ববাটেমং হাউনস টফনর এনসটছ। ববনের সনে বদখা হল। 
উনেজোয় থরথর কনর কাাঁপনছ। 
  
–আটর্  ল্পিা একজে বিাটেউসারনক টদনয়টছলার্। বিে টরির্ন্ড, টপ আর টস-বত 
আনছে। 
  
এিা একিা বছাট্ট েুটেও। বিাটেউসার টরটলটজং করনপানরশে। 
  
উটে  বেেজারাস হটলনে   ল্পিানক ভানলা বনলনছে। ৫০০ েলার বদনবে। আর্ানদর 
টিত্রোিয টলখনত হনব। 
  
আর্ার র্নে আেন্দ- হযাাঁ, কাজিা করনতই হনব। হটলউনের সর্সযা হয়নতা সর্াধাে 
হনব। েতুে বকউ এখানে জায় া পায় ো। টেউইয়নকমর কথা র্নে পড়ল। 
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তার র্ানে? আবার েতুে কনর সব টকছু শুরু করনত হনব। 
  
বেেজারাস হটলনে বলখা শুরু হল। 
  
কনয়ক র্াস আন  আর্ার সানথ রায় বিানসনির বদখা হনয়টছল। বস বললযান্ড বহওয়ােম 
এনজটির একিা টবভান  কাজ কনর। এই এনজটিনক আর্রা সব বথনক বনড়া িযানলন্ট 
এনজটি বলনত পাটর। ভদ্রনলাক আর্ানক যনথষ্ট ভানলাবাসনতে। বনলটছনলে সাহানযযর 
দরকার থাকনল বযা ানযা  করনত। 
  
আটর্ রায়নক বফাে করলার্। বিে টরির্ণ্ড সম্বনন্ধ খবরিা টদলার্। 
  
— আটর্ বললার্–ববে এবং আটর্ আর্ানদর িথর্  ল্পিা টবটি কনরটছ। বেেজারাস 
হটলনে। 
  
কানক? 
  
 –টপ আর টস। 
  
–বক টপ আর টস? 
  
 আটর্ অবাক হনয় ব লার্। এত বনড়া একজে র্ােুষ, অথি টপ আর টস-র োর্ বশানেে 
টে? 
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আটর্ বললার্ একিা েুটেও, বিাটেউসার টরটলটজং করনপানরশে। বিে টরির্ণ্ড োনর্ 
একজে বিাটেউসার আর্ানদর সনে কথা বনলনছে। টতটে ৫০০ েলার বদনবে বনলনছে। 
টিত্রোিয টলখনত হনব। 
  
বযাপারিা টক বশষ হনয় ব নছ? 
  
–ো, আর্রা একিু সর্য় টেনয়টছ। 
  
–পনর বফাে করটছ, রায় বলনলে, বফােিা োটর্নয় রাখনলে। 
  
 দু ঘন্টা বকনি ব নছ। আবার বফানের আতমোদ বতার্ানদর  ল্পিা পযারার্াউনন্ট টবটি 
কনর টদলার্। ওরা বতার্ানক একহাজার েলার বদনব। বতার্ানদর টিত্রোিয টলখনত হনব 
ো। 
  
আটর্ অবাক হনয়টছলার্। এর্ে ঘিো বকে ঘিল? িনতযকিা েুটেওনত  নল্পর 
সংটক্ষপ্তসার থানক। রায় পযারার্াউনন্ট বফাে কনরটছনলে। বনলটছনলে, বেেজারাস হটলনে 
আর একিা েুটেও টকনে টেনে। 
  
রায়, আটর্ বনলটছলার্, বযাপারিা ভানলা, টকন্তু আর্রা এই িস্তাবিা র্ােনত পারব ো। 
  
–তুটর্ কী বলছ? তুটর্ দুগুণ অথম পানব। সটতযকানরর ভানলা েুটেও। 
  
–ো, বিে টরির্নণ্ডর সানথ টবশ্বাসঘাতকতা করনত পারব ো। 
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–সব বযাপার বুটঝনয় বনলা। উটে সব বুঝনত পারনবে। 
  
–আটর্ বিষ্টা করব। 
  
আটর্ জাটে বিে টরির্ন্ড কখেও এই িস্তাবিা বর্নে বেনবে ো। বর্নে বেওয়া সম্ভব 
েয়। 
  
আটর্ কথা বলার বিষ্টা করলার্। বশাো ব ল, উটে কাটিং রুনর্ আনছে। ওোনক এখে 
বযস্ত করা যানব ো। 
  
আটর্ বনলটছলার্ উটে একিু ফাাঁকা হনল আর্ানক বফাে করনবে। 
  
এক ঘন্টা বানদ আটর্ আবার বফাে করলার্। এখেও ওোনক পাওয়া ব ল ো। 
  
বসটদে টবনকলনবলা টতেবার বফাে কনর বশনষ হতাশ হলার্। 
  
 রায় বিানসিনক বফানে বললার্, টরির্ণ্ড আর্ার বফানে সাড়া টদনেে ো। তা হনল 
পযারার্াউনন্টর সানথই কাজিা বশষ করুে। 
  
 িারঘন্টা আন ই বযাপারিা হনয় ব নছ। 
  
ববে এল, সব বযাপারিা বললার্। ববে উনেটজতভানব বলল ভীষণ ভানলা খবর। 
পযারার্াউন্ট োর্ করা েুটেও। বিে টরর্ণ্ডনক কী বলব? 
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ভানলা িে। বসই টবনকনল আটর্ বিনের বাটড়নত বফাে করলার্। উটে বফাে ধরনলে। 
  
আর্ার বুক কাাঁপটছল। আটর্ বললার্ অনেকবার আপোনক বফাে কনরটছ, আপটে বকে 
বফাে কনরেটে? 
  
–আটর্ দুঃটখত, কাটিং রুনর্ টছলার্। 
  
 –আপটে বফাে করনল ভানলা হত। ববে আর আটর্ একিা কাজ কনরটছ। 
  
–কী কাজ? 
  
-পযারার্াউন্ট আর্ানদর  বেেজারাস হটলনে   ল্পিা টকনে টেনয়নছ। আপোর সনে কথা 
বলার সুনযা  পাইটে।  ল্পিা টবটি কনর টদনয়টছ। 
  
–বস কী? আটর্ বতা এিানক বফ্ল্ানর পাঠাব বনল টঠক কনরটছ। 
  
-আপটে টিন্তা করনবে ো। ববে আর আটর্ আর একিা  ল্প টলখব। এর োর্ হল  সাউথ 
অফ পাোর্া। এিা োিক, ভানলাবাসার  ল্প, এর র্নধয টশহরণ আনছ, অনেক . ঘাত-
িটতঘাত আনছ। এত সুন্দর বলখা আর্রা কখেও টলখনত পাটরটে। 
  
উটে বলনলে টঠক আনছ, আর্ার এবং অযানলনক্সর সানথ টপ -এ বদখা কনরা। 
আ ার্ীকাল সকাল আিিায়। 
  
অযানলক্স হনলে টপ আর টস-র এ টজটকউটিভ িধাে। 
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আটর্ বললার্ আটর্ বসখানে িনল যাব। ববনের টদনক তাটকনয় বললার্, আজ আর টের্ার 
খাব ো। এনসা, দুজনে বনস বনস একিা সুন্দর বিনর্র  ল্প ভাটব। যার র্নধয ঘাত-
িটতঘাত থাকনব। কাল সকাল সাতিা পযমন্ত সর্য় পাওয়া যানব। 
  
সর্স্ত রাত বজন  বকনি ব ল। একিার পর একিা ভাবো র্াথায় আসনছ আর ববটরনয় 
যানে। বশষ পযমন্ত আর্রা একিা সুন্দর  নল্পর েি বপনয়টছলার্। আর্রা সাউথ অফ 
পাোর্া। বশষ করলার্। তখে ঘটড়নত সকাল পাাঁিিা বানজ। 
  
ববে বলল িলল, এবার বদখানত হনব। 
  
সাতিার সর্য় ঘটড়নত অযালার্ম টদলার্। দুঘণ্টা ঘুনর্ানতই হনব। 
  
অযালানর্মর শনি ঘুর্ বভনে ব ল।  ল্পিা পড়লার্। এই  ল্পিা বর্ািই ভানলা লা নছ ো। 
িটরত্রগুনলা হাসযকর। সংলাপ জর্নছ ো। টকন্তু অযানলক্স আর বিনের সনে বদখা করনতই 
হনব। 
  
আিিার সর্য় টঠক জায় ানত বপৌঁনছ ব লার্। বিে এবং অযানলক্স, দুজনে একিা বুনথ 
বনসটছনলে। আর্ার জেয অনপক্ষা করনছে। 
  
আটর্  ল্পিার দুনিা কটপ টদলার্। 
  
অযানলক্স বলনলে–এখেই পড়নল ভানলা হয়। 
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 বিেও তাই বলনলে। 
  
তারা দুনিা কটপনত বিাখ রাখনলে। পড়া শুরু করনলে। আটর্ তানদর রু্নখর টদনক 
তাকানত পারটছ ো। তারা পাতা উলনি যানেে, একিার পর একিা পাতা। বকানো কথা 
বলনছে ো। 
  
আটর্ বুঝনত পারটছ। এত িাপ থাকনল টক  ল্প বলখা যায়? 
  
 ল্পিা বশষ হল। 
  
অযানলক্স আর্ার টদনক তাটকনয় বলনলে –অসাধারণ। 
  
বিে বলনলে দারুণ হনয়নছ। হযাাঁ, একথা অস্বীকার করার বকানো উপায় বেই বয,  
বেেজারাস হটলনে -র বথনক এিা অনেক ভানলা হনয়নছ। 
  
আটর্ কী শুেটছ, টবশ্বাস করনত পারটছ ো। 
  
–পাাঁিনশা েলার বদব। তুটর্ এবং ববে এর টিত্রোিয ততটর করনব। 
  
ববে এবং আটর্ একিা অনলৌটকক কাজ কনরটছ। িটিশ ঘণ্টার র্নধয দু-দুনিা  ল্প টলনখ 
বফনলটছ। শুধু বলখা েয়,  ল্প দুনিা টবটি করা সম্ভব হনয়নছ। 
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বস রানত আটর্ এবং ববে হটলউনের একিা ক্লাটসক বরনস্তারাাঁনত ট নয়টছলার্। আেনন্দর 
রু্হূতমনক উদযাপে করনত। এই িথর্ আর্রা এত বনড়া বরনস্তারাাঁর খরি িালানত 
পারটছ। এভানবই আর্ার িটিশতর্ জন্মটদেিা বকাথায় হাটরনয় ব ল। 
  
সাউথ অফ পাোর্া বিাটেউসার টরটলটজং করনপানরশে এিানক টেনয় োিক র্িি 
করল। টবখযাত অটভনেতা-অটভনেত্রীরা বযা  টদনয়টছল। পযারার্াউন্ট  বেেজারাস হটলনে , 
টেনয় োিক করল, োর্ টদল ফ্ল্াই-বাই-োইি। 
  
ববে আর আটর্ বসখানে বছানিাখানিা ভূটর্কা বপনয়টছলার্। আটর্ ফনক্সর কাজিা বছনড় 
টদলার্। টর্ঃ জােুনকর ওপর আর আিা রাখনত পারটছ ো। ববে এবং আটর্ আর একিা 
 ল্প টবটি করলার্। ববানয়াে টহনরা  টশনরাোনর্। র্নোোর্ োনর্ একিা বছাট্ট 
েুটেওনত।  বেেজারাস বলটে  এবং  াম্বটলং েিারস টবটি করলার্ টপ আর টস-বক। 
িটতিা  নল্পর জেয পাাঁিনশা েলার কনর পাটে। দুজনে ভা  কনর টেটে। 
  
এবার আরও টকছু  ল্প টলখনত হনব। জাতীয় টিত্রোিযকার টহনসনব আর্ানদর োর্ 
িারটদনক ছটড়নয় পনড়। 
  
টরপাবটলক েুটেওর বিাটেউসার টলওোদম টফল্ডনসর সনে বদখা হল। টতটে আর্ানদর 
কাছ বথনক  ল্প টকেনলে। োর্ টর্ঃ টেটিক্ট অযািটেম ইে দয কািার বকস। এই  ল্প এবং 
টিত্রোনিযর জেয আর্রা দুজনে ৬০০ েলার বপনয়টছলার্। 
  
কাজ এট নয় িনলনছ। টদেগুনলা আরও কর্মরু্খর হনয় উনঠনছ। 
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ধেযবাদ জ্ঞাপনের টদনে টিকান ানত এলার্। টরিােম এবং র্া-বাবানক বদনখ খুবই ভানলা 
লা ল। পাড়া িটতনবশীনদর বলা হনয়টছল। বাবার বিানখ আটর্ টবশ্বটবজয়ী বীর। যার 
পানয়র তলায় থরথর কনর হটলউে কাাঁপনছ। 
  
বাটড়র পটরনবশ ভানলা লা ল। টরিােম ববশ বনড়া হনয় উনঠনছ। বস োর্ার িুল বথনক। 
েযাজুনয়ি হনয়নছ। এবার হাইিুনল যানব। র্া-বাবার ঝ ড়া এখেও আন র র্নতা 
িনলনছ। টরিােম র্ধযি থাকার বিষ্টা করনছ। আটর্ র্া-বাবার সনে এ টবষনয় কথা 
বললার্। টকন্তু টতক্ততা আকাশ ছুাঁনয়নছ। এনক অেযনক সহয করনত পারনছ ো। 
  
আটর্ ভাবলার্–টরিােমনক হটলউনে টেনয় বযনত হনব। একজে সাহাযযকারী িাই। আটর্ 
টরিােমনক িস্তাবিা টদলার্। বললার্-হটলউে হাইনত যাটব? 
  
বস অবাক কী বলছ? 
  
–আটর্ বতানক টেনয় যাব। টকছুক্ষনণর েীরবতা। 
  
–হযাাঁ, তারপর বস রাজী হল টক? 
  
এক সপ্তাহ বানদ টরিােম বেটসর ববাটেমং-এ ঢুনক পড়ল। আটর্ তানক সব জায় ায় পটরিয় 
করালার্। তানক এত আেটন্দত এর আন  কখেও বদটখটে। কতটদে আর্রা এনক 
অেযনক বছনড় থাকনত বাধয হনয়টছলার্। টিকান া বথনক আসার পর টতের্াস বকনি 
ব নছ। বাবা আর র্া টেনভানসমর জেয আনবদে কনরনছ। এই ঘিোিা আর্ার র্নে টর্শ্র 
িটতটিয়া সৃটষ্ট কনরনছ। 
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একটদে সকানল আটর্ একিা বিটলনফাে কল বপলার্। 
  
–টসেটে? 
  
–হযাাঁ। 
  
–হাই, আটর্ বব রানসল। 
  
 বব রানসল বক? বকানো বসলসর্যাে টক?–আটর্ দুঃটখত আর্ার এখে সর্য় বেই। 
  
-আর্রা র্যাকস টরনির জেয  াে ব নয়টছলার্। 
  
 আটর্ অবাক হনয় ব লার্। ভাবনতই পাটরটে বক? টসেটে বরানসলথাল? 
  
বব রানসল, বস বলল, আটর্ হটলউনে আসটছ। 
  
 এক সপ্তাহ বকনি ব নছ। বব রানসল বেটসর ববাটেমং হাউনস এনস উপটিত হল। তানক 
বদনখ ভানলা লা ল। আন র র্নতাই আশাবযেক তার িটরত্র। 
  
-তুটর্ এখেও  াে বলনখা? 
  
–হযাাঁ, তুটর্ও  াে বলখা ছানড়াটে বতা? 
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টরিােম খুবই বযস্ত হনয় উনঠনছ। হটলউে হাইনত তার ববশ কনয়কিা বনু্ধ জুনিনছ। 
অনেকনক বস বেটসর ববাটেমং হাউনস টেনয় আসনছ। র্ানঝ র্নধয বসখানে বের্ন্তন্ন রক্ষা 
করনত যানে। 
  
একরানত আর্ানদর একিা টেোর পাটিমনত আর্ন্ত্রণ জাোনো হল। আটর্ আকটিক 
দুঘমিোনত আঘাত বপনয় টতেটদে টবছাোনত কািানত বাধয হলার্। 
  
একটদে সনন্ধনবলা র্া আর্ানক বফাে কনর বলল –োটলমং, বতার জেয একিা ভানলা খবর 
আনছ। আটর্ আবার টবনয় করনত িনলটছ। 
  
আর্ার র্নে উনেজো। আটর্ বললার্–বক? 
  
–ওর োর্ র্াটিমে লীব। বস বখলো ততটর কনর। 
  
–খবরিা খুবই ভানলা। কখে তার সানথ আর্ার বদখা হনব? 
  
–বতার্ার ওখানে আসটছ, বকর্ে? 
  
 টরিােমনক খবরিা টদলার্। বসও খুব উনেটজত। 
  
পনরর বফােিা এল বাবার কাছ বথনক টসেটে, আটর্ টবনয় করনত িনলটছ। 
  
-বক? 
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–তার োর্ অযাে কাটিমস। ভারী সুন্দরী র্টহলা। 
  
কনব বদখা হনব? 
  
–আটর্ ওখানে যাব। 
  
আর্ার অবাক হবার পালা। 
  
 বব রানসল এনস ব নছ। পুনরানো পটরনবশ জনর্ উনঠনছ ববাধহয়। 
  
বশষ  ােিা বস আর্ানক বশাোল। একিা অেযরকর্  াে। 
  
আটর্ টপয়ানোনত বাজালার্। বললার্, অসাধারণ হনয়নছ। একিা খবর টদলার্, শটেবার 
একিা েতুে ক্লানবর জন্ম হনব, একজে  াটয়কা বসখানে  াে  াইনব। এই  ােিা 
তানকই বদওয়া বযনত পানর। 
  
পনরর টদে আটর্ ক্লানব ব লার্। ওই ভদ্রর্টহলা  ানের অেুশীলে করটছল। তানক  ােিা 
বদখানো হল। বস বলল আটর্ পিাশ েলার বদব। 
  
আর্রা িাকািা টেনয় বনবর হানত তুনল টদলার্। বব বলল এবার ববাধহয় আটর্ 
সটতযকানরর বপশাদার বলখক হলার্। 
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হটলউনে র্ানঝ র্নধয বছানিাখানিা টবনফারণ ঘনি িনলনছ। ইওনরানপ এবার সটতযকানরর 
ঝড় শুরু হনব। ১৯৩৯ –জার্মাটে বপালযান্ড আির্ণ করল। টেনিে এবং ফ্রাি যুনি 
জটড়নয় পড়ল। 
  
১৯৪০–ইতাটল জার্মাটের সনে হাত বর্লাল। ইউনরানপ যুনির রণদার্ার্া ববনজ উনঠনছ। 
আনর্টরকা এখেও পযমন্ত তার টেরনপক্ষ অবিাে বজায় রাখনছ। 
  
১৯৪১ সানলর ১৭ টেনসম্বর পালম হারবার আির্ণ করল জাপাটেরা। পনরর টদে 
বিটসনেন্ট ফ্রাঙ্কটলে রুজনভল্ট জাপাটেনদর টবরুনি যুি বঘাষণা করনলে। 
  
যুি বঘাষণা করার পর এক ঘণ্টা বকনি ব নছ। বর্নো ব াল্ডউইে বর্য়ানরর িধাে লুইস 
টব, বর্য়ার একিা টর্টিং োকনলে। বসখানে সকনল উপটিত হনয়টছনলে। 
  
বর্য়ার বলনলে –পালম হারবানরর ঘিো আপোরা সকনল জানেে। আর্ানদর লড়াই 
করনত হনব। আর্রা আর্ানদর র্হাে বিটসনেনন্টর হাত শক্ত করব। 
  
*** 
  
ববে, বব আর আটর্ আরও কানজ বযস্ত হনয় পনড়টছ। 
  
ববে বলল–বফািম টেনক্স একিা বেটেং টফল্ম ইউটেি আনছ। আটর্ বসখানে োর্ েটথভুক্ত 
করব। 
  
সারাটদে ধনর তার িস্তুটত িলল। এক সপ্তাহ বানদ বস পূবমটদনক িনল ব ল। 
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 আটর্ ববনক টজজ্ঞাসা কনরটছলার্ তুটর্ এখে কী করনব? 
  
–আটর্ জাটে ো, আর্ার শরীরিা খুব একিা ভানলা েয়। আর্ানক ওরা আটর্মনত বেনব 
ো। আটর্ টেউইয়নকম িনল যাব। বদখা যাক কী করনত পাটর। তুটর্ কী করনব? 
  
–আটর্ টবর্ােবাটহেীনত বযা  বদব। 
  
 ১৯৪২ সানলর ২৬বশ অনক্টাবর। আটর্ টবর্ােবাটহেীনত আনবদে করলার্। যানত আর্ার 
এই আনবদেিা োহয হয় বসজেয আটর্ টতেজে টবখযাত র্ােুনষর সুপাটরশপত্রও জুনড় 
টদনয়টছলার্। এই বযাপারিাও যনথষ্ট সাহনসর সনে করনত হনয়নছ। টবখযাত র্ােুষনদর 
সনে আর্ার বকানো বযা ানযা  টছল ো। আটর্ কংনেস সদনসযর কানছ টিটঠ টদলার্। 
টলখলার্– বদশনক বসবা করনত আটর্ বিপটরকর। তাই তানদর সাহাযয দরকার। দুর্াস 
বলন টছল টতেখাো টিটঠ বজা াড় করনত। 
  
এবার বফোনরল টবটল্ডং-এর সানথ একিা বযা ানযা  করনত হনব। এিা লস এনেলনসর 
োউে িাউনে অবটিত। বসখানে একিা পরীক্ষা হনব। দুনশা জে আনবদেকারী টছল। 
পরীক্ষার র্নধয সবটকছু টছল। তকমটবদযা বথনক ভাষার  ঠে, অঙ্ক এবং সাধারণ জ্ঞাে। 
িারঘন্টার পরীক্ষা। 
  
অনঙ্কর পরীক্ষা আর্ানক ববাকা বাটেনয় টদল। িুল ছাড়ার পর অনঙ্কর সানথ আর্ার 
বকানো সম্পকম বেই। 
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টতেটদে বকনি ব নছ। বলা হল এখেই আর্ানক টবর্ােবাটহেীর সানথ বযা ানযা  করনত 
হনব। শারীটরক পরীক্ষা হনব। আটর্ অবাক হলার্। টলটখত পরীক্ষায় পাশ কনরটছ। র্াত্র 
টতটরশজে আনবদেকারীনক বেওয়া হনয়নছ। 
  
এবার শারীটরক পরীক্ষা হনব। আটর্ টেশ্চয়ই এই পরীক্ষায় পাশ করব। 
  
পরীক্ষা হনয় ব ল। োক্তারবাবু টজজ্ঞাসা করনলে বতার্ার টক বকানো শারীটরক অসুখ 
আনছ? 
  
–ো, বশষ অটি বললার্, আর্ার হাটেময়া আনছ। টকন্তু তানত বকানো অসুটবধা হনব ো। 
  
বয কনরই বহাক আর্ানক বসোবাটহেীনত বযা  টদনতই হনব। এিাও একিা েতুে স্বপ্ন। 
  
আর্ানক আর একিা অটফনস পাঠানো হল। আর্ার হানত দুনিা ইেনেক্স কােম তুনল 
বদওয়া হল। এবার বিানখর পরীক্ষা হনব। 
  
আর্ানক বলা হল োক্তানরর সনে বযা ানযা  করনত। 
  
সব বশষ হনয় ব ল। বেটসর কানছ টফনর ব লার্। টরিােমনক সব টকছু জাোলার্। 
  
টরিানেমর র্ে খারাপ হনয় ব নছ। টরিােম বলল তুটর্ থাকনব ো দাদা, আর্ার একলা 
থাকনত খারাপ লা নব। 
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আটর্ আশ্বস্ত কনর বনলটছলার্–বেটস বতার বদখাশুো করনবে। র্া আর র্ারটত কটদনের 
র্নধযই এখানে আসনব। যুি বতা আর টিরটদে িলনব ো। 
  
পনরর টদে সকানল আটর্ োঃ বফ্রে বসভনের সনে বদখা করনত ব লার্। িথর্ কানেম 
তার োর্ বলখা টছল। অনেনকই বসখানে টভড় জটর্নয়নছ। সকনলরই বিানখর পরীক্ষা 
হনব। একঘন্টা বসার পর োক বপলার্। 
  
টতটে কানেমর টদনক তাটকনয় বলনলে এখানে বসুে, আপটে টক পাইলি হনবে? এর জেয 
২০/২০ দৃটষ্ট শটক্ত দরকার। 
  
টতটে আর্ানক একিা বছানিা ঘনর টেনয় ব নলে। বদওয়ানল একিা িািম ঝুলটছল। োঃ 
বসভে ঘরিা অন্ধকার করনলে। তারপর বলনলে, ওপর বথনক সবটকছু পড়নত। 
  
দুনিা লাইে পড়লার্। আরও লাইে এট নয় যানে, টকন্তু বসই দুনিা লাইে পড়নত 
পারলার্ ো। 
  
লাইি বজ্বনল বদওয়া হল। োক্তার টকছু একিা টলখনলে। 
  
–এিা টরনসপশটেেনক টদে। উটে বলনলে। 
  
আটর্ বাইনর ববটরনয় এলার্। আর্ার োর্ বলখা আনছ। তলায় বলখা আনছ বিানখর দৃটষ্ট 
খুবই খারাপ। আটর্ টবশ্বাস করনত পারটছ ো। বকানো টকছুই আর্ার পনথ অন্তরায় হনয় 
দাাঁড়ানব ো। 
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টরনসপশটেে বলনলে- সযার, আপোর কােমিা বকাথায়? 
  
আটর্ কথা শুেনত ো পাওয়ার ভাে কনর বাইনর ববটরনয় পড়লার্। 
  
এক ঘন্টা বানদ আটর্ আর্ার বিানখর োক্তানরর কানছ বপৌঁনছ ব লার্। সব ঘিো খুনল 
বললার্। 
  
টতটে বলনলে- হযাাঁ, বিানখর দৃটষ্ট ভানলা ো হনল বকউ পাইলি হনত পানর ো। 
  
–আপটে টক আর্ানক সাহাযয করনবে? 
  
এক রু্হূতম কী বযে ভাবনলে টতটে। তারপর কতগুনলা গ্লাস ববর কনর আর্ার হানত 
টদনলে। বলনলে- এখেই বযাপারিা বদখনত হনব। বতার্ার কী সর্সযা বনলা। কনয়কিা 
ওষুধ বদব, তা হনলই দৃটষ্টশটক্ত ববনড় যানব। 
  
আটর্ হানত হাত রাখলার্। 
  
 টিতীয় োক্তানরর সনে বযা ানযা  করলার্। োঃ এেওয়ােম ব ল। 
  
পনরর টদে সকাল দশিা। 
  
 তার অটফনসও একই রকর্ র্ােুনষর টভড়। 
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আটর্ বভতনরর ঘনর িনল ব লার্। কােমিা োঃ ব নলর হানত তুনল টদলার্। টতটেও 
বলনলে–এয়ার িপ, বসুে। 
  
ঘরিা অন্ধকার করা হল। বদওয়ানল িািম িাোনো টছল। টতটে আর্ানক পড়নত বলনলে। 
কী আশ্চযম, র্স্ত বনড়া একিা  A  ছাড়া আটর্ টকছুই বুঝনত পারটছ ো। 
  
উটে অবাক হনয় ব নছে এই বিানখর দৃটষ্ট টেনয় আটর্ বসোবাটহেীনত কাজ করব কী 
কনর? 
  
–োক্তার, আপটে বকে বুঝনত পারনছে ো, সর্স্ত সপ্তাহ জুনড় ভীষণ পটরশ্রর্ ব নছ। 
বিাখ দুনিা ক্লান্ত। আর্ার টিয় কাকার রৃ্তুয হনয়নছ। ঘিোিা সাংঘাটতক। আপটে টক 
আর্ানক আর একিা সুনযা  বদনবে? 
  
উটে আর্ার কথা শুেনলে। বলনলে তানত টকছু লাভ হনব কী? 
  
 আর্ার কণ্ঠস্বনর একিা র্টরয়া ভাব টছল। 
  
 উটে র্াথা বেনড় বলনলে –কালনক একবার আসনত পানরে। টকন্তু….. 
  
–অনেক ধেযবাদ। 
  
 আটর্ আবার আর্ার োক্তারবাবুর কানছ িনল ব লার্। 
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আটর্ বললার্ আপটে কী গ্লাস টদনয়নছে। কতক্ষণ পরনত হনব। আটর্ বতা টতটরশ টর্টেি 
ধনরই িশর্া পনরটছ। 
  
বুঝনত পারলার্, এই িািমিা আর্ানক রু্খি করনত হনব। 
  
 টকন্তু টবটভন্ন িানিম টক একই রকর্ বণম সংিাপে করা হয়? আটর্ টঠক বুঝনত পারটছ 
ো। 
  
পনরর টদে সকাল দশিায় আটর্ আবার োঃ ব নলর অটফনস ট নয় হাটজর হলার্। 
  
উটে বলনলে আপটে বকে এনসনছে? 
  
–আর একবার বিষ্টা করনত বদাষ কী? 
  
আর্রা একই ঘনর টফনর ব লার্। আনলা টেটভনয় বদওয়া হল। আটর্ বিয়ানর বসলার্। 
িানিমর বলখাগুটল পড়ার বিষ্টা করলার্। োঃ টপিারস টঠকই বনলটছনলে। এখে বলখাগুনলা 
পটরষ্কার বদখনত পাটে। বশষ লাইেিা পযমন্ত পনড় বফললার্। 
  
লাইি জ্বনল উঠল। োঃ ব ল অবাক। আর্ার বিানখর টদনক তাটকনয় আনছে আটর্ 
জীবনে এর্ে ঘিো কখেও বদটখটে। টতটে বলনলে, বশনষর দুলাইনে আপটে দু-একিা 
বণম পড়নত পানরেটে, আপোর ২০/২০ বকে, আরও ববটশ দৃটষ্টশটক্ত আনছ। 
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পনরর টদে সকানল আটর্ আটর্ম অটফসানরর কানছ টরনপািম করলার্। এিা বফোনরল 
টবটল্ডং-এ অবটিত। টতটে আর্ার কানেমর টদনক তাকানলে। বলনলে –টঠক আনছ, এবার 
আপোনক টকছু টশক্ষা টেনত হনব। 
  
তার র্ানে আটর্ সরাসটর বযা  টদনত পারব ো? 
  
–হযাাঁ, আপটে টক ওয়ার বেটেং সাটভমনসর োর্ শুনেনছে? 
  
–ো, সযার। 
  
–এিা হল আটর্ম এয়ার িুনপর একিা েতুে টবভা । এনক টসটভল এয়ার বপেল বলা 
হয়। এখানে আপোনক অনেক টকছু বশখানো হনব। আপটে কী কনর বফটর টেনয় 
ইওনরানপ যানবে, তা আপোনক টশখনত হনব। অথবা যটদ আপটে ফ্ল্াই ইেিাকির হনত 
িাে, তাহনলও আপোনক অনেকগুটল টবষয় সম্বনন্ধ ওয়াটকবহাল হনত হনব। টকন্তু আপটে 
যুি টবর্াে িালানবে ো। আপটে টক তাই িালানত িাইনছে? 
  
-হযাাঁ, সযার। আটর্ তাই িাইটছ। 
  
–আপটে বতা টেয়টর্ত তসেয হনবে ো। আপোনক টেজস্ব ইউটেফনর্মর বযবিা করনত 
হনব। আপোনক কযাোরনদর র্নতা িাকা বদওয়া হনব। তাহনল হনব বতা? 
  
-হযাাঁ, সযার। 
  
–আপোনক টরটফনল্ডর উিাইনত বযনত হনব। আজ বথনক এক সপ্তানহর র্নধয। 
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আর্ার র্ে অধীর হনয় উনঠনছ। 
  
র্া তার েতুে স্বার্ীর সনে আর্ানদর কানছ এল। টরিােম আর আটর্ তানদর আেনত 
ব লার্। ভদ্রনলাক খবমাকৃটত। র্াথায় ধূসর িুল। রু্নখ খুটশ-খুটশ ভাব। তানক আর্ার 
পছন্দ হনয় ব ল। আর্রা তার সনে রানতর খাবার বখলার্। সব কথা গুটছনয় বললার্। 
  
র্ারটত বলনলে –বতার্ার একিা ইউটেফর্ম দরকার। িলল, আর্রা শটপং করনত যাই। 
  
ইউটেফর্ম সম্পনকম বকানো টেটদমষ্ট টেয়র্ টছল ো। র্ারটত আর্ানক একিা আটর্ম বেটভ 
বোনর টেনয় ব নলে। সুন্দর অটফসানরর ইউটেফর্ম টকনে টদনলে। এর সনে টছল 
িার্ড়ার ফ্ল্াইং জযানকি। একিা সাদা রুর্াল টকেলার্,  লায় ঝুটলনয় রাখব বনল। র্নে 
হনব, আটর্ বযে সটতযকানরর পাইলি। 
  
আনর্টরকা বযে যুনি বজনত, এর্ে একিা র্নোভাব টেনয় আটর্ টশক্ষােবীশ হনয় ব লার্। 
  
. 
  
১০. 
  
টরটফল্ড বছাট্ট একিা শহর। ছ-হাজানরর র্নতা জেসংখযা। িারপানশ র্েনরা পাহানড়র 
উপটিটত। ভারী সুন্দর একিা বহানিল, বর্ইে টিনি অবটিত। আর্রা কযাোররা 
আর্ানদর ঘনর বপৌঁনছ ব লার্। সবাই লটবনত ব লার্। এক লম্বা বিহারার ভদ্রনলাক, 
ইউটেফর্ম পরা, সার্নে এনস দাাঁড়ানলে। 
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টতটে বলনলে–সকনলই বিক কনরনছা? 
  
 আর্রা একসনে বললার্–হযাাঁ, সযার। 
  
–আটর্ কযাপনিে অযান্ডারসে, বতার্ানদর টিফ ইেিাকির। পনেনরা টর্টেনির দূরনে 
এয়ারনপািম অবটিত। একিা বাস বতার্ানদর সকাল ছিার সর্য় এয়ারনপানিম টেনয় যানব। 
রানত ভানলা কনর ঘুনর্াবার বিষ্টা বকানরা। 
  
উটে িনল ব নলে। পনরর টদে সকানল আটর্ম বাস এনস আর্ানদর এয়ার টফনল্ড টেনয় 
ব ল। 
  
কযানেে অযান্ডারসে আর্ানদর জেয অনপক্ষা করটছনলে। 
  
টতটে কাছাকাটছ বাটড়নত িনল ব নলে। আর্রা সকনল তানক অেুসরণ করলার্। এই 
বাটড়িানক একিা িুনল পটরণত করা হনয়নছ। ঘরগুনলা বযে ক্লাসঘর। 
  
আর্রা বসলার্। 
  
টতটে বলনলে বতার্ানদর ছ র্ানসর ফ্ল্াইং বকাসম বশখানো হনব। টকন্তু এখে যুি িলনছ, 
আর্রা টতের্ানস এিা বশষ করব। বতার্রা র্যাপ পড়নত টশখনব, বাতানস কীভানব টবর্াে 
বভনস থানক, বস টবষনয় বযবহাটরক জ্ঞাে অজমে করনব। এর পাশাপাটশ আবহাওয়া 
সংিান্ত বযাপানরও বতার্ানদর টকছু বশখানো হনব। এই বযাপানর বকউ বকানো িে 
করনত িাও? 
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আর্রা বকউ িে করনত িাইলার্ ো। 
  
ক্লাস শুরু হল। অনেকগুনলা বই পড়নত হল। সারাটদে ক্লানসর র্নধয বযস্ত থাকনত হনে। 
  
ঘানড়র ওপর িাপ পনড় ব নছ। একিার পর একিা ক্লাস। এতিুকু ফুরসত বেই। 
হাটসঠাট্টা করার উপায় বেই। 
  
কযানেে অযান্ডারসে অে মল বনল িনলনছে। টতের্ানস টক ছর্ানসর পাঠির্ বশষ করা 
সম্ভব? 
  
বরাজ একই  তােু টতক রুটিে পালে করনত হনে। ক্লাস বশষ করার পর টফনন্ড ট নয় 
বযবহাটরক জ্ঞাে অজমে করনত হনে। 
  
একটদে ক্লানস কযানেে অযান্ডারসে বলনলে বতার্ানদর দুনিা টজটেনসর ওপর েজর 
টদনত হনব। সবসর্য় সার্নের টদনক তাকানব। আর বপছনের টদনক তাটকনয় বদখনব 
শত্রুপনক্ষর টবর্াে আনশ-পানশ এনসনছ টকো। যতিা উাঁিুনত উঠনব, তার সনে  টত 
বজায় রাখনত হনব। কখেও বযে টবর্ােিা দুঘমিোয় ো পনড়। 
  
এবার সটতযকানরর বেটেং শুরু হল। হযাাঁ, আকাশ আর্ায় হাতছাটে টদনয় োকনছ। 
িারপানশ উাঁিু পাহানড়র সীর্ানরখা। আর্রা ৭৫০০ ফুি উাঁিুনত উনড় ব লার্। 
  
কযানেে অযান্ডারসে বলনলে- এবার আর্রা ঘুরপাক খাব। 
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 টবর্ােিা ঘুরনত শুরু কনরনছ। এিাই সটতযকানরর সর্সযা। 
  
আটর্ টকছুনতই টবর্ােিানক টেয়ন্ত্রনণ রাখনত পারটছ ো। টবরটক্তর ছাপ ফুনি উঠনছ 
বিানখ-রু্নখ। আর্ার এই টবপযময় বদনখ কযানেে অযান্ডারসে খুবই হতাশ হনয়নছে। 
  
পনরর টদে আটর্ হঠাৎ অসুি হনয় পড়লার্। 
  
বশষ পযমন্ত টবর্ােিানক োর্ানো হল। কযানেে অযান্ডারসে টজজ্ঞাসা করনলে তুটর্, আজ 
সকানল বেকফাে খাওটে? 
  
-হযাাঁ, সযার। 
  
–কাল বথনক তুটর্ লানির আন  টকছু বখও ো, বকর্ে? 
  
–তার র্ানে? এতক্ষণ ো বখনয় থাকব কী কনর? 
  
এই িথর্ কযানেে অযান্ডারসে আর্ানক টেয়ন্ত্রণ বশখানলে। উটে বুঝনত বপনরটছনলে, 
আর্ার এক ধরনের অসুখ কনরনছ। তখে বথনক আটর্ আরও অেুভবী হনয় উঠলার্। 
কানজর িটত র্নোনযা  ববনড় ব ল। 
  
িনতযক সপ্তানহ আটর্ টরিােমনক বফাে করতার্। র্ানকও বফানে সব টকছু জাোতার্। 
  
একটদে টরিােম আর্ানক একিা খুটশর খবর টদল। 
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বস বলল–টসেটে, আটর্ও যুনি বযা  বদব। 
  
হঠাৎ আর্ার র্নে হল, এ কী, টরিােম বতা এখে আর বছাট্ট বছনলটি বেই। 
  
আটর্ বললার্ বতানক অনেক ধেযবাদ। 
  
কযানেে অযান্ডারসে আর্ানক আরও পাকাাঁনপাক্ত কনর তুলনত িাইনলে। একটদে টতটে 
বদখনলে, ইটেেিা টঠক র্নতা কাজ করনছ ো। টতটে বলনলে–বসলেে, এখেই বতার্ানক 
জরুটর অবতরণ করনত হনব। 
  
আটর্ েীনির টদনক তাকালার্। োর্াবার র্নতা বকানো জায় া বদখনত পাটে ো, টকন্তু 
বিানখ রু্নখ ভয়াতম অটভবযটক্ত আো িলনব ো। আটর্ ধীনর ধীনর বেেিানক আরও েীনি 
টেনয় এলার্। তারপর অবতরণ করার র্নতা একিা জায় া বপলার্। 
  
যখে আটর্ অবতরণ করনত যাব, কযানেে অযান্ডারসে বর্টশেিা িাটলনয় টদনলে। 
বলনলে –আবার ওপনর উনঠ যাও। 
  
একটদে কযানেে অযান্ডারসে বলনলে এবার বতার্ানক একাই টবর্াে িালানত হনব। 
  
উনেজোয় সর্স্ত শরীরিা থরথর কনর কাাঁপনছ। 
  
-একিা কথা র্নে বরনখা, উচ্চতার সনে সনে  টতনক টেয়ন্ত্রণ কনরা। তা ো হনল 
সবমোশ। 
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আটর্ পযারাসুযিিা বদনখ টেলার্। এই িথর্ টবর্ানে আটর্ একা। সকনল আর্ার টদনক 
তাটকনয় আনছ। বাতানসর বুনক উড়াে পাটখ বভনস ব ল। অসাধারণ অেুভূটত। স্বাধীেতার 
স্বপ্ন। পৃটথবীর সীর্ানরখা পার হনয় র্হাশূনেযর উনেনশয ছুনি িনলটছ, এর্ে একিা 
অেুভূটত। 
  
আটর্ ৬১০০ ফুি উচ্চতায় উনড় ট নয়টছলার্। 
  
বসখানে আর্ানক কুটড় টর্টেি থাকনত বলা হনয়টছল। ঘটড়র টদনক তাকালার্। হযাাঁ, এবার 
ভানলাভানব অবতরণ করনত হনব। আটর্ েীনি দাাঁটড়নয় থাকা র্ােুষগুনলানক বদখনত 
পাটে। তারা টফনন্ড দাাঁটড়নয় আনছ আর্ার জেয। 
  
বকাথায় অবতরণ করনত হনব তা আন  বথনক বলা আনছ। আটর্ র্াটির কাছাকাটছ বেনর্ 
এলার্। আলটিটর্িানরর টদনক তাকালার্। হযাাঁ, কতিা  টত রাখনত হনব, তা আটর্ ভুনল 
ব টছ। আসনল সব টকছুই তখে র্াথার বাইনর িনল ব নছ। আটর্ িিণ্ড ভয় বপলার্। বয 
বকানো রু্হূনতম টবর্ােিায় দুঘমিো ঘিনত পানর। আটর্  টত আর উচ্চতার সূত্র র্নে করার 
বিষ্টা করলার্। র্েিা এনকবানর ফাাঁকা হনয় ব নছ। যটদ ভুল হয়, তাহনল আর্ার রৃ্তুয 
হনব। সর্স্ত শরীনর ভয় ঢুনকনছ। কী করব, টকছুই বুঝনত পারটছ ো। 
  
আটর্ আবার োর্নত শুরু করলার্। হা, ফররূ্লািা এনকবানর ভুনল ব টছ। হাজার টফি 
বেনর্ ব টছ। এখে ঘণ্টায় ৬০ র্াইল  টত রাখনত হনব। 
  
৩০০ ফুি, ঘণ্টায় ৫০ র্াইল  টত রাখনত হনব। আর্ার  টতিা টক ববটশ হনয় যানে? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

130 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

টবর্ােিা আছনড় পড়ল র্াটির ওপর। দুনল উঠল। আবার আছনড় পড়ল, আবার দুনল 
উঠল। বশষ পযমন্ত টির হল। আটর্ বেক টেয়ন্ত্রনণ রাখনত বপনরটছ। কাাঁপনত কাাঁপনত 
টবর্াে বথনক ববটরনয় এলার্। 
  
কযাপনিে অযান্ডারসে শহনর িনল যাটেনলে। টতটে টফনর এনসনছে। টতটে বলনলে –এ 
কী করনল? এর্ে কনর বকউ টবর্াে োর্ায়। 
  
আর্ার সর্স্ত শরীনর ঘার্, ো, ভুল হনয় ব নছ। পনরর বার ভুল হনব ো। 
  
–আর্ানদর অটভধানে পনরর বার বনল টকছু বেই। বতার্ানক এখেই করনত হনব। 
  
আর্ার র্াথা ঘুরনছ, এখেই? 
  
-হযাাঁ, তুটর্ টবর্ােিানক আবার ওড়ানব। 
  
উটে ববাধহয় ঠাট্টা করনছে। আটর্ অনপক্ষা করটছ। আটর্ আর্তা আর্তা কনর বলার 
বিষ্টা করটছ এখেই টক আর্ায় উড়নত হনব? 
  
উটে বলনলে–হযাাঁ, এিা আর্ার আনদশ। 
  
সকনল আর্ার টদনক তাটকনয় আনছ। আটর্ টবর্ােিানক আবার বাতানস ভাটসনয় টদলার্। 
র্েিা শান্ত রাখার বিষ্টা করলার্। ক্লানস যা টশনখটছলার্, তা অক্ষনর অক্ষনর পালে 
করনত হনব। এবার আর্ার র্েিা পটরষ্কার হনয় ব ল। আটর্ পনেনরা টর্টেি আকানশ 
টছলার্। এবার সুন্দরভানব টবর্ােিানক োটর্নয় আেলার্। 
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টবর্ানের সার্নে এট নয় এনস কযানেে অযান্ডারসে বলনলে ভানলা হনয়নছ। কাল আবার 
বতার্ানক টবর্াে ওড়ানত হনব। 
  
এরপর উনেখনযা য ঘিো ঘনিটে। তখে পাঠির্ িায় বশষ হনয় আসনছ। একিা 
িরণনযা য ঘিো ঘনিটছল। 
  
বসই সকানল আটর্ সনব র্াত্র টবর্ােিানক ওড়াব, কযানেে অযান্ডারসে বলনলে –আর্রা 
শুনেটছ ঝড় আসনছ, বসলেে। ঝনড়র টদনক েজর টদনত হনব। ঝনড়র সংনকত বদখনল 
সনে সনে টবর্ােিানক অবতরণ করানব। 
  
আটর্ টবর্ােিানক আকানশর বুনক ভাটসনয় টদলার্। পাহানড়র ওপর ঘুরপাক খাটে। র্ানঝ 
র্নধয ওপর েীনি বহনলদুনল এট নয় যাটে। হযাাঁ, এই পনথ ঝড় আসনত পানর। 
  
আটর্ কী করব? 
  
খবরিা সবমত্র হয়নতা ছটড়নয় পড়নব। বরটেও এবং বিটলটভশনে সারা পৃটথবী জােনত 
িাইনব, আটর্ টেরাপনদ অবতরণ করনত পারলার্ টকো। টকছুই বদখনত পাটে ো। 
অযামু্বনলি এনস ব নছ টক? অটগ্নটেবমাপক যন্ত্র? ো, এ হল আর্ার টদবাস্বপ্ন। আর্ানক 
সাহনসর পটরিয় টদনত হনব। 
  
হঠাৎ অন্ধকার ঘটেনয় এল। এবার আর্ার টবর্ােিা ঝনড়র রু্নখ আিনক পনড়নছ। আটর্ 
অনন্ধর র্নতা িালাবার বিষ্টা করটছ। িারপানশ কানলা বর্নঘর হাতছাটে। এয়ারটফল্ড 
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বদখনত পাটে ো। আটর্ জাটে, বয বকানো রু্হূনতম পাহাড় িূড়ার সনে ধািা লা নত 
পানর। এক বসনকনন্ড আটর্ হয়নতা জীবে বথনক রৃ্তুযর কানছ িনল যাব। 
  
সার্নে বকানো এয়ারটফল্ড আনছ টক? বকােটদনক? 
  
 টবর্ােিা অসহানয়র র্নতা দুলনছ। আটর্ স্পষ্ট বদখনত পাটে কা নজর টশনরাোর্–
পাহাড়িানক এটড়নয় যাব কী কনর? আটর্ বছানিা বৃনের র্াধযনর্ েীনি োর্ার বিষ্টা করটছ। 
েীনি আরও েীনি। বকানো একিা টেরাপদ জায় ায় টকছুক্ষণ বভনস থাকনত হনব। বশষ 
পযমন্ত আটর্ র্াটি বথনক ৩০ ফুি উাঁিুনত িনল এলার্। এখে টকছু টকছু বদখনত পাটে। 
হযাাঁ, িু-রা সব তাটকনয় আনছ আর্ার টদনক। 
  
আটর্ বকােরকনর্ টবর্ােিানক অবতরণ করালার্। আর্ার িটশক্ষক এট নয় এনলে। টতটে 
খুবই বরন  ব নছে। 
  
টতটে বলনলে আটর্ বতা বনলটছ ঝড়িানক লক্ষয করনত। 
  
-হযাাঁ, আটর্ ঝনড়র টদনক েজর বরনখটছলার্। 
  
কযাপনিে অযান্ডারসে একটদে বলনলে এবার বেটেং বশষ হনয়নছ। বতার্রা টবর্াে 
ওড়ানত টশনখ ব নছ। টকন্তু এখে হানত যনথষ্ট যুি টবর্াে বেই। তাই টকছুটদে অনপক্ষা 
করনত হনব। 
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তখেই আর্ার র্নে ববে রবািমনসর কথা এল। আটর্ ভাবলার্, টেউইয়নকম ট নয় তার 
সনে বদখা করনল বকর্ে হয়? 
  
আটর্ সকলনক গুেবাই জাোলার্। বেে ধনর টেউইয়নকম উনড় িনলটছ। এখেই ববনের 
সনে কথা বলনত হনব। 
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অসাধারণ একদি উড়াি 
১১. 
  
অসাধারণ একটি উড়াে। টবরাি বাটণটজযক বেে। অনেক পযানসোনরর টভড়। আর্ার 
টদনক সশ্রি দৃটষ্টনত তাটকনয় আনছ। 
  
টেউইয়নকম এনস থার্লার্। এিাই বতা টেল টবটল্ডং। আর বক, ও বজফারসে এবং র্যাক্স 
টরনির অটফস। অনেক িৃটতর গুেে। 
  
ববে রবািমস ইটতর্নধযই খবর বপনয়নছ। বস এয়ারনপানিম এনসনছ আর্ানক স্বা ত জাোনব 
বনল। 
  
আর্রা বহানিনল ব লার্। 
  
বস বলল–আটর্ এখে বফািম টেনক্সর হনয় কাজ করটছ। আটর্ টসনের্ার সানথ যুক্ত 
হনয়টছ। তুটর্ জানো ো, এিা কত সুন্দর অটভজ্ঞতা। তুটর্ টেউইয়নকম কী করনব? 
কতক্ষণ থাকনব? 
  
আটর্ বললার্ এক ঘন্টা হনত পানর। এক সপ্তাহও হনত পানর। 
  
আটর্ আর্ার অবিািা ববাঝাবার বিষ্টা করলার্। বললার্ বয বকানো সর্য় কতৃমপনক্ষর 
োক আসনত পানর। 
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আর্রা একিা বহানিনল ট নয় উপটিত হলার্। আন  বথনকই ঘর বলা টছল। আটর্ 
বললার্ দূর বথনক একিা বফাে কল আসনব র্যাোর্, আর্ানক সনে সনে বদনবে টকন্তু। 
  
ববে আর আটর্ পরবতমী রানত টেোর বখনয়টছলার্। 
  
সকালনবলা, আটর্ আর্ার এনজন্ট লুইস সুত্রনক বফাে করলার্। কযাটলনফাটেময়ানত 
থানকে। আটর্ টেউইয়নকম এনসটছ, বসকথা জাোলার্। 
  
–অটফস যানেে ো বকে? 
  
উটে বলনলে আর্ার পািমোর জুনলনসর সনে বদখা করুে। 
  
জুনলস, টেউইয়কম অটফনসর িধাে, বছর িটেশ বয়স, বদখনত শুেনত খুব একিা খারাপ 
েয়। 
  
উটে বলনলে লুই, আপোনদর আসার কথা বনলনছ। আপটে টক বকানো বিানজনক্ট কাজ 
করনবে? 
  
-হযাাঁ। 
  
–আর্ার কানছ একিা গুরুেপূণম বিানজক্ট আনছ। আপটে টক জাে টকপুরার োর্। 
শুনেনছে? 
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-হযাাঁ, শুনেটছ। 
  
–জাে টকপুরা হল ইওনরানপর একিা র্স্ত বড় অনপরা োর। তার স্ত্রী র্াথমা এ ারনথরও 
খুব োর্ আনছ। তারা বসখানে অনেকগুটল রু্টভ ততটর কনরনছে। তারা েেওনয়নত টকছু 
বদখানত িনলনছে।  দয বর্টর উইনো। 
  
বর্টর উইনো, ফ্রােজ বলহানবর এক টবখযাত অনপরা। এর্ে একজে রাজার  ল্প, টযটে 
এক বছাট্ট ভূটর্খনণ্ডর িধাে টছনলে। টতটে এক টবধবানক ভানলাবাসনতে। 
  
–এই বইিার সারাংশ টলনখ টদনত হনব। আপটে টক কাজিা করনত িাইনছে? 
  
আটর্ টক এখে তা আর পারব? টেনজনক িে করলার্। 
  
বশষ পযমন্ত জাে এবং র্াথার সনে বদখা হল। অসির বহানিনল। টকপুরা দরজা খুনল 
আর্ার টদনক তাটকনয় বলনলে –আপটে টক বলখক? 
  
-হযাাঁ। 
  
–বভতনর আসুে। 
  
জাে টকপুরা একজে শটক্তশালী বিহারার র্ােুষ। বছর িটেশ বয়স। কথার বভতর 
হাোরীয় িাে আনছ। র্াথমা বরা া এবং আকষমণীয়া। লম্বা িুনলর অটধকাটরণী। রু্নখ 
আর্ন্ত্রণী হাটস। 
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-বসুে। টকপুরা বলনলে। 
  
আটর্ বসলার্। 
  
–দয বর্টর উইনোনক আর্রা বদখানত িাইটছ। জুনলস বনলনছে, আপটে একজে ভানলা 
বলখক। আপটে ইটতর্নধয কী কী টলনখনছে? 
  
আটর্  ড় ড় কনর বনল ব লার্ ফ্ল্াই বাই-োইি, সাউথ অফ পাোর্া। 
  
তারা আর্ার টদনক অবাক বিানখ তাকানলে। 
  
জাে বলনলে আর্রা পনর জাোব। 
  
টতটরশ টর্টেি বানদ আটর্ জুনলস টজ লানরর অটফনস বপৌঁনছ ব লার্। 
  
টজ লার বলনলে –হযাাঁ, ওোরা বফাে কনরটছনলে। কাজিা আপোনক করনত হনব। 
  
আবার ঘে কানলা বর্নঘর অন্ধকার। আটর্ জাটে ো, কীভানব এট নয় যাব। েেওনয়র 
জেয কনব টিত্রোিয টলখব? 
  
জুনলস টজ লার আর্ার টদনক তাটকনয় বলনলে- আপোর শরীর টঠক আনছ? 
  
র্নের এই ভাব ব াপে বরনখ আটর্ বললার্, হযাাঁ, আটর্ টঠক আটছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

138 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

আটর্ বহানিল রুনর্ টফনর এলার্। ববে রবািমসনক সব কথা টক জাোব? আর্রা টক 
আবার একসনে কাজ করব? 
  
বফািম টেনি তানক ধনর বফললার্। বস বলল –েতুে টকছু? 
  
–হযাাঁ, দয বর্টর উইনোর ওপর সারাংশ টলখনত হনব। 
  
–তুটর্ টক র্দ বখনয়ছ? 
  
–বকে? ববে বকানো কথা বলনছ ো। 
  
পনরর টদে সকানল আটর্ টথনয়িানর ব লার্। বসখানেই দয বর্টর উইনন্ডা বদখানো হনব। 
টেউ অনপরা বকাম্পাটে এই পটরনবশোর জেয পয়সা ঢালনছ। এর অন্তরানল এক 
র্ধযবয়টসেী ভদ্রর্টহলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। তার োর্ ইটরয়ে। 
  
এিা একিা িথর্ বশ্রণীর িনযাজো। কযাটরওোটফিা অসাধারণ। টবখযাত বযটক্তে জজম 
বসিা ততটর কনরনছে। তাাঁনক এই বদনশর অেযতর্ বসরা কযাটরওোফার বলা হয়। 
ভদ্রনলানকর বয়স খুব একিা ববটশ েয়। অসাধারণ োিনত পানরে। রু্নখ সুন্দর হাটস 
আনছ। উচ্চারনণ রাটশয়াে ভাব। 
  
পটরিালক হনলে টবখযাত বফটলক্স বেেিাে। পটরনবশো করনছে রবািম বোলজ। েতমকীর 
ভূটর্কায় অবতীণম হনয়নছ টর্লা স্লানোভা, এক ইওনরাপীয় েতমকী। 
  
আটর্ এনদর সকনলর সনে বদখা করলার্। 
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টেনরক্টর বলনলে- আধুটেক শি বযবহার করনত হনব। 
  
 আর একজে বলনলে –বযাপারিা সকনলর কানছ েহণনযা য হওয়া িাই। 
  
সব টকছু একসনে কী কনর হনব? ববে আর আটর্ আেনন্দ বর্নত উঠলার্। বফািম টেক্স 
টেউজাটসমনত অবটিত। বসখানে ববেনক সারাটদে বযস্ত থাকনত হয়। বস রানত টেউইয়নকম 
আনস। আর্রা একসনে টেোর খাই। একসনে কাজ কটর। কাজ করনত করনত রাত 
দুনিা ববনজ যায়। তবুও উৎসানহ ভািা পনড় ো। 
  
এই িথর্ েেওনয়র হনয় একিা োিক টলখনত িনলটছ। সর্স্ত শরীর উনেজোয় থরথর 
কনর কাাঁপনছ। ববনের সনে কাজ করা অনেকিা সহজ। তার র্নধয একিা সুন্দর 
সৃজেশীলতা আনছ। বস আর্ার বথনক অনেক ববটশ আত্মটবশ্বাসী। 
  
িথর্ অঙ্কিা বলখা বশষ হল। বসিা টেনয় আটর্ আর্ার িনযাজক ইটরয়নের কানছ 
ব লার্। টতটে পাতাগুনলা ওলিানত থাকনলে। 
  
টতটে আর্ার টদনক তাটকনয় বলনলে –অসম্ভব। এিা হনতই পানর ো। 
  
আটর্ অবাক, আটর্ বতা বিষ্টা কনরটছ। 
  
-আপটে টক আর্ানক ববাকা বাোনবে? আপটে টক আর্ার কথা বুঝনত পারনছে? 
  
–আটর্ দুঃটখত। বলুে বকাথায় ভানলা হনে ো, আটর্ আবার টলনখ টেনয় আসটছ। 
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 টতটে বাইনর ববটরনয় ব নলে। এিা একিা অভাটবত আঘাত। আটর্ টক েেওনয়র জেয 
োিক বলখার বযা য েই? 
  
আটর্ বসখানে বনস আটছ। টেনজর ভা যনক বদাষানরাপ করটছ। 
  
জজম বালােটিে এবং বফটলক্স বেেিানো অটফনস এনলে। 
  
–আপোর িথর্ অঙ্ক সম্পনকম আটর্ শুনেটছ। বদটখ কী বলখা আনছ? 
  
তারা দুজনে পড়নত শুরু করনলে। 
  
আটর্ রু্নখ শি শুেনত বপলার্ বফটলক্স বেেিানোর, তারপর হাটস। জজম বালােটিে। 
  
তারা পড়নত পড়নত বহনস টদনয়নছে। আহা, এিা তানদর ভানলা বলন নছ। 
  
পড়ািা বশষ হল। বফটলক্স বেেিানো আর্ানক বলনলে –টসেটে, দারুণ হনয়নছ। আপোর 
কাছ বথনক যা আশা কটর সবই বপনয়টছ। 
  
জজম বালােটিে বলনলে টিতীয় অঙ্কিা এর্েই ভানলা হনব বতা? 
  
এই খবরিা ববেনক বশাোনত হনব। 
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বহানিনল ট নয় আটর্ বিটলনফানের কানছ িনল এলার্। বভনবটছলার্ আটর্ম এয়ার িপ 
বথনক বয বকানো রু্হূনতম খবর আসনত পানর। সব সর্য় তাই টেনজনক ততটর রাখনত 
হত। 
  
টেউইয়কম একিা একাকীনের শহর বলা বযনত পানর। এখানে কানরার সানথ টবনশষ কথা 
হয় ো। ইটতর্নধয বযানলটরো টর্লার সনে আলাপ হল। এক রটববার, টরহাসমাল টছল ো। 
তানক টেোনর টের্ন্ত্রণ করলার্। বস আর্ার টের্ন্ত্রণ েহণ করল। 
  
আটর্ তানক তার র্ে বভালাবার বিষ্টা কনরটছলার্। আটর্ তানক সাটেমনত টেনয় ব লার্। 
তখে আটর্ ইউটেফর্ম পনর টছলার্। টেোর বখনত বখনত টর্লা আর আটর্ আসন্ন 
উপিাপো সম্পনকম আনলািো করটছলার্। আটর্ তার র্নের ি বন  ভাবিা বুঝনত 
পারলার্। টেোর হনয় ব ল। আটর্ বিনকর জেয বললার্, ৩৫ েলার। আটর্ কী কনর 
বর্িাব? অনেকক্ষণ বিনকর টদনক তাটকনয় টছলার্। তখে বিটেি কানেমর িিলে হয়টে। 
  
টর্লাো জােনত িাইল টকছু ব ালর্াল হনয়নছ? 
  
আটর্ বললার্ ো, তারপর বললার্ আটর্ এখেই আসটছ। 
  
আটর্ িনবশ পনথর টদনক িনল ব লার্। বসখানে ওই বহানিনলর র্াটলক দাাঁটড়নয় টছনলে। 
  
–টর্ঃ সাটেম? 
  
–হযাাঁ। 
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এখে আটর্ কী বলব? উটে বতা আর দােছত্র খুনল বনসেটে। 
  
–এিা আর্ার বিনকর বযাপানর। 
  
টতটে আর্ার টদনক তাকানলে। টতটে এর্ে অনেক বজানচ্চারনক আন  বদনখনছে। 
  
-টকছু ভুল হনয়নছ? 
  
-এই রু্হূনতম আর্ার কানছ পয়সা বেই। আটর্ লক্ষয করটছ, টর্লা আর্ার টদনক তাটকনয় 
আনছ টকো। আটর্ আবার বললার্, টর্ঃ সাটেম, আটর্ োিক টলটখ। এই োিকিা 
র্যানজটিক টথনয়িানর বদখানো হনব। রাস্তার ওপানর। টথনয়িার এখেও বখানলটে। যখে 
পয়সা পাব, আটর্ িাকািা টদনয় যাব। আপটে টক এইিুকু টবশ্বাস আর্ায় করনত পানরে? 
  
টতটে বলনলে বকানো সর্সযা বেই। বয বকানো সর্য় আর্ার বহানিনল বখনত আসনবে। 
  
আটর্ বললার্ আপোনক অনেক ধেযবাদ। 
  
–ো-ো, ধেযবাদ বদবার কী আনছ? 
  
এই ভানবই সর্সযািার তাৎক্ষটণক সর্াধাে হল। 
  
আর্ানদর িনযাজক ইওলােো, ববে এবং আর্ানক বর্ানিই পছন্দ করনতে ো। বকানো 
বলখাপড়ার আন ই টতটে একিা খারাপ র্ন্তবয করনতে। 
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টতটে বনলটছনলে এই পটরনবশেিা এনকবানর ফ্ল্প হনব। 
  
আটর্ বভনবটছ, উটে ববাধ হয় র্ােটসক বরাট েী। 
  
জজম বালােটিে, বফটলক্স বেেিানো, রবািম বোলজ– সকনলই আর্ানক খুব 
ভানলাবাসনতে। 
  
টরহাসমানলর সর্য় ইওলােো র্ানঝ র্নধয ববটশ কাজ করানতে। সকলনক আনদশ 
টদনতে। 
  
একটদে টরহাসমানলর র্ানঝ একিুখাটে সর্য় বদওয়া হনয়নছ। 
  
বালােটিে বলনলে বতার্ার সনে টকছু ব াপে কথা আনছ। 
  
–জজম, টকছু টক খারাপ হনয়নছ? 
  
-ো, টভেিে টফ্রেনল োনর্ আর্ার এক বনু্ধ আনছ। বস একিা েতুে োিক তুলনত 
িাইনছ। বস একজে বলখনকর সন্ধাে করনছ। আটর্ আপোর কথা বনলটছ। বস আপোর 
সনে বদখা করার জেয উদেীব। 
  
-সটতয কথা? আটর্ও বদখা করনত িাইটছ। 
  
বালােটিে তাাঁর ঘটড়র টদনক তাটকনয় বলনলে। একিার সর্য় বদখা করনত হনব। 
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দুনিা েেওনয়র োিক একই সনে অটভেীত হনব? এিা অটবশ্বাসয। 
  
টভেিে টফ্রেনল এক টবখযাত িনযাজক। তার অনেকগুনলা র্ি সফল উপিাপো আনছ। 
ফাটে বফস,  ালম বিটজ ইতযাটদ। তানক আর্রা এক কটরৎকর্মা র্ােুষ বলনত পাটর। 
  
–জজম, আপোর সম্বনন্ধ অনেক কথা বনলনছ। 
  
–আটর্ বিষ্টা করব। 
  
আটর্ জযাকপি োনর্ একিা বশা উপিাপো করনত িনলটছ। এই বশা-এর বভতর এর্ে 
একটি বর্নয়র  ল্প বলা হনয়নছ, বয যুি বফরত বন্দীনদর জেয িাকা তুলনত িাইনছ। 
  
 ল্পিার র্নধয র্জা আনছ বনল র্নে হনে। আটর্ এর র্নধয একজে টিত্রোিযকানরর 
সন্ধাে বপনয়টছ। তার োর্  াই ববালািে। টকন্তু তার বলখার র্নধয ববটশর ভা  ইংরাটজ 
িািীেপন্থা। আটর্ েতুে ইংরাটজ শি আর্দাটে করনত িনলটছ। এই কাজিা টক আপোর 
ভানলা লা নব? 
  
–অবশযই ভানলা লা নব, আটর্ বললার্, আর্ার সানথ আর একজে সাহাযযকারী আনছ, 
ববে রবািমস। বস আর্ার সানথ কাজ করনব। 
  
টফ্রেনল বলনলে –টঠক আনছ। এই োিকিার টিত্ররূপ টদনয়নছে ভারেে টেউক এবং 
হাওয়ােম টেনয়জ। 
  
েেওনয় একটি িরণনযা য োর্। 
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কনব বথনক শুরু করা যায়? 
  
–এখে বথনক। 
  
-হযাাঁ, বয বকানো রু্হূনতম ওই সংিা বথনক টরনপানিমর কথা বলা হনত পানর। তখে 
আর্ানক বছনড় বযনত হনব। 
  
টফ্রেনল কথা বলনলে আর্রা ইটতর্নধযই কুশীলবনদর টঠক কনরটছ। অযালাে বজােস এবং 
েযাটি ফানত্র কাজ করনত রাটজ হনয়নছে। 
  
-অসাধারণ উপিাপে। আটর্ স্পষ্ট বুঝনত পারটছ। টফ্রনেল আর্ানক টেনয় আলটভে 
টথনয়িানর ঢুনক পড়ল। 
  
বেনজর ওপর দটক্ষণ বদনশর একিা টবরাি বাটড় ততটর করা হনয়নছ। আটর্ অবাক হনয় 
বসটদনক তাটকনয় আটছ। 
  
-আপটে বলনলে বয, এই  ল্পিা হনে এর্ে এক র্াটকমে তসেযনক টেনয় বয… 
  
এিা আর্ার  ত বশা-এর বসি। টফ্রেনল ভানলা কনর বুটঝনয় টদনলে। বশা-িা একবানর 
ফ্ল্প হনয়নছ। আর্রা এই বসিিানক আবার বযবহার করব। তানত অনেক পয়সা ববাঁনি 
যানব। 
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আটর্ বুঝনত পারটছ ো, কী কনর  টথক যুন র দটক্ষণ বদশীয় র্যােসেনক একিা 
আধুটেক কানলর যুিসংিান্ত  নল্পর সনে যুক্ত করা যানব। 
  
–আর্ানক এখেই অটফনস টফরনত হনব।  াই ববালিনের সনে বদখা হনয়নছ? 
  
ভদ্রনলাকনক বদনখ র্নে হল, টতটে এক আকষমণীয় ইংনরজ। টতটে টপ. টজ. ওেহাউনসর 
জেয ববশ কনয়কটি টিত্রোিয টলনখনছে। আটর্ জাটে ো, উটে আর্ানক সাহাযয করনবে 
টকো? 
  
অথি উটে বলনলে- আর্রা একসনে কাজ করব, বযাপারিা ভাবনতই অবাক লা নছ। 
  
আটর্ বহানিনল টফনর এলার্। বহানিল  ােমনক বললার্ আর্ার বকানো বর্নসজ আনছ। 
টক? 
  
-ো, টর্ বসলেে। 
  
তা হনল? পরবতমী উড়ানে আর্ায় ববাধহয় আর কখেও োকা হনব ো। 
  
আটর্ বহানিনল টফনর ট নয় ববেনক বফাে করলার্ বফািম টেনি। 
  
–তুটর্ আর আটর্ টভেিে টফ্রেনলর হনয় কাজ করব। 
  
অনেকক্ষনণর েীরবতা- ওরা বর্টর উইনো টেনয় টেনয়নছ? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

147 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

–ো, বর্টর উইনোর বযাপানর পাকা কথা বলনত হনব। 
  
–কী কনর সব বশষ হল? 
  
-আটর্ জাটে ো। জজম বালােটিে সব টকছু টঠক কনরনছে। আর্রা  াই ববালিে োনর্ 
এক ইংনরজ সাটহটতযনকর সনে বদখা করব এবং তার অধীনে কাজ করব। 
  
. 
  
১২. 
  
আটর্ বযস্ত এবং খুটশ। িটত রু্হূনতম বফাে কনলর জেয অনপক্ষা কটর। 
  
পরবতমী টতে র্ানস আটর্ অনেকগুনলা টিত্রোিয টলনখ বফললার্। বর্টর উইনো, জযাকপি, 
আরও অেয দুই একিা। 
  
একটদে বরাববার সকালনবলা টেউইয়নকম একটি টবনোদে আসনর ট নয় আটর্ উপটিত 
হলার্। বয সর্স্ত তসটেনকরা টকছুটদনের জেয এনসনছ, তানদর র্ে িাো রাখাই এই 
আসনরর উনেশয। বসখানে সুন্দর সুন্দর  াে বাজানো হয়। সুন্দরী বর্নয়রা োি িদশমে 
কনর। পযমাপ্ত খাবানরর বযবিা করা হয়। এ বুটঝ যুি োর্ক র্রুভূটর্নত এক িুকনরা 
র্রূদযাে। 
  
আকষমণীয় বিহারার বসাোটল িুনলর একটি বর্নয় আর্ার টদনক এট নয় এনস বলল 
আপটে টক োিনত িাে, বসালজার? 
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োিিা সনব শুরু হনব, বক বযে আর্ার কাাঁনধ হাত বরনখনছ। 
  
আটর্ বললার্ এই বতা োি শুরু হনে। এখে বকে? 
  
 আটর্ তাটকনয় বদখলার্– দুজে টবরাি আকানরর র্ােুষ দাাঁটড়নয় আনছে। 
  
একজে বলনলে- বসালজার, আপোনক বেপ্তার করা হল। িলুে আর্রা থাোয় যাব। 
  
-বকে? কী সর্সযা? 
  
–টেনজনক অটফসার টহনসনব পটরিয় টদনেে? 
  
–আপোরা কী বলনছে? 
  
–আপটে অটফসানরর ইউটেফর্ম বকে পনরনছে? আপোর বকানো পটরিয়পত্র আনছ? 
  
-ো, আটর্ একজে অটফসার েই। আপোরা র্স্ত বনড়া ভুল করনছে। আর্ানক এই 
বপাশাকিা পরার অেুর্টত বদওয়া হনয়নছ। 
  
–বক অেুর্টত টদনয়নছে? আপোর র্া? 
  
ওাঁরা বজার কনর আর্ানক বসখাে বথনক বিনে টহাঁিনড় বাইনর টেনয় যাবার বিষ্টা করনলে। 
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আর্ার সর্স্ত শরীনর এবং র্নে ভনয়র আকুটত- আপোরা বকে বুঝনত পারনছে ো, 
আটর্ এয়ার িুনপর একিা বস্পশযাল োনির সানথ যুক্ত আটছ। 
  
ওাঁরা আর্ানক তখে দরজার কানছ টেনয় ব নছে। 
  
–আপোরা টক ওয়ার বেটেং সাটভমনসর োর্ শুনেনছে? 
  
ো। 
  
আর্রা বাইনর ববটরনয় এনসটছ। একিা  াটড় দাাঁড় করানো আনছ। 
  
–বভতনর িনল যাে। 
  
–আটর্ বললার্ আটর্ কখেই যাব ো। আপোরা এখেই একিা বফাে করনত পানরে। 
আটর্ ওয়ার বেটেং-এর সনে যুক্ত। আর্রা এই ধরনের বপাশাক পরনত পাটর। 
  
দুজে পুটলশ রু্খ িাওয়া িাওটয় করনলে। একজে বলনলে- টঠক। আো বকাথায় বফাে 
করনত হনব? 
  
আটর্ োম্বারিা টদলার্। একজে পুটলশ বলনলে- তুটর্ এর ওপর েজর রানখা, আটর্ 
এখেই বফাে কনর আসটছ। 
  
কুটড় টর্টেি বকনি ব নছ। উটে টফনর এনসনছে। রু্নখ একিা অদু্ভত অটভবযটক্ত। 
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 অেযজে টজজ্ঞাসা করনলে– কী হনয়নছ? 
  
আটর্ একজে বজোনরনলর সনে কথা বললার্। ওয়ার বেটেং সাটভমস সম্পনকম উটে টকছু 
জানেে টকো জােনত িাইলার্। হযাাঁ, এিা হল আটর্ম এয়ার িুনপর একিা োি। 
  
অেযজে আর্ার হাত বছনড় টদনয় বলনলে– আটর্ দুঃটখত। আর্রা ভুল কনরটছ। 
  
আটর্ আবার বভতনর িনল ব লার্। টকন্তু বসই বর্নয়টি ইটতর্নধয তার োনির সেীনক 
খুাঁনজ বপনয়নছ। 
  
. 
  
 াই ববালিনের সনে কাজ করার র্নধয একিা আলাদা আেন্দ আনছ। অনেকগুনলা 
জেটিয় োিক টলনখনছে। সুন্দর সুন্দর শি বযবহার কনরে। 
  
টতটে লং আইলযানন্ড একিা বছাট্ট বাটড় ভাড়া টেনয়নছে। িনতযক সপ্তানহর বশনষ ববে 
আর আটর্ বসখানে িনল যাই। 
  
এক সনন্ধযনবলা টেোর পাটিম। আটর্ এক সুন্দরী র্টহলার উনল্টা টদনক বনস আটছ। 
  
বর্নয়টি বলল-  াই আর্ানক সব কথা বনলনছ। তুটর্ োটক েেওনয়র জেয একিা সং ীত 
রু্খটরত টিত্রোিয টলখছ? বযাপারিা খুবই আকষমণীয়। 
  
আটর্ জােনত িাইলার্– তার র্ানে? 
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–আটর্ অটভেয় করনত িাইটছ। 
  
–বতার্ার োর্ কী? 
  
–ওনয়েটে বযাটর। 
  
ওনয়েটে টেটিশ। বস ইটতর্নধয কনয়কিা ছটবনত অটভেয় কনরনছ। অবশয সবই 
ইংলযানন্ড। 
  
টেোর বশষ হনয় ব ল। আটর্ জােনত িাইলার্– সবটকছু টঠক হনয়নছ? 
  
বস র্াথা বেনড় বলল- িনলা একিু বহাঁনি আটস। 
  
আর্রা বাইনর এলার্, িাাঁনদর আনলার উদ্ভাস িারপাশ। এখে ইনলকটেক আনলা টেটভনয় 
বদওয়া হল। িাাঁদ ছাড়া আনলার উৎস বেই। 
  
হঠাৎ বস কাাঁদনত শুরু করল। আটর্ কান্নার কারণ জােনত িাইলার্। 
  
বস বলল- আর্ার বয়নফ্রন্ড আর্ানক অকারনণ র্ারনধার কনর। 
  
কথাগুনলা বকানোরকনর্ তার রু্খ টদনয় ববটরনয় এল। 
  
-বকে? তুটর্ বকে তানক বাধা দাও ো? 
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–আটর্ জাটে ো, তানক আটর্ ভীষণ ভানলাবাটস। 
  
 বস আবার ফুাঁটপনয় ফুাঁটপনয় কাাঁদনছ। আটর্ তার কাাঁনধ হাত রাখলার্। 
  
–ওনয়েটে, আর্ার কথা বশানো। তুটর্ আর আঘাত বপনয়া ো। তানক বছনড় যাবার বিষ্টা 
কনরা। 
  
–আটর্ জাটে ো, কনব পারব। আটর্ এখে যাটে। 
  
–টঠক আনছ। আবার বদখা হনব। তুটর্ টক টেউইয়নকম থানকা? কাল রানত কী করছ? 
  
ও আর্ার টদনক তাটকনয় বলল- কাল রানত আর্ার বকানো কাজ বেই। 
  
টেোনর আসনব? 
  
 –এনল ভানলা হনব। 
  
পনরর টদে রাটত্রনবলা, ওনয়েটে আর আটর্ সাটভমনত টেোর বখলার্। এনক অনেযর সাহিযম 
উপনভা  করলার্। পনরর দু-সপ্তানহর র্নধয আর্রা বনু্ধনের আবরনণ বাধা পড়লার্। 
  
শুিবার সকালনবলা আটর্ একিা বিটলনফাে বপলার্। 
  
–টসেটে? 
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–হযাাঁ। 
  
–তুটর্ টক জীবেনক উপনভা  করনত িাইছ? 
  
–হযাাঁ, বকে? 
  
–তাহনল ওনয়েটে বযাটরর সনে আর কখেও বদখা কনরা ো। 
  
–তুটর্ বক কথা বলছ? 
  
–তুটর্ টক জানো ো, বক তানক টকনে টেনয়নছ? 
  
ো, বস কখেও আর্ানক তার োর্ বনলটে। 
  
 বা টস সাইন ল। 
  
 এরপর আটর্ আর কখেও ওনয়েটেনক বদখনত পাইটে। 
  
. 
  
দুজে জযাকপি োর ববটরনয় ব ল। অযালাে বজাি এবং োনেটট্ট ফানে। বজাি এক 
টবখযাত র্টভ োর। ভারী সুন্দর বদখনত, ছ-ফুনির ওপর লম্বা, সুনদনহর অটধকারী, সুন্দর 
হাটস আনছ বঠাাঁনি।  লায়  াে আনছ ির্ৎকার। তানক এখেই আইকে বলা যায়। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

154 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

োনেটে ইটতর্নধযই দশমকনদর র্ে জয় কনরনছ। কুটড় বছর বয়স হয়টে। শরীরিা খুবই 
আকষমণীয়। 
  
হযাাঁ, আটর্ বুঝনত পারলার্ এই উপিাপোিা দাাঁটড়নয় যানব। 
  
একটদে টরহাসমাল হনয় ব নছ। এই োিনকর টেনরক্টর রয় হারনেভ আর্ানক বলনলে 
টিত্রোিযিা অসাধারণ হনয়নছ। 
  
ইওলােোর কথা র্নে পনড় ব ল। আটর্ বললার্- ধেযবাদ রয়। 
  
আর্ার এক বনু্ধর কথা র্নে পড়নছ। বস এই জাতীয় োিক উপিাটপত করনত িাইনছ। 
তুটর্ টক তার সনে বদখা করনত যানব? 
  
ো, এখে আর সর্য় বকাথায়? আটর্ আর ববে দু-দুনিা োিনকর সংলাপ টলখটছ। 
আর্ানক বয বকানো সর্য় যুনি বযা  টদনত হনব। 
  
তার োর্ টরিােম কলর্ার। বস েনরাটথনক টবনয় কনরনছ। 
  
আটর্ খবনরর কা নজর পাতায় েনরাটথর োর্ বদনখটছ। বস এবং কলর্ার েেওনয়নত 
এক জেটিয় জুটি। 
  
–টেক, আটর্ তার সানথ কনব কথা বলব? 
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রয় হারনেভ একিা বফাে করনলে। বফাে বশষ হনয় ব ল। উটে বলনলে– কাল সকাল 
দশিায়। 
  
টরিােম ইটতর্নধযই অনেকগুনলা র্ি সফল োিক পটরনবশো কনরনছে। 
  
তার সনে বযা ানযা  হল, টতটরশ বছর বয়স হয়টে। বরা া বিহারা। উেীপোর ছাপ 
আনছ। 
  
টতটে বলনলে- রয় বতার্ার টবষনয় সবটকছু বনলনছ। আটর্ একিা ফযােিাটস টর্উটজকযাল 
করনত িনলটছ। অনেক খরি করা হনব। বসি বসটিং-এ বকানো কাপমণয করা হনব ো। 
এিা হল বশাপ অনপরা বলখনকর  ল্প। বয ঘুটর্নয় পনড় স্বপ্ন বদনখ, বস সুলতানের কানছ 
খবর বলনব। ো হনল তার রৃ্তুয হনব। 
  
–বযাপারিা খুব ভানলা লা নছ। এই ভূটর্কানত বক অটভেয় করনব? 
  
–বভরা বজাটরো। 
  
টবখযাত বযানল েতকী, বস এখে এক েেওনয় োনর পটরণত হনয়নছ। জজম বালােটিেনক 
টবনয় কনরনছ। 
  
–বরাোল্ড োহার্ তার টবপরীত ভূটর্কানত অবতীণম হনবে। তুটর্ টক েনরাটথর সানথ 
বকানো বশা কনরছ? 
  
–ো, টকন্তু একজে সাহাযযকারী িাই। 
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–ববে রবািমস, কনব বথনক শুরু হনব। 
  
এখে বথনক। ঘুর্ িনল ব নছ বিানখর পাতা বথনক। একিার পর একিা কাজ এনস 
ব নছ। এতিুকু সর্য় পাটে ো। 
  
আটর্ তখেও আর্ার ইউটেফর্ম পনর আটছ। বয বকানো সর্য় ফ্ল্াইনির বেটেং হনব 
আশায় আটছ। তার আন  কতিা সর্য় পাব? 
  
ঈশ্বর ববাধহয় তাটকনয়নছে আর্ার টদনক। 
  
টরিােম কলর্ানরর সনে বদখা হওয়ার পর দু-ঘন্টা বকনি ব নছ। কাজিা আটর্ টেনয়টছ, 
বফাে ববনজ উঠল। 
  
আটর্ বর্জর ববকার বলটছ। কাল সকাল েিায় আপোনক কযানেে বােমনসর সনে 
বযা ানযা  করনত হনব আটর্ম বহে বকায়িারনস। 
  
আর্ার হৃদয় স্তব্ধ হনয় ব নছ। আর্ার অবিা খুবই খারাপ। আর্ার হানত টতে-টতেনি 
োিনকর সংলাপ। এক রানতর র্নধয কী কনর বশষ করব? 
  
কযানেে বােমস এক লম্বা বিহারার িাকর্াথা র্ােুষ। ইউটেফর্ম পনর আনছে। টতটে 
আর্ার টদনক তাকানলে। আর্ানক বসনত বলনলে। আটর্ িাথটর্ক টশক্ষােটবশী বশষ 
কনরটছ টকো জােনত িাইনলে। তারপর বলনলে, আপোনক বসনকন্ডাটর ফাইি িুনল 
পাঠানো হনব। এখানে অেয বেে বদওয়া হনব। 
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-বকে? 
  
যুি এখে পানল্ট ব নছ, আর্রা রক্ষণাত্মক ভূটর্কায় অবতীণম হব। এখে ফাইিার 
পাইলিনদর দরকার। আপোর বিানখর দৃটষ্ট খুবই ভানলা। 
  
আটর্ টকছুই বুঝনত পারটছ ো। উটে আরও অনেক কথা বলনলে। তার র্ানে, এখে 
আর্ানক সবসর্য় তসটেক হনত হনব। 
  
টকন্তু আটর্ তা পারব টক? 
  
বহািনল টফনর এলার্। ববেনক বফাে করলার্। বললার্ অনেকক্ষণ রাত বজন  কাজ 
করনত হনব। 
  
-বকে? কী হনয়নছ? 
  
বদখা হনল সবটকছু বলব। 
  
ববে আর্ার সর্সযার কথা র্ে টদনয় শুেল। তারপর বলল, টিন্তা কনরা ো। োিকিা 
আনস্ত আনস্ত টলখনলই িলনব। 
  
পরবতমী টতেটদে আর্রা অনেক পটরশ্রর্ কনরটছলার্। একিার পর একিা টথনয়িানর 
যাটে। সংলাপিা টঠক র্নতা টলখনত হনব। 
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িতুথম টদে, আটর্ বহানিনল টফনর এলার্। বহানিল ক্লাকম আর্ার হানত একিা টিটঠ তুনল 
টদল- বলখা আনছ- শুনভো। 
  
আটর্ পড়নত শুরু করলার্। টিত্রোিযকার টহনসনব আর্ার েতুে বপশা শুরু হনে। হযাাঁ, 
সংলাপগুনলা দারুণ হনয়নছ। আটর্ জাটে, আনব নক এখে আর টেয়ন্ত্রনণ রাখা সম্ভব েয়। 
আটর্ আয়োর টদনক তাকালার্, আর্ার বিানখ এত জল বকে? জীবেযুনি বহনর যাবার 
যন্ত্রণা? আটর্ টেনজনকই িে করলার্। 
  
পনরর টদে সকাল েিা, আর্ানক আটর্ম বহেনকায়ািমানর বপৌঁনছানত হল। কযাটলনফাটেময়ানত 
বয পরীক্ষা করা হনয়টছল, তারই পুেরাবৃটে। টতটরশ টর্টেি ধনর পরীক্ষা িলল। আর্ানক 
োক্তানরর বিম্বানর বদখা করনত বলা হল। 
  
ভদ্রনলাক কতগুনলা কা নজর টদনক তাটকনয় বলনলে- আপোর বর্টেনকল টরনপািম 
বলনছ, আপোর হাটেময়া আনছ। 
  
–হযাাঁ, সযার। িথর্ পরীক্ষার সর্য় আটর্ এিা বনলটছলার্। 
  
যটদ বকানো সর্য় আপটে হাটেময়ানত আিান্ত হে, তাহনল কী হনব? ো আপোনক আর্রা 
কখেও টেবমাটিত করব ো। আপোনক আটর্ অনযা য বনল টলনখ টদলার্। আরও জাোনত 
হনব, আপোনক এই তসেযদনল আর লা নব ো। 
  
আটর্ অনেকক্ষণ বনস টছলার্। এই ঘিোিা কীভানব বর্নে বেব বুঝনত পারটছলার্ ো। 
তারপর িনল যাওয়ার বিষ্টা করলার্। 
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উটে বলনলে- ইউটেফর্মিা খুনল টদনয় যাে। 
  
আটর্ আবার সাধারণ র্ােুনষ পটরণত হলার্। 
  
কী সব ভাবনত ভাবনত একিা কাপড় জার্ার বদাকানে ঢুনক পড়লার্। দুনিা সুযি 
টকেলার্, কতগুনলা বছানিা পযান্ট, শািম এবং িাই। হযাাঁ, এবার টিত্রোিযকার টহনসনবই 
আর্ার সবসর্নয়র জীবে শুরু হনব। 
  
. 
  
১৯৪৩ সানলর ৪ঠা আ ে, টদ বর্টর উইনো র্যানজটেস টথনয়িানর শুরু হল। এিা 
েেওনয়র অেযতর্ জেটিয় োিনক পটরণত হয়। 
  
টবটভন্ন পত্রপটত্রকানত উচ্ছ্বটসত িশংসা িকাটশত হনে 
  
। দয টেউইয়কম িাইর্স র্ন্তবয কনরনছ অসাধারণ উপিাপো। 
  
দয বহরাল্ড টেটবউে টলখল শহনরর সকনল অবাক হনয় ব নছ। 
  
 দয টর্রর-এ িকাটশত হল- অসাধারণ তবটিত্রযসম্পন্ন এবং সং ীতবহুল। 
  
 দয জােমাল আনর্টরকাে র্ন্তবয করল- একিা বকৌতুক পটরপূণম হাটসর  ল্পকথা। 
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ওয়াল্টার উইেনিল টলখনলে– আ ে র্ানসই এর িফুিে ঘনি ব নছ। দয বর্টর উইনো 
সাধারণ র্ােুষ দারুণভানব েহণ কনরনছ। 
  
হযাাঁ, এবার ববাধহয় আটর্ োর্ করনত িনলটছ। 
  
. 
  
১৩. 
  
েনরাটথনক এক সৃজেশীল র্টহলা বলা বযনত পানর, বকৌতুকনবাধ আনছ র্নের র্নধয। 
সকনলর সানথ টর্নলটর্নশ কাজ করনত ভানলাবানসে। 
  
িথর্টদনক উটে টছনলে একজে িাইর্ টরনপািমার। তারপর েেওনয় এবং হটলউনের 
োর্করা সাংবাটদক হনয় উনঠে। টবটভন্ন টবষনয় অন্ততদন্তরূ্লক বলখানলটখনত যনথষ্ট 
জেটিয়তা অজমে কনরনছে। টবনশষ কনর েঃ শযার্ বশফানেমর টবিানরর কথা টলনখনছে 
অকপিভানব। 
  
েনরাটথ এবং ববে একসনে টড্রর্ উইথ টর্উটজক-এর টিত্রোিয টলনখটছনলে।  াই 
ববালিে এবং আটর্ জযাকপি-এর টিত্রোিয বশষ করলার্। টভেিে টফ্রেনল েেওনয়নত। 
এনলে ওনপটেং বশা বদখনত। এভানবই তখে জীবে এট নয় িনলনছ। 
  
১৯৪৪ সানলর ১৩ই জােুয়াটর। অলটভে টথনয়িানর জযাকপি শুরু হল। ববটশর ভা  
সর্ানলািক এিানক ভানলা বনলটছনলে। 
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আর্রা স্পষ্ট বুঝনত পারটছ, আর্ানদর সবনথনক বড় সফলতা আসনত িনলনছ। 
  
টড্রর্ উইথ টর্উটজক–এক অসাধারণ উপিাপো, টভেিে টফ্রেনল েে, টরিােম বকালর্ার 
এই পটরনবশোর অন্তরানল অথম সাহাযয করনলে। েেওনয়নত টবনফারণ ঘনি ব ল। 
েুয়ািম িাটে সব কিা বসি সাটজনয়টছনলে। র্াইলস বহায়াইি কসটিউনর্র পটরকল্পো 
কনরটছনলে। জজম বালােটিে টছনলে কযটরওোফার। 
  
ববে আর আটর্ সর্য়িা ভা  কনর টেনয়টছ। আটর্ েনরাটথর জেয টিত্রোিয টলখটছ। 
কখেও তার সুন্দর সাজানো অযাপািমনর্নন্ট পা রাখার অেুর্টত পাটে। ববে এবং আটর্ 
রানতর অন্ধকানর কাজ করটছ। বহানিনল বনস, ববে বতা এখে বফািম টেনি িাকটর পানব। 
বসটদকিাও র্াটেনয় িলনত হনব। 
  
এক সনন্ধনবলা ববে আর আটর্ টলখটছলার্। আটর্ একিা কলর্ বফনল টদনয় বসিা 
বতালার বিষ্টা করটছ। আর্ার হাটেময়ািা িিণ্ড যন্ত্রণা টদনত শুরু করল। আটর্ ছিফি 
করনত থাকলার্। েড়নত িড়নত পারটছ ো। ববে অযামু্বনলনির জেয বফাে করল। 
টতেটদনের জেয আর্ানক হাসপাতানল থাকনত হল। অনেক কাজ বাটক পনড় আনছ। 
র্েিা বকর্ে বযে হনয় ব নছ। 
  
হাসপাতাল বথনক ছাড়া বপলার্, আবার কাজ শুরু হল। কাজিা বশষও হনয় ব ল। 
  
েনরাটথ, ববে এবং আটর্ টথনয়িার হনল বনস আটছ। টরহাসমাল বদখটছ। হযাাঁ, টরহাসমাল 
বদনখই বুঝনত পারা যানে, আসল পটরনবশো বকর্ে হনব। বেনজ টেতযেতুে টিউনর্র 
টভড়। অসাধারণ িটতেটব। বভরার োনির আসর টক? 
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এই োিকটি শুরু হনয়নছ বভরা এবং বরাোনল্ডর কনথাপকথনের র্নধয টদনয়। তারা 
দুজনেই িথর্ রজেীনত উতনর ব নলে। 
  
র্া এবং র্াতটর িথর্ টদে টেউইয়নকম এনসটছল। আর্রা িথর্ সাটরনত বনসটছলার্। 
টথনয়িানর অনেক র্ােুনষর সর্ানবশ ঘনি ব নছ। ববে আর আটর্ পরস্পনরর টদনক 
তাটকনয় একিু হাসলার্। 
  
র্নে হনে োিকিা ববাধহয় আরও জেটিয় হনয় উঠনব। টদনে টদনে দশমকনদর সর্ানবশ 
আরও বাড়নছ। 
  
টড্রর্ উইথ টর্উটজক োিকটির র্নধয দুনিা অঙ্ক এবং বতনরািা দৃশয টছল। িথর্ দৃশয 
শুরু হবার আন  আটফ্রকাে-আনর্টরকাে বশা- ালমনদর োি িদশমনের বযবিা হল। এই 
বযাপারিা জেসাধারনণর র্নধয দারুণ উনেজোর সৃটষ্ট কনর। এিা একিা েতুে 
উপিাপো। ধীনর ধীনর বাজোর ছন্দ বাড়নত থানক। ওই স্বল্পবসো সুন্দরীরা বেজ 
বফ্ল্ানরর ওপর এনস দাাঁড়ায় এনক এনক। দশমকরা অবাক টবিনয় তাটকনয় থানক। 
  
এিা হল শুরুর কথা। টকন্তু বশষ পযমন্ত কী বযে ঘনি ব ল। 
  
এবার বভরা বজাটরোর র্নি আসার পালা। বস হল টবনশ্বর অেযতর্ বসরা বযানল েতমকী, 
একবার োিনত োিনত বস হঠাৎ পনড় ট নয়টছল। দশমকরা টশহটরত হনয় উঠল। ববে 
আর আটর্ টসনি বনস ঘার্টছ। 
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দুনিা দৃনশযর পনরর কথা। বভরা আর বরাোল্ড অসাধারণ বপাশানক সুসটজ্জত। তারা 
বসন্টার বেনজ এনস দাাঁড়াল। এবার একিা বিনর্র দৃশয অটভেীত হনব। হালকা িাাঁনদর 
আনলা। বিক্ষাপনি আরণযক পিভূটর্। ববে এবং আটর্ বযসব সুন্দর শি টলনখটছলার্, 
বসগুনলা এবার উচ্চাটরত হনব। বশষ পযমন্ত দৃশযিা ভানলাভানব উতনর ব ল। জে ণ স্তব্ধ 
হনয় সবটকছু শুেনছ। 
  
হঠাৎ আনলািা টেনভ অন্ধকার হনয় ব ল। ঘুরঘুটট্ট অন্ধকার। বজাটরো এবং োহার্ 
বেনজর ওপর দাাঁটড়নয় আনছ। কী করনব বুঝনত পারনছ ো। তারা সংলাপ বনল যাবার 
বিষ্টা করল। একিু বানদ বথনর্ ব ল। অনেকক্ষণ বানদ আনলা টফনর এল। 
  
ফ্ল্যাশলাইনির আনলা, দুজে বিটর্ক-বিটর্কার র্াথার ওপর আনলা ধরা হল। বুঝনত 
পারা ব ল, একিা অসাধারণ দৃশযপনির সৃটষ্ট হনয়নছ। 
  
এিা হল েেওনয়র ইটতহানস সবনথনক দুভমা যজেক ঘিো। আর্রা শান্তভানব একিা 
বরেুনরনন্ট িনবশ করলার্। জাটে, সর্ানলািোর টবষতীর আর্ানদর টবি করনব। 
  
বকানো বকানো সর্ানলািক অবশয সহােুভূটতর দৃটষ্টনত সব টকছু টবিার করার বিষ্টা 
কনরটছনলে। আর্ানদর উদযনর্র িশংসাও করা হনয়টছল। র্েিা ভীষণ দনর্ ব ল। এই 
ধরনের টবপযময় আর্রা বকউই আশা কটরটে। 
  
টড্রর্ উইথ টর্উটজক অটভেয় বশষ হনয় ব নছ। এক ভদ্রনলানকর বফাে বপলার্। 
উচ্চারনণর বভতর হানেটরয় ছাপ আনছ। টতটে টেনজনক লাটেসলাস োনর্ পটরিয় টদনলে। 
জজম হযাটল োটক আর্ানক বফাে করনত বনলনছে। 
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জজম হযাটল হটলউনের এক টবখযাত বলখক। আটর্ জােনত িাইলার্– কী করব আপোর 
জেয? 
  
-আর্রা টক একসনে লাি বখনত পাটর? 
  
আটর্ বফােিা ঝুটলনয় বরনখ জজম হযাটলর সনে কথা বললার্, ভদ্রনলানকর পটরিয় বজনে 
বেবার বিষ্টা করলার্। 
  
জজম বহনস বলনলে- উটে এক টবখযাত হানেটরয় টিত্র োিযকার। ইওনরানপ ওোর যনথষ্ট 
োর্ আনছ। বসখানে অনেকগুনলা টহি ছটবর বলখক। 
  
উটে আর্ার সনে কী করনত িাইনছে? 
  
–বতার্ার জেয একিা ভানলা িস্তাব আনছ। উটে এর্ে একজেনক খুাঁজনছে, টযটে ইংরাটজ 
বলনত পানরে, তুটর্ বদখা কনরা। বকানো অসুটবধা হনব ো। 
  
আর্ার বহানিনল লানির আনয়াজে। ভদ্রনলাকনক বদনখ র্নে হল কর্মক্ষর্। খুব একিা 
লম্বা েয়, পাাঁি ফুি িার ইটি হনব। টতেনশা পাউনন্ডর েীনি ওজে। তনব শরীনরর র্নধয 
একিা আকষমণী ছাপ আনছ। 
  
ওর সানথ বাদার্ী িুনলর এক র্টহলানক বদখলার্, উটে পটরিয় কটরনয় টদনলে আর্ার স্ত্রী 
র্াটরকা। 
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আর্রা হানত হাত রাখলার্। আর্রা বসলার্। উটে বলনলে- আর্রা দুজনেই একই 
পনথর পটথক। ইওনরানপ আর্রা অনেক টকছু কনরটছ। 
  
আটর্ জাটে, লাটেসলাস আর্ানক সবটকছু বনলনছে। 
  
 –র্াটরকা আর আটর্ ভটবষযৎ োিক টেনয় পরীক্ষা-টেরীক্ষা করনত িাইটছ। আপটে টক 
আর্ানদর জেয োিক টলখনবে? 
  
কী ধরনের োিক? 
  
–এিা এর্ে একজে তসটেনকর  ল্প, যুনির বশনষ টতটে তার বছাট্ট শহনর টফনর 
এনসনছে। বিটর্কার সনে বদখা কনরনছে। টকন্তু ইটতর্নধয একিা ঘিো ঘনি ব নছ। 
রণনক্ষনত্র ওই যুবক অেয বর্নয়নক ভানলানবনসনছে। 
  
বযাপারিা খুব একিা উনেজক কী? আটর্ র্নে র্নে বললার্। রু্নখ বললার্ আটর্ 
দুঃটখত। এখে খুব বযস্ত আটছ। 
  
সবনথনক গুরুেপূণম টবষয় হল, এখানে রূ্ল িটরনত্র অটভেয় করনব একজে র্টহলা, 
অথমাৎ আর্রা, একজে র্টহলা তসটেনকর কথা বলব। 
  
আশ্চযম, এিা একিা েতুে উপিাপো, এ টবষনয় বকানো সনন্দহ বেই। 
  
ওই বর্নয়টির সার্নে এখে র্স্তবনড়া সর্সযা। িাক্তে বিটর্ক অথবা ওই তসটেক, কানক 
বস র্ে বদনব? 
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র্াটরকা টজজ্ঞাসা করনলে- আপটে টক কাজিা করনবে? 
  
–হা, আটর্ আেহী, টকন্তু আর্ার একজে সহকারী আনছ। লাটেসলাস আর্ার টদনক 
তাটকনয় বলনলে–টঠক আনছ। আর্রা তানকও ো হয় পাটরশ্রটর্ক বদব। 
  
আটর্ বসটদে টবনকনল ববেনক বেনক সব কথা বললার্। 
  
ববে বলল আর্ার সাহাযয ছাড়া তুটর্ এিা করনত পারনব। এখে অনেকিা সর্য় 
অটফনসর কানজ িনল যানে। 
  
–তুটর্ থাকনব ো? 
  
-হযাাঁ, হয়নতা টকছুটদে। আশা কটর, এই কাজিা ভানলা ভানবই উতনর যানব। 
  
লাটস অথমাৎ ওই হানেটরয় ভদ্রনলাক এবং র্াটরকা আর্ার উনল্টাটদনক বসনলে। কাজিা 
শুরু হল। লাটসর কথা ববাঝা খুবই শক্ত। র্াটরকা বর্ািারু্টি ভানলা ইংরাটজ বলনত 
পানরে। এই োিকিার োর্ বদওয়া হল োর ইে দয উইেনো। 
  
িারর্ানস সংলাপ বলখা বশষ হল। আর্ার এনজন্ট একিা িনযাজক দলনক এই োিকিা 
বদখাল। তারা এিা উপিাপে করার জেয আেহী হনয় উনঠনছ। টঠক করা হল, বজানসফ 
এই োিকটি পটরিালো করনবে। বক বকাে ভূটর্কানত অবতীণম হনবে, তা টেনয় টহসাব-
টেকাশ শুরু হল। 
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বপট , েেওনয়র এক টবখযাত অটভনেত্রীনক ওই র্টহলার িটরত্রিা বদওয়া হনব। আর্রা 
অনেক পুরুনষর পরীক্ষা টেলার্। টকন্তু বক োয়নকর ভূটর্কায় অবতীণম হনবে, তা টঠক 
করা সম্ভব হল ো। একটদে আর্ার এনজন্ট এক তরুণ অটভনেতার ছটব টেনয় এল। 
  
হয়নতা তানকই আর্রা টেবমাটিত করব। 
  
বস টিপিা পড়নত শুরু করল। অবনশনষ বসই উনেজক রু্হূতম। ভানলাভানবই রু্নখর 
অটভবযটক্ত বদটখনয় টছল বসই বছনলটি। তার অটভেয় ক্ষর্তা বদনখ আটর্ এনকবানর রু্গ্ধ 
হনয় ব টছ। বস হল টককম ে লাস। 
  
টরহাসমাল শুরু হল। বপট  এবং টককম এক অসাধারণ যু নল পটরণত হনয়নছ। টরহাসমাল 
বশষ হল। আর্রা এবার োিক উপিাপে করব। ওয়াটশংিনে আর্ানদর কাজ শুরু হনব। 
সর্ানলািোর ঝড় বনয় ব ল। ববটশর ভা  সর্ানলািক িশংসা কনরনছে। 
  
আর্ার র্নে আেন্দ, টড্রর্ উইথ টর্উটজনকর র্নতা টবপযময় এখানে হয়টে। তা হনল? 
েেওনয়নত ববাধহয় আটর্ পানয়র তলায় শক্ত জটর্র সন্ধাে করনত পারলার্। 
  
১৯৪৫ সানলর ৩১ জােুয়াটর, েেওনয়নত এই ছটবর িথর্ অটভেয়। ইটতর্নধযই োর্িা 
পানল্ট রাখা হনয়নছ  এটলস ইে আর্মস । িথর্ টদে অটভেনয়র বশনষ আর্রা সাটেমনত 
ব লার্, সর্ানলািোর বযাপারিা ববাঝার জেয। তাছাড়া একিু আেন্দ অেুষ্ঠাে করনত হনব 
তবটক। 
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ববটশর ভা  সর্ানলািক তীক্ষ্ণভানব োিকিানক আির্ণ কনরনছে। অনেনক বনলনছে, 
এটি এক দুবমল উপিাপো। অবশয বকউ বকউ এর অন্তরানলর সৃজেীসোনক তুনল ধরার 
বিষ্টা কনরনছে। 
  
হা, হয়নতা সর্ানলািকরা টঠকই বনলনছে। েেওনয়র জেয োিক টলখনত ব নল আরও 
ববটশ অেুভবী হওয়া দরকার। আরও র্সৃণ টিন্তাভাবো করনত হনব। 
  
কী ঘিনছ, আটর্ তা বুঝনত পারটছ। তার র্ানে? এর্ে হনত থাকনল বাটক জীবেিা 
বহানিল ঘনর বনস দুঃখ জাোনত হনব। আটর্ টঠক করলার্ হটলউনে টফনর যাব। বসখানে 
আটর্ আবার বর্ৌটলক বলখায় র্ে বদব। বসিা টবটির বিষ্টা করব। হয়নতা একিু 
অটেশ্চয়তা আনছ! সবনশনষ আনছ সৃজেশীলতার আেন্দ। 
  
পনরর টদে সকালনবলা আটর্ কা জ কলর্ টেনয় টলখনত বসলার্। হযাাঁ, একিা ভানলা 
টকছু টলখনত হনব। 
  
টতটরশ পাতার একটি সারাংশ। োর্ টদলার্ সানেেটল ইি টরং । এিা হটলউনের জেয 
ততটর কনরটছ। 
  
লস এনেলনস যাবার পনথ টিকান ানত থার্লার্। র্া এবং র্ারটতর সনে বদখা করনত 
হনব। 
  
র্া আর্ানক জটড়নয় ধনর বলল– এই হল আর্ার বলখক বছনল। 
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আটর্  এটলস ইে আর্মস  এর সর্ানলািোর কথা বললার্, ো বলনল র্া হয়নতা দুঃখ 
পানব। 
  
টকন্তু র্া সব কথা বজনে ব নছ। র্া বলল োিনকর োর্ পটরবতমে করািা বুটির্ানের 
কাজ হয়টে। 
  
আটর্ টিকান ানত কটদে টছলার্। র্াটসনদর সনে বদখা করলার্। ফ্রাে, এর্া আর পাউটলে 
তারা বেেভার বথনক এনসটছল। তারা আর্ানক বপনয় খুবই ব ৌরব ববাধ কনরনছ। 
  
একজে বলল– েেওনয়নত টড্রর্স উইথ টর্উটজক এবং এটলস ইে আর্মস -এর র্নতা 
সাফলয অেয বকানো োিক পায়টে। 
  
সব শুনে লজ্জায় আর্ার র্াথা বহি হনয় ব ল। পটরটিত টিয়জেরা আর্ায় কত 
ভানলাবানস। 
  
এবার টবদায় জাোবার পালা। আটর্ তখে উড়াে পাটখর সওয়ার হনয় হটলউনের টদনক 
িনলটছ। 
  
এই হল বসই হটলউে। এখে আর্ার কী পটরিয়? আটর্ টর্টলিারী বথনক বটহষৃ্কত 
হনয়টছ। দুনিা েেওনয় টহিনসর রিটয়তা, পাশাপাটশ দুনিা ফ্ল্পও আর্ার োনর্র পানশ 
জ্বলনছ। 
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সর্য় এট নয় িনলনছ। বসৌভা য বলনত হনব। জযাকপি-এর এক অটভনেত্রী ববভারটল 
টহলনস একিা বছাট্ট অযাপািমনর্ন্ট বরনখটছল। বস ওই অযাপািমনর্ন্টিা আর্ানক ভাড়া টদনত 
রাজী হল। এিা পার্ ড্রাইনভ অবটিত। বসখানে ট নয় দাাঁড়ালার্। একিা অল্পবয়সী বছনল 
দরজািা খুনল টদল। তার োর্ টবল। বস জােত, আটর্ বসখানে যাব। 
  
আটর্ বভতনর িনবশ করলার্। বছাট্ট সাজানো অযাপািমনর্ন্ট, একিা বশাবার ঘর, বছাট্ট 
টলটভং রুর্ আর একিা টকনিনেি। 
  
এবার এখানেই শুরু হনব আর্ার সংোর্। 
  
এবার আটর্ বকাথায় যাব? কানর্ল টিনি ট নয় বেটসর সনে বদখা করনত হনব। সব 
টকছুই একরকর্ আনছ, রু্খখাো একিু পানল্ট ব নছ। হযাাঁ, েতুে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বছনলর দল 
ববাটেমং-এ টভড় কনরনছ। আ ার্ী টদনের তারকা, পটরিালক অনপক্ষা কনর আনছে 
কাটক্ষনত বিটলনফাে কনলর জেয। 
  
বেটস এতিুকু পাল্টােটে। এখেও একই রকর্ বিহারা বজায় বরনখনছে। সকলনকই 
উপনদশ টদনেে, যন্ত্রণা উপশনর্র বিষ্টা করনছে। 
  
আর্ানক বদনখ এট নয় এনস জটড়নয় ধরনলে। বলনলে- তুটর্ এখে কত টবখযাত হনয় । 
উনঠছ। 
  
আটর্ জাটে ো এই টবনশষণিা আটর্ বপনত পাটর টকো। 
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-হা বকানো রকর্ িনল যানে। 
  
অতীনতর িৃটতিারণ কনর ববশ কনয়ক ঘন্টা বকনি ব ল। বশষ পযমন্ত আটর্ িনল এলার্, 
এনজনন্টর সনে কথা বলনত হনব। 
  
উইটলয়ার্ র্টরস এনজটির সনে একিা িুটক্ত হল। এটি হটলউনের অেযতর্ বসরা 
এনজটি। সযাটর্ োনর্ এক অল্পবনয়সী ভদ্রনলাক এটি পটরিালো কনর থানকে। টতটে 
আর্ানক আরও কনয়কজে এনজনন্টর সানথ কথা বটলনয় টদনলে। 
  
তানদর র্নধয একজে হাইে, টতটে বলনলে- আপোর কথা অনেক শুনেটছ। আর্রা 
একসনে টকছু উনেজক কাজ করনত পারব। 
  
বোো হলওনয়র সনে বদখা হল। লম্বা, পাতলা বিহারা, বিানখর তারা ধূসর টকন্তু বুটির 
ছাপ আনছ। টতটে আর্ার হানত হাত বরনখ বলনলে–হযানলা টর্ঃ বসলেে, আপটে 
আর্ানদর সনে কাজ করনবে বভনব র্নে আেন্দ জা নছ। 
  
-হযাাঁ, এই এনজটিিা আর্ার ভানলা লা ল। আটর্ বললার্, আটর্ বর্ৌটলক  ল্প টেনয় 
এনসটছ, বসগুনলা বদখানত িাইটছ। 
  
সযাটর্ বলনলে– এখে বথনকই টক কাজ শুরু হনব? আর্ানদর ক্লানয়ন্টনদর তাটলকায় এটে 
কযান্টর আনছে, একিা সর্সযা হল, টিেিা বকর্ে তা ো বদনখ টকছুই বলা যানব ো। 
  
তারপর? েতুে অটভযাে শুরু হল। 
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. 
  
১৪. 
  
এটে কযান্টর ব ািা দুনয়ক রু্টভর পটরিালক। আর্ানদর বদনশর অেযতর্ বসরা 
হাসযনকৌতুক টশল্পী। েেওনয়নত একাটধকবার তার রু্খ বদখা ব নছ। টেজস্ব বিটলটভশে 
বশা আনছ, বসিা অসম্ভব জেটিয়তা অজমে কনরনছ। 
  
আটর্ রক্সবাটরনত ট নয় তাাঁর সনে বদখা করলার্। ববভারটল টহলনস তার বাটড়টি 
অবটিত। খবমাকৃটত র্ােুষ, সব সর্য় স্বপ্ন বদখনত ভানলাবানসে। কথা বলনত বলনত 
আসনছে। শুেনছে, তখেও হাসনছে। 
  
টসেটে, এই হল অবিা, আর বক ও অনেকগুনলা টিে বাটতল কনরনছ। আটর্ বরটেও 
রাইিানসমর কথা বলনত পাটর, আটর্ এখে খুবই বযস্ত, এর্ে একিা টিে দরকার যা 
টতে-িার র্াস ধনর দশমকনদর র্ে ভটরনয় রাখনব। এর্ে টকছু ব্লকবাোর  ল্প টক আনছ 
আপোর কানছ? 
  
–আটর্ বিষ্টা কনর বদখব। 
  
-টঠক আনছ, টকন্তু খুব তাড়াতাটড়, িথর্ খসড়ািা হনয় ব নল আর্ানক বদখানবে। যটদ 
অেুর্টত পাওয়া যায় তাহনল বাটজর্াৎ করব। আর পয়সা কটড়? এ বযাপানর আপোনক 
বটিত করা হনব ো। সপ্তানহ আিটদে কাজ করনত হনব একথা বযে র্নে থানক। 
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আটর্ বুঝনত পারলার্, এখানে সবটকছু খুব দ্রুত  টতনত এট নয় িনল। 
  
বিটলনফােিা ববনজ উঠল, উটে বলনলে- আটর্ এটে কযান্টর বলটছ। 
  
এইভানব আবার একটি কর্মবযস্ত টদে শুরু হল। 
  
আর্রা একসনে কাজ করনত শুরু করলার্। এর্ে একিা োিক, বযখানে এটে এবং 
বজায়াে বেটভস িধাে ভূটর্কানত অবতীণম হনবে। বলখািা শুরু হল, আটর্ এটের বাটড়নত 
বনস টলখতার্। সকাল বথনকই কাজিা শুরু হত। টবনকল সাতিা পযমন্ত টলখতার্। 
শটেবার এবং বরাববানরও ছুটি টেতার্ ো। 
  
তারপর অখণ্ড অবসর। আর্ার সানথ এক সুন্দরী র্টহলার বদখা হল, আর্রা একসনে 
টেোনরর আসনর উপটিত হলার্। 
  
আটর্ জােনত বিনয়টছলার্– সনন্ধযনবলা তুটর্ কী কনরা? 
  
টসেটে, আর্ানক অেয কানরার সানথ থাকনত হয়। আটর্ বতার্ানদর দুজেনকই খুব 
ভানলাবাটস, এখে র্ে টঠক করনত পারটছ ো। 
  
–বসই বলাকটি বক? 
  
-তার োর্ বযানস, বস আর্ানক টবনয় করনত িায়। বস এক টবখযাত টপয়ানোবাদক। সারা 
পৃটথবীনত কেসািম কনর ববড়ায়। এর্ টজ এনর্র সানথও তার ভানলা বযা ানযা  আনছ, 
পযারার্াউন্ট এবং ফনক্সও বস বাজায়। 
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ো, তার সানথ লড়াইনত আটর্ টেশ্চয়ই বহনর যাব। 
  
. 
  
বর্নয়টি আর্ানক বনলটছল– তুটর্ োটক এক বকাকানকালা, বযানস আর্ানক বনলনছ। 
  
–তার র্ানে? 
  
–বতার্ার র্নতা অনেক র্ােুষ ঘুনর ববড়ানে, বতার্ার আলাদা বকানো তবটশষ্টয বেই। 
  
বসই বর্নয়টির সানথ আর্ার আর কখেও বদখা হয়টে। 
  
এটে কযান্টর এবার আর বক ও-র সনে একিা িুটক্ত করনত িনলনছ। আটর্ আর্ার 
টিত্রোিযিা তুনল টদনয়টছ। বসিা আর বক ও-বত পাঠানো হনব। 
  
একটদে সযাটর্ আর্ানক বলল- টসেটে, র্নে হনে বতার্ানক ববাধহয় বাদ বদওয়া হনব। 
  
. 
  
আটর্ বললার্- বকে? 
  
 কযান্টর তার বরটেও বলখকনদর টেনয় এনসনছে। 
  
বস কী? এত পটরশ্রর্ সব বযথম হল? 
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এভানবই হটলউে আর্ানক স্বা ত সম্ভাষণ জাটেনয়টছল। 
  
. 
  
১৯৪৫ সানলর ২রা বসনেম্বর তাটরনখ জাপােীরা আত্মসর্পমণ কনর। টরিােম বাটড়নত টফনর 
আনস। আটর্ তানক বদখার জেয ছিফি করটছ। 
  
বনড়াটদনের আন র টদে অথমাৎ ২৪বশ বসনেম্বর, টরিানেমর জাহাজ সাে ফ্রােটসসনকানত 
এনস ব নছ। আর্রা লস এনেলনস একসনে টেোর সারলার্। র্ে এবং শরীনরর টদক 
বথনক বস সমূ্পণম সুি আনছ! কী ঘনিনছ তা জােনত আর্ার র্ে আেহী হনয় উনঠনছ, বস 
বকাথায় বকাথায় ব নছ? টেউ গুটর্য়া বথনক বর্ারাসাই, লুজে। 
  
বযাপারিা বকর্ে? 
  
আর্ার ভাই আর্ার টদনক তাটকনয় বলল- এিা টেনয় কখেও আনলািো করা উটিত েয়। 
  
আটর্ বুঝনত পারলার্ একাকীনের যন্ত্রণা তানক কুনর কুনর বখনয়নছ। 
  
বস আবার বলল- র্যাটর আর্ার জেয একিা িাকটরর বযবিা কনরনছ। আটর্ বসই 
িাকটরিা বেব। তাহনল র্ানয়র সনে ববটশর ভা  সর্য় কািানত পারব। 
  
আর্ার র্নে আেন্দ। আটর্ জাটে র্যাটর তানক সাহাযয করনব। 
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সযার্ আর্ানক পনরর টদে বেনক বলল সানেেটল ইি স টরং -এর দুনিা খবর আনছ। 
  
আটর্ বললার্– দারুণ, বকাথা বথনক এনসনছ? 
  
–একিা এনসনছ ওয়ালিার ওয়া োর বথনক, তারা অনেকগুনলা র্িসফল োিনকর 
িনযাজক। 
  
–আনরকিা। 
  
–বেটভে বসলজটেক। 
  
আর্ার হৃৎস্পন্দে শুরু হনয় ব নছ। বেটভে বসলজটেক সটতয? 
  
হযাাঁ, উটে বতার্ার বছাট্ট বছাট্ট ঘাত-িটতঘাতগুনলানক ভানলা বনলনছে। হয়নতা এখানেই 
ভান যর িাকা ঘুনর যানব। 
  
আটর্ িাকার কথা খুব একিা টিন্তা করটছ ো, আটর্ শুনেটছ উটে োটক এই ধরনের 
বলখার জেয পাঁয়টত্রশ হাজার েলার টদনয় থানকে। 
  
আটর্ ভাবটছ ওই ভদ্রনলানকর সনে কাজ করনত পারনল কত টবখযাত হনয় উঠনত পারব। 
  
তাহনল? কার টবষয়িা আন  ভাবা যায়? অবশযই বেটভনের। এ টবষনয় বকানো সনন্দহ 
বেই। 
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পনরর টদে সকানল আটর্ বেটভে এবং বোনরর সনে কথা বললার্। বেটভে এক লম্বা 
ভদ্রনলাক, বিহারার র্নধয বযটক্তে আনছ। টবরাি বেনির উনল্টাটদনক বনস টছনলে। 
সাজানো অটফস। বোনর এক কানলা বিহারার র্ােুষ। তার বিানখ রু্নখ দীপ্ত বুটির ছাপ। 
আর্রা হানত হাত রাখলার্। 
  
বেটভে বলনলে- বসলেে, আপোর সনে বদখা হওয়ানত আটর্ খুবই খুটশ। 
  
এর আন  কতবার আটর্ বিষ্টা কনরটছ, িটতবারই আর্ানক ঘাড়ধািা টদনয় তাটড়নয় 
বদওয়া হত। 
  
উটে বলনলে- আপোর  ল্পিা অসাধারণ, আর্ার র্নে হনে এিা দশমকনদর উনিটলত 
করনব। 
  
বোনর বলনলে- হা, এ টবষনয় আর্ার বকানো সনন্দহ বেই। 
  
বেটভে আর্ার টদনক তাটকনয় বলনলে- ওয়া োর বথনক আপটে একিা সুনযা  
বপনয়নছে, টকন্তু আপোর এনজনন্টনদর সনে কথা বনল র্নে হল এখানেই বযাপারিা 
ভানলা হনব। 
  
হয়নতা এিাই আর্ার ভা যনরখা, আটর্ ভাবলার্। 
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কাজ করনত শুরু করলার্, আর বক ও েুটেওনত। সানেেটল ইিস টরং, তখে ধীনর 
ধীনর তার আসল রূপ ধরনছ। এখে আর বক ও র্িসফল একিা োিক বদখানে, তা 
হল ইিস আ ওয়ান্ডারফুল লাইফ । এর পাশাপাটশ টদ ফারর্াসম েিার ও বদখানো হনে। 
  
এই টিত্রোিযিা টলখনত আর্ার খুবই ভানলা বলন টছল। এর্ে একিা  ল্প যানত উেনন্ন 
যাওয়া এক বেবয় িটরত্র আনছ, অল্পবনয়সী একটি বর্নয় এবং তার ববাে। একজে 
টবিারকনকও আো হনয়নছ। 
  
আটর্ ভাবলার্, এই টিত্রোিযিা দশমকনদর দারুণভানব উিুি করনব। আটর্ জাটে বেটভে 
এিানক পানল্ট বদনবে। কীভানব দশমকনদর সার্নে তুনল ধরনবে। 
  
বলখা এট নয় িলল। র্ানঝ র্নধয র্নে আনবন র সিালে, কখেও অটভর্ানের অেুভূটত। 
একিাো টলনখ িনলটছ, ক্লাটন্ত আসনছ ো। র্ানঝ র্নধয বরেুনরনন্ট যাটে। একটদে এক 
বনু্ধর সনে বদখা হল, বস তার বান্ধবীনক টেনয় খাটেল। তার োর্ োউে োটবম। বস বলল 
টসেটে, জযানের সনে আলাপ কনরা। 
  
জযানে টেউইয়কম বথনক এনসনছ, ভাটর আরু্নদ বিহারার ছিফনি স্বভানবর বর্নয়টি। ি ব  
কনর ফুিনছ। তানক বদখনলই ভানলাবাসনত ইনে কনর। বাস্তটবক বক্ষনত্র বযাপারিা তাই 
হল। আর্রা এনক অনেযর বিনর্ পনড় ব লার্। দু-র্াস বঘারানফরার পর আর্রা টবনয় 
করলার্। 
  
হটেরু্নের সর্য় বকাথায়? সানেেটল ইিস টরং  টেনয় তখে খুবই বযস্ত। 
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একর্ানসর পর আর্রা বুঝনত পারলার্ জযানে আর আটর্ দুই টভন্ন পৃটথবীর বাটসন্দা। 
আর্ানদর ভানলা লা া টবষয়গুটলর র্নধয বকানো টর্ল বেই। পরবতমী ে-র্াস আর্রা 
টবনয়িানক বাাঁটিনয় রাখার বিষ্টা করটছলার্। বশষ পযমন্ত বদখলার্ এিা এক অসম্ভব কাজ, 
তখে টববাহ টবনেনদর জেয দুজনেই রাজী হলার্। একিা অবযক্ত বযথা আর্ানক আিান্ত 
করল। বযটদে টেনভাসমিা হনয় ব ল, আটর্ জীবনে িথর্বানরর র্নতা র্াতাল হনয়টছলার্। 
  
বাটড়র এই অবিা, েুটেওর অবিা বর্ািারু্টি ভানলা। টিত্রোিয বলখা বশষ হনয়নছ। 
  
বেটভে আর্ানক তার অটফনস বেনক বলনলে- আপোর টিেিা আর্রা কযাটর োনন্টর 
কানছ পাটঠনয় টদনয়টছ। 
  
-উটে কী বলনলে? 
  
উটে বলনলে এিা উপিাপো করার জেয আেহী হনয় উনঠনছে। 
  
 আর্ার র্নে আেন্দ, খবরিা সাংঘাটতক। 
  
–আর্রা সারটল বির্পল এবং বর্রো ল-এর সানথ িুটক্ত কনরটছ। 
  
–আহা অসাধারণ ভূটর্কা টেবমািে। 
  
আরটভং বরইস এই োিকিা পটরিালো করনবে, কযাটর োন্ট আপোর সানথ কথা বলনত 
বিনয়নছে। 
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কনর্টে িটরনত্র কযাটরর োর্ সকনলরই িথর্ পছন্দ। এখানে বকানো টিতীয় টবনবিো 
িলনত পানর ো। কযাটরনক ো পাওয়া ব নল অেয কানরার োর্ র্নে করা বযনত পানর। 
  
কযাটরর আিরণ আর্ার ভানলা লান । ভারী সুন্দর বিহারা তাাঁর, বুটির ছাপ আনছ, র্েিা 
সদা িিল। অেয েক্ষত্রনদর র্নতা টেনজনক বঘরানিানপর র্নধয বন্দী রানখে ো। 
  
কযাটরর জন্ম হনয়টছল এক টেম্ন র্ধযটবে পটরবানর। ইংলযানন্ডর টেেল শহনর। সাকমানস 
জীবনের সূত্রপাত হয়। 
  
তারপর ধীনর ধীনর জীবনের ধারা পানল্ট যায়। কযাটর োন্ট টেনজই এখে এক 
টকংবদন্তীনত পটরণত হনয়নছে। 
  
একবার টতটে বনলটছনলে– সকনলই কযাটর োন্ট হনত িায়, টকন্তু এই হওয়ার অন্ত রানল 
কত দুঃখ যন্ত্রণা আনছ, বসিা টক বকউ ববানঝ? 
  
সারটল বিম্পনলর সানথ বদখা হল, আঠানরা বছনরর এক উটদ্ভন্ন বযৌবো, বছানিানবলা 
বথনকই বস বর্াশাে টপকিার জ নতর সানথ যুক্ত। তার ছটব অনেক িাকায় টবটি হনে। 
এত োর্ আনছ, টকন্তু আিরনণর র্নধয অহংকানরর ছাপ বেই। 
  
বর্রো ল এক িটতভাশাটলেী অটভনেত্রী, বস দয টথে র্যাে টসটরজ-এ অটভেয় কনরনছ। 
  
এই কাটেং বদনখ আটর্ খুবই উেীপ্ত। 
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কযাটর এবং আটর্ র্ানঝ র্নধযই লানির আসানর ট নয় বটস। কযাটরর সানথ োো টবষনয় 
আনলািো হয়। 
  
কযাটর োন্ট আর্ানক অবাক কনর বদয়। কীভানব জে ণনক আকষমণ করা বযনত পানর, 
বসই র্ন্ত্র বস সযনে টশনখনছ। 
  
একটদে কযাটর বোনরনক বফাে করনলে। কযাটর এবং আর্ার লাি খাওয়া বশষ হল, 
এবার বোনরর সানথ কথা বলনত হনব। 
  
কযাটরর টদনক তাটকনয় আটর্ বুঝনত পারলার্, এ বযাপানর টতটে খুবই আেহী হনয় 
উনঠনছে। হযাাঁ, বযাটরনক বদনখ অনেক টকছু বশখার আনছ। 
  
আর্রা সাউন্ড বেনজ বপৌঁনছ ব লার্, আরটভং বরইস বলনলে– সবাই টেশু্চপ হনয় 
থাকনবে। 
  
ববশ বুঝনত পারা যানে, সকনলই তাটকনয় আনছে। 
  
 আরটভং বলনলে– কযানর্রা, তারপর বলনলে- আকসাে। 
  
 আটর্ অনেকক্ষণ ওটদনক তাটকনয় টছলার্। এিা হল আর্ার স্বপ্ন সফলতার আিম 
কাটহেী। 
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একটদে বেটভে আর্ানক অটফনস বেনক পাঠানলে। টতটে বলনলে- এখে েযাশোল 
োদারহুে সপ্তাহ পাটলত হনব। সব ধর্মনক একীভূত করার জেয বছানিা বছানিা টসনের্া 
ততটর হনব। 
  
আটর্ জােতার্, টকন্তু এ ধরনের টিত্রোিয বলখবার বকানো অটভজ্ঞতা আর্ার টছল ো। 
  
আটর্ ভাবলার্ কী টবষনয় বলখা যায়। 
  
উটে বলনলে- অনেক টবখযাত অটভনেতা অটভনেত্রীনদর সনে কথা বলা হনয়নছ। 
িনতযনকর জেয র্াত্র দু-টর্টেি কনর সর্য় ধাযম করা হনয়নছ। 
  
পনরর টদে আটর্ একিা দু-পাতার পাণু্ডটলটপ তুনল টদলার্ বেটভনের হানত। বেটভে 
পড়নত শুরু করনলে। ভযাে জেসনের কানছ টেনয় বযনত হনব। টতটে পানশর বাংনলানত 
থানকে। 
  
আটর্ ওিা টেনয় ভযানের সানথ বদখা করলার্। আর্ানক বদনখ টতটে দরজা খুনল টদনলে। 
আটর্ পটরিয় টদলার্, ভযাে তখে এর্ টজ এনর্র অেযতর্ বড় তারকা। 
  
আটর্ বললার্- এখানে দুনিা পাতা আনছ, খুব তাড়াতাটড় শুটিং শুরু হনব। 
  
 উটে বলনলে- ধেযবাদ,  ত রানত্র একিা সাংঘাটতক স্বপ্ন বদখলার্। 
  
কী স্বপ্ন? 
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–বর্নো ব াল্ডউইে বর্য়ার বথনক এক র্স্তবড় তারকা বেনর্ আসনছ। টকন্তু সংলাপ পানল্ট 
বদওয়া হনে, স্বভাবতই বস খুব ভয় বপনয় ব নছ। তখেই আর্ার ঘুর্ বভনে যায়। 
  
আটর্ হাসলার্ ো, অনহতুক টিন্তা করনবে ো, আপোর রু্নখর সংলাপ টকন্তু পাল্টানো 
হনব ো। 
  
উটে হাসনলে, তারপর বলনলে- কনয়ক টর্টেনির র্নধয আটর্ ততটর হনয় আসটছ। 
  
আটর্ বসলজটেনকর অটফনস টফনর এলার্। 
  
সব টকছু টঠক আনছ। 
  
 বেটভে বলনলে– ভযানের সংলাপ পাল্টানত হনব। 
  
–বেটভে, আটর্ এইর্াত্র ওোর সানথ কথা বনল এনসটছ।  তরানত উটে ঘুনর্াত 
পানরেটে, উটে এই একই আশংকা করটছনলে। 
  
যা হবার বহাক, এইভানব শি পাল্টানতই হনব। 
  
 উটে আর্ানক েতুে টেনদমশো টদনলে। আটর্ অতযন্ত দ্রুত অটফনস িনল এলার্, েতুে 
কনর টিত্রোিযিা টলনখ আবার বেটভেনক বদখালার্। 
  
উটে বলনলে টঠক হনয়নছ। 
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আটর্ ভযাে জেসনের বাংনলানত ছুনি ব লার্, দরজা খুনল টদনলে উটে। 
  
–আটর্ ততটর। 
  
 –ভযাে, সার্ােয পটরবতমে হনয়নছ, বেটভে র্নে করনছে এিা আরও ভানলা। 
  
আটর্ েতুে পাতাগুনলা ওোর হানত তুনল টদলার্। ওোর রু্খ সাদা হনয় ব নছ। 
  
–টসেটে ওই স্বপ্নিা তাহনল সটতয হল? 
  
র্াত্র দুনিা কথা, আশা কটর আপোর অসুটবধা হনব ো। 
  
 উটে বলনলে- টঠক আনছ। 
  
 আটর্ বেটভনের অটফনস টফনর ব লার্। 
  
 উটে বলনলে- ো, আনরকিু পাল্টানো দরকার, এইভানব সংলাপ পানল্ট টদনত হনব। 
  
এইবার আর্ার টিৎকার করার পালা– বেটভে, উটে িিণ্ড ভয় বপনয়নছে। এইভানব বার 
বার শি পাল্টানল বযাপারিা র্ারাত্মক হনয় উঠনব। 
  
-উটে বতা একজে অটভনেতা, তাই বতা? তাহনল বকে উটে আনপাস করনবে ো। 
  
অটেেুকভানব আটর্ আর্ার অটফনস ট নয় আবার েতুে কনর টলখলার্। 
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 ভযাে জেসনের সনে বদখা করনত যাওয়ািা খুব খারাপ অটভজ্ঞতা। 
  
আটর্ আবার বাংনলানত ব লার্, উটে আর্ার রু্নখর টদনক তাটকনয় বলনলে- কী? আবার 
টক শি পাল্টানছে োটক? 
  
–ভযাে, র্াত্র দুনিা শি। আটর্ কথা টদটে বশষবানরর র্নতা, আর আপোনক টবরক্ত করব 
ো। 
  
–বদটখ আর্ার জেয কী টলনখ এনেনছে? 
  
 বশষ পযমন্ত আটর্ তানক শান্ত কনর বনলটছলার্- বসনি আসুে, তখে আনলািো হনব। 
  
আটর্ বেটভনের অটফনস যাইটে, বেটভনের সানথ ববাঝাাঁপড়া বশষ হনয়নছ। 
  
পনরর টদে টরিানেমর বফাে বপলার্। টরিােম জাটেনয়নছ, বস এখে টবনয় করনত িনলনছ। 
  
আর্ার র্নে উনেজো, বক এই বর্নয়টি? 
  
 –বজায়াে, বজায়াে এবং টরিােম টশকান ানত একসনে িুনল পড়ত। 
  
কনব টবনয়িা হনব? 
  
 –টতে সপ্তাহ পনর। 
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 –তখে বতা আটর্ বদনশর বাইনর থাকব, একিা ছটবর শুটিং-এর জেয। 
  
–টঠক আনছ, পনর যখে তুটর্ এখানে টফনর আসনব তখে ো হয় ওর সনে বদখা হনব। 
আর্রা বতার্ার ওখানে ববড়ানত যাব। 
  
টরিােম এবং তার বউ লস এনেলনস এনসটছল একর্াস পনর। তারা এনক অেযনক ভীষণ 
ভানলাবানস। আর্রা ঘিো সমৃ্পক্ত একটি সপ্তাহ কাটিনয় টছলার্। তারপর ওরা 
টিকান ানত টফনর ব ল। 
  
পনরর টদে সকানল আটর্ অটফনস এলার্। বসনিিারী বলনলে টর্. বেটভে, আপোর সনে 
কথা বলনত িাইনছে। 
  
বেটভে বলনলে- টসেটে, কনয়কিা শুভ সংবাদ আনছ।   
  
 কী? 
  
–আটর্ এই ছটবিার োর্ পানল্ট টদটে। আর্রা এনক আর  সানেেটল ইিস টরং  োনর্ 
আর োকব ো। 
  
–তা হনল? কী োর্ হনব? 
  
–দয বযাটিলার অযান্ড দয বটব সক্সার। 
  
আটর্ তার রু্নখর টদনক তাকালার্। উটে টক র্জা করনছে? 
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–বেটভে, বকউ পয়সা টদনয় এর্ে একিা ছটব বদখনত আসনব টক? 
  
বশষ পযমন্ত আর্ার অেুর্ােিা টর্নথয বনল ির্াটণত হনয়টছল। 
  
. 
  
১৫. 
  
 দযা বযাটিলার অযান্ড দযা বটব সক্সার  ছ-হাজার টসিযুক্ত বরটেও টসটি টর্উটজক হনল 
িদটশমত হল। পৃটথবীর সবনথনক বনড়া রু্টভ টথনয়িার। পাাঁি সপ্তাহ ধনর এটি টেয়টর্ত 
অটভেীত হনত থানক। টথনয়িার জ নতর ইটতহানস এত বনড়া সফলতা অেয বকানো 
টথনয়িার পায়টে। ইংলযানন্ড তখেও পযমন্ত এিা টিতীয় িানে টছল। সার্নে টছল শুধু  ে 
উইথ দয উইন্ড। 
  
সর্ানলািকরা িশংসা বানকয ভটরনয় টদনয়টছনলে। 
  
এই োিনকর সব বথনক বনড়া সম্পদ এর কুটশলবরা। এজেয পটরিালক টেনজই টছনলে 
আেটন্দত এই রু্টভিা বক্স অটফনস বু্ল টরবে অযাওয়ােম বপল। অিানরর জেয র্নোেীত 
করা হল। আটর্ জাটে ো, কীভানব এই আেন্দ উপনভা  করব। হটলউনের টসাঁটড় এবার 
আকাশ অটভসারী হনয় উনঠনছ। 
  
আর একিা টিে টলখনত হল– অটকমেস ফর ভাটজমটেয়া। এ-টে, আর বকওর একজে 
পটরিালক এটি পছন্দ করনলে। 
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এর জেয আর্ানক পাঁয়টত্রশ হাজার েলার পাটরশ্রটর্ক বদওয়া হনয়টছল। 
  
এক সপ্তাহ বকনি ব নছ। বোনরনক এ টজটকউটিভ বিাটেউসানরর পনদ বসানো হল। 
টতটে হনলে আর বক ও-র িধাে বিাোকসে র্যানেজার। 
  
উটে একটদে তার অটফনস আর্ানক বেনক পাঠানলে। অটিমেস ফর ভাটজমটেয়ার জেয 
অটভেন্দে জাোনত। 
  
বোনর বলনলে- এ টে আপোর টিত্রোিযিা পটরিালো করনত িাইনছ। 
  
আটর্ বললার্- ভীষণ ভানলা খবর। 
  
 –আটর্ িাই ো, েুটেও এটি টকনে টেক। 
  
–বকে? 
  
আটর্ এই  ল্পিা টেনয় ছটব করনত িাইটছ ো। এিা হল এর্ে এক পুরুনষর  ল্প, বয 
তার স্ত্রীর িটত অটবশ্বাসী, তানক হতযা করনত িাইনছ। 
  
-টকন্তু বোনর 
  
ো, এই  ল্পিা আপোনক টফটরনয় বদব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

189 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

আটর্ বললার্ টঠক আনছ টেনয় আসুে। 
  
 অেয একিা পটরকল্পো করনত হনব। 
  
আটর্ জােতার্ ো, বোনরর এই অেুভূটত আর্ার জীবেিানক পানল্ট বদনব। আর্ার 
এনজন্ট সযাটর্ বলল- এর্ টজ এর্-র সনে কথা হনে। দু-সপ্তানহর  যারাটন্ট হনব। তারা 
বতার্ানক টদনয় িাইে অযান্ড বিজুটেস -এর টিত্রোিয বলখানত িাইনছ। 
  
আটর্ এই বইিা কখেও পটড়টে। বজে অটেে, বলটখকার কথা র্নে পড়নছ। এক 
অসাধারণ বছাাঁয়া আনছ ওই উপেযানসর র্নধয। 
  
এর্ টজ এর্ হটলউনের সব বথনক োর্ী সংিা। 
  
তারা টবশ্ব পটরটিত টসনের্া উপহার টদনয়নছ।  ে উইথ দয উইন্ড, টর্ি র্ী ইে বসন্ট 
লুইস, দযা উইজােম আফ ওজ, দয টফলানেলটফয়া বোটর, ইতযাটদ। 
  
উেটত্রশ বছর বয়স। এর্. টজ-এর্-এর সাম্রনজয িনবশ করলার্। অবাক হনয় ব লার্। 
এর্ টজ এর্ টেনজই একিা বছানিা শহর। টেজস্ব টবদুযৎ সরবরাহ বযবিা আনছ। জল 
এবং খানদযর অপযমাপ্ত বজা াে। 
  
েুটেওিা র্স্ত বনড়া। বসখানে সপ্তানহ একিা ছটবর শুটিং বশষ হনত পানর। ১৫০ জে 
বলখক আনছে। এর্ টজ এর্-র সনে িুটক্ত করা আনছ তানদর। তানদর র্নধয টবখযাত 
উপেযাটসক এবং টিত্রোিযকাররা আনছে। 
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িথর্ টদে ট নয় আটর্ টবরাি হনল বনস লাি বখলার্, আর্ানক রাইিাসম বিটবনল বসার 
জেয আর্ন্ত্রণ জাোনো হনয়নছ ইটতর্নধয বসখানে িায় দশ-বানরাজে বলখনকর টভড় জনর্ 
ব নছ। তারা টবটভন্ন টবষয় টেনয় আলাপ আনলািো করনছে। 
  
 আর্ানক একিা বছাট্ট অটফস বদওয়া হল। একজে বসনিিাটর বদওয়া হল। 
  
আর্রা িাইে অযান্ড বিজুটেস টেনয় আনলািো করব। আটর্ বর্নয়টিনক বনলটছলার্। তুটর্ 
টক এই উপেযানসর একিা কটপ আর্ার জেয আেনত পারনব? আটর্ এিা আনদযাপান্ত 
পড়নত িাই। 
  
বর্নয়টি একিা েুটেও োম্বানর বফাে কনর আর্ার কথা বলল। 
  
 টতটরশ টর্টেনির র্নধয বইিা আর্ার বিটবনল িনল এল। 
  
েুটেওর বযবিা সম্পনকম আর কী বলব। িনতযক েুটেওনত একিা েন্থা ার আনছ। 
 নবষণার টবভা , কুটশলবনদর জেয আলাদা টবভা , বসি বকর্ে হনব, তার জেয একিা 
টবভা , টসনের্ানিাোটফ টেপািমনর্ন্ট, এছাড়া বযবসাটয়ক সংিান্ত আলাদা টবভা । 
  
পনরর টদে সকালনবলা, সযাটর্ আর্ার অটফনস এনস বলল- তুটর্ কী করছ? 
  
–আটর্ কাজিা শুরু কনরটছ। 
  
–আথমার বফ্রে বতার্ার সানথ বদখা করনত িাইনছে। 
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–বকে? 
  
–উটেই বলনবে। 
  
আথমার সম্পনকম অনেক কথা শুনেটছলার্। টতটে ইেটসওনরি বসলসর্যাে টহনসনব তাাঁর 
বপশা শুরু কনরটছনলে। পরবতমীকানল োর্করা সং ীত রিটয়তা হনয় ওনঠে। টবখযাত 
অনেকগুটল  ানের সুরও টদনয়নছে। বযর্ে, দয েেওনয় বর্নলাটে, গুের্টেমং, অে আ 
সােনে আফিারেুে ইতযাটদ। 
  
লুইনসর সানথ তার ভানলা সম্পকম। লুইনসর র্াধযনর্ টতটে িনযাজক হনয় উনঠনছে। 
  
বফ্রে সম্পনকম অনেক গুজব বাতানস ভাসনছ। টতটে োটক বকানো টবষনয় আনদযাপান্ত ো 
বজনে তার র্নধয িনবশ করনত িাে ো। 
  
িথর্ টদনের অটভেয়। বফ্রেনক আর্ন্ত্রণ জাোনো হল। 
  
 আর একবার বফ্রে আর্ার কানছ এনসটছনলে। 
  
সযাটর্ এবং আটর্ হনলর র্নধয টদনয় বহাঁনি ব লার্। আথমার বফ্রনের অটফনস বযনত হনব। 
এিা টতেতলায় অবটিত। 
  
বেনির ওধানর বফ্রে বনসটছনলে। বিহারািা বর্ািারু্টি ভানলা পিাশ বছর বয়স ছাটড়নয় 
ব নছ। র্াথায় ধূসর পাতলা িুল। 
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-বসলেে। বসুে। 
  
 আটর্ বসলার্। 
  
–আর্ার একিা সর্সযা হনয়নছ। আটর্ একিা টিে হানত বপনয়টছ। টকন্তু বকাে ভূটর্কায় 
বক অবতীণম হনবে, বুঝনত পারটছ ো। িনতযনক আর্ার িস্তাবনক িতযাখযাে কনরনছ। 
টিনের র্নধয সং ীনতর বছাাঁয়া আনছ। বলখািাও খুব ভানলা হনয়নছ। তনব েিিা টঠক 
হয়টে। েিিা অতযন্ত জটিল। একিু পটরবতমে করনত হনব। আপটে টক সাহাযয করনবে? 
  
-হযাাঁ, আটর্ এখে িাইে অযান্ড বিজুোইস টেনয় কাজ করটছ। 
  
 বফ্রে বলনলে- এিাও আপোর খারাপ লা নব ো। 
  
-কী োর্ ছটবিার? 
  
–ইোর পযারানে। আপটে আরটভে বাটলমনের সানথ কাজ করনবে? 
  
এিা এক সুন্দর রু্হূতম। এর্ টজ এর্-এ আর্ার তৃতীয় টদে। টকংবদন্তী র্হাোয়ক 
আরটভে বাটলমনের সাহিনযম আসার সুনযা  বপলার্। 
  
আটর্ বললার্ এই কাজিা করনত পারনল টেনজনক ধেয বনল র্নে করব। 
  
জুটে  ারলযান্ড এবং বজটে বকটল িধাে ভূটর্কায় অবতীণম হনবে। 
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আটর্ রু্নখর অটভবযটক্ত ো পানল্ট বললার্ টঠক আনছ, এিাও ভানলা খবর। 
  
–আটর্ িাইটছ, এখেই উপিাপেিা শুরু বহাক। যত তাড়াতাটড় সম্ভব। 
  
–টঠক আনছ তাই করা হনব। 
  
–এই টিত্রোিযিা ভানলা কনর বদখুে। বকাথায় বকাথায় পটরবতমে হনত পানর তা টেনয় 
আনলািো করনবে। আ ার্ীকাল আরটভনের সানথ আপোর তবঠক হনব। 
  
আটর্ বফ্রনের অটফস বথনক ববটরনয় এলার্। 
  
ইোর পযারানের আসল টিত্রোিযিা টলনখনছে আলবািম এবং ফ্রাটিস। এই বক্ষনত্র তানদর 
যনথষ্ট সুোর্ আনছ। স্বার্ী-স্ত্রী টর্নল একিা সুন্দর জ ৎ ততটর কনরনছে। পরবতমীকানল 
তারা েেওনয়র টবখযাত োিক, দয োনয়টর অফ অযাো ফ্রাঙ্ক-এর টিত্রোিয টলনখটছনলে। 
  
টকন্তু বফ্রনের র্ন্তবয সটঠক টছল। এই টিত্রোনিযর র্নধয একিু বকৌতুনকর বছাাঁয়া দরকার। 
তা ো হনল সাধারণ দশমকনদর র্ে ভারািান্ত হনয় উঠনব। 
  
তারা আর এই টথনয়িারটি বদখার জেয টভড় জর্ানবে ো।  
  
তনব কাজিা ক্লাটন্তকর। কারও বলখার ওপর কারুকাজ করা। এিা টক খুব সহজ? আটর্ 
েতুে কনর ভাবো টিন্তা করা শুরু করলার্। 
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পরটদে সকালনবলা, আথমার বফ্রনের অটফনস আর্ার োক পড়ল। বসখানে এক খবমাকৃটত 
র্ােুষ বনসটছনলে। বিানখর তারায় ঔৎসুকয। 
  
–ইটে হনলে আরটভে বাটলমে। 
  
এক রু্হূনতমর র্নধয আর্ার র্নে আেনন্দর টশহরণ। এই ভদ্রনলাক আনলকজান্ডার স 
র যা িাইর্ বযান্ড-এর র্নতা অসাধারণ  ল্প টলনখনছে!  ে বব্লস আনর্টরকা, বদয়ার’স বো 
টবজনেস লাইক বশা টবজনেস, পুটেে িপ হযাি- সব তার বলখা? 
  
ভদ্রনলাক আর্ার টদনক তাটকনয় টকছু বলার বিষ্টা করনলে। আটর্ টেনজর পটরিয় 
টদলার্। টতটে আর্ার হানত হাত রাখনলে– এখে বথনক আর্রা একসনে কাজ করব, 
টতটে উাঁিু  লায় কথা বনলটছনলে। 
  
 আটর্ টেউইয়নকম আর্ার অটভজ্ঞতার’কথা বললার্ ো। বসখানে আটর্  াে রিটয়তা 
টহনসনব ওোনক হাটরনয় টদনয়টছ। টকন্তু এখে আর্রা হানত হাত বরনখই কাজ করব। 
আটর্ বকে অযথা ওোনক টিটন্তত কনর তুলব। 
  
অনেনকর কথাই র্নে হনে। আরটভ বাটলমনের র্নতা স্বোর্ধেয র্ােুষ র্ানঝ র্নধযই 
আর্ার অটফনস আসনছে। 
  
বয়স ষাি বছর হনল কী হনব, তার বিানখ রু্নখ এক টকনশানরর িিলতা। আর্রা টবটভন্ন 
টবষয় টেনয় আনলািো করটছ। রাইিাসম বিটবনল লানি বযা  টদটে। অেযােয 
টিত্রোিযকাররা বক কী ভাবো-টিন্তা করনছে তা টেনয় আলাপ আনলািো িলনছ। একিার 

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

195 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

পর একিা শুু্যটিনের কাজ এট নয় িনলনছ। টবখযাত অটভনেতা-অটভনেত্রীরা এনস বযা  
টদনয়নছে। 
  
সাউন্ড বেনজর বযাপানর অনেকিা জ্ঞাে অজমে করলার্। এতটদনে আটর্ বুঝনত পারটছ 
কীভানব একিা টিত্রোিযনক টসনের্ায় রূপান্তটরত করা হয়। 
  
ইোর পযারানের টিত্রোিয বলখািা বশষ হল। একটদে সযাটর্ আর্ার অটফনস এনস 
িনবশ করনলে। 
  
–টসেটে বতার্ার জেয একিা ভানলা খবর আনছ। এর্ টজ এর্ বতার্ার সনে দীঘমকালীে 
িুটক্ত করনত িনলনছ। 
  
আেনন্দ আটর্ আত্মহারা– তা হনল? আর্ার স্বপ্ন সফল হল। 
  
-হযাাঁ, অনেক টদে ধনরই আটর্ র্নে র্নে বভনবটছলার্। হটলউনের বলখক টহনসনব 
আত্মিকাশ করব। 
  
–এখেও পযমন্ত িুটক্তর খুাঁটিোটি টবষয়গুনলা জােনত পাটরটে, তার রু্নখ হাটস, তনব এিা 
হনবই, এ টবষনয় বকানো সনন্দহ বেই। 
  
আটর্ আবার উেীপ্ত হনয় উঠলার্। আটর্ আর্ার টিত্রোিযিা আথমার বফ্রনের হানত তুনল 
টদলার্। তার িটতটিয়া বশােবার জেয উনু্মক্ত হনয় আটছ। টকছুক্ষনণর েীরবতা, তার 
র্ানে ওোর এিা পছন্দ হয়টে। 
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আর একিা টদে িনল ব ল, আটর্ টিত্রোিযিা আরও একবার পড়লার্। হযাাঁ, টেউইয়নকমর 
সর্ানলািক টঠকই র্ন্তবয কনরনছে, আর্ার র্নধয বকানো সুপ্ত িটতভা বেই। সংলাপগুনলা 
এত খারাপ বয উচ্চারণ করা সম্ভব হনব ো। 
  
আথমার বফ্রে ববাধহয় আর্ার সনে কথা বলনত িাইনছে ো। 
  
এক সপ্তাহ বকনি ব নছ, আথমার বফ্রনের বসনিিাটর আর্ানক বফাে করনলে। 
  
–টর্ঃ বফ্রে আপোর সানথ আ ার্ীকাল অটফনস বদখা করনত িাইনছে, বসখানে জুটে 
 ারলযান্ড এবং বজটে বকটল আসনবে। টঠক সকাল দশিায়। 
  
আর্ার র্নে একিা অদু্ভত আতনঙ্কর টশহরণ। বকে ওোনদর সনে বদখা করনত হনব, 
বসই রহসযািা আটর্ বুনঝ উঠনত পারটছ ো। তার র্ানে? আটর্ টক বকানো অেযায় 
কনরটছ? বসই জেয আর্ানক শাটস্ত বপনত হনব। 
  
টর্টিংিানত আটর্ অবশযই যাব। 
  
বসই রানত ঘুনর্ানত বদটর হনয়টছল। রানত স্বনপ্নর র্নধয আথমার বফ্রেনক বদখনত বপলার্, 
আর্ার অতযন্ত বানজ বলখািা টেনয় টতটে টিৎকার করনছে। 
  
সকাল হনয়নছ, আটর্ আবার টসিান্ত টেলার্ বসখানে যাব, টকন্তু বকানো কথা বলব ো। 
তানদর সর্ানলািো শান্তভানব শুেনবা। শান্তভানব ঘর বথনক ববটরনয় আসব। এক ঘণ্টা 
আন ই আর্ার িস্তুটত শুরু হল। 
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সকাল দশিা। আটর্ আথমানরর অটফনস বপৌঁনছ ব টছ। টতটে বেনির ওপানশ বনসটছনলে, 
টতটে বলনলে- বলখািা অসাধারণ হনয়নছ। 
  
আটর্ টঠক বুঝনত পারটছ ো, এিা টক বযোত্মক উটক্ত? 
  
জুটে  ারলান্ড এনস িনবশ করনলে। টতটে ববাধহয় আর্ার পুনরানো বান্ধবীর র্নতা, 
টর্টক রুটর্র িটরনত্র অটভেয় কনরটছনলে। অযাটন্ড হাটেমনত। এবার েনরাটথ ব নলর পালা। 
  
জুটে অনেকটদে ধনরই এর্ টজ এনর্র সানথ কাজ করনছে, বলা বযনত পানর এনকবানর 
টকনশারীনবলা বথনক। অনেকগুনলা ছটবনত অসার্ােয অটভেয় কনরনছে। পনেনরা বছর 
বয়নস অটভেয় জ নত হানতখটড় হনয়টছল তাাঁর। এখে অসম্ভব জেটিয়তা অজমে 
কনরনছে। ে বছনর উটেশিা ছটবনত অটভেয় কনরনছে। 
  
তনব তাাঁর সম্পনকম োো গুজব বাতানস বভনস ববড়ায়। অটতটরক্ত শটক্ত সিনয়র জেয 
টতটে োটক ড্রান  অভযস্ত। রাটত্রনত ঘুনর্র িযাবনলি বখনয় ঘুনর্ানত যাে। একবার 
আত্মহতযা করনত ট নয়টছনলে। আটর্ জাটে ো এই ঘিোিা বকে ঘনিটছল। 
  
আর্ানক উটে টিেনতে, আর্ার টদনক তাটকনয় উটে বলনলে- হযানলা টসেটে, আপোর 
টিত্রোিয আর্ার ভানলা বলন নছ। 
  
এক রু্হূনতমর জেয আটর্ স্তব্ধ হনয় ব টছ। শুধু ধেযবাদ শিিা উচ্চারণ করনত পারলার্। 
  
আথমার বফ্রে বলনলে- হযাাঁ, সটতয একিা অসার্ােয রিো। 
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 দরজা খুনল ব ল, বজটে বভতনর ঢুনক পনড়নছে। বজটে আর্ার আনরক পটরটিত রু্খ। 
অনেকগুনলা ছটবনত অটভেয় কনরনছে। অনেক টদে ধনরই তানক আটর্ টিটে। 
  
টতটে এট নয় এনস জুটে এবং আথমানরর টদনক তাকানলে। তারপর আর্ার টদনক তাটকনয় 
বলনলে- এই বয বলখক র্শাই, আপোর জেয একিা ভানলা কাজ আনছ। 
  
আথমার বফ্রে িে করনলে– কাজিা টক আপটে করনত পারনবে? 
  
আটর্ তখে বঘানরর র্নধয টদনয় এট নয় িনলটছ। টকছুই বুঝনত পারটছ ো। 
  
আটর্ বলার বিষ্টা করলার্- কী ধরনের কাজ? 
  
 জুটে বলনলে- এিা আর্ার জেয করনত হনব। 
  
বজটে বলনলে- আর্ার জনেযও বলা বযনত পানর। 
  
আথমার বফ্রনের রু্নখ হাটস একিা বছাট্ট টর্টিং সারনত হনব, বসার্বার বথনক শুটিং শুরু 
হনব। 
  
টর্টিং বশষ হনয় ব ল, আটর্ অটফনস টফনর এলার্, টজটেসপত্র আর ব াছানত হনব ো। 
  
আর্ার বসনিিাটর অবাক হনয় িে করনলে– কী হনয়নছ আটর্ টক জােনত পাটর, সযার? 
  
ঘিো পরম্পরা আর্ার র্ে পটরবতমনে বাধয কনরনছ। 
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শুিবার, আথমার বফ্রে আর্ানক তার অটফনস োকনলে। উটে বলনলে একিা সর্সযা 
বদখা টদনয়নছ। আটর্ বললার্- কী সর্সযা? টিত্রোনিয বকানো অসুটবধা? 
  
ো। বজটে বকটল, ভটলবল বখলনত ট নয় পানয়র হাড় বভনে পনড় আনছে। 
  
 –তাহনল শুযটিংিা টক পনর হনব? 
  
–আটর্ আপোর টিেিা বফ্রনের কানছ পাটঠনয় টদনয়টছ। উটে  তবছর অবসর 
টেনয়নছে। টকন্তু এখেও এই বযাপানর সর্াে উৎসাহী। 
  
আটর্ র্াথা োড়লার্- বফ্রনের বয়স আিিটেশ বছর, জুটে পাঁটিশ বছর, দশমক কখেওই 
এই জুটিনক বর্নে বেনব ো। এই জুটি কখেওই সফল হনব ো। 
  
উটে বলনলে বদখা যাক বফ্রে কী বনলে। 
  
বফ্রে হযাাঁ বনলটছনলে। তার র্ানে আবার একিা েতুে উন্মাদো। তার সানথ আথমার 
বফ্রনের অটফনস বদখা হল পনরর টদে। টতটে বলনলে, টিেিা ির্ৎকার হনয়নছ, 
সংলাপগুনলা র্ে ভটরনয় বদয়। র্ে টদনয় কাজ করনত হনব। 
  
আটর্ ওোর টদনক তাকালার্, বক বলনব ওোর আিিটেশ বছর বনয়স, বদনখ পাঁটিনশর 
ববটশ র্নে হয় ো। বপশার িটত অসার্ােয আেু তয আনছ ওোর, টজেজার রজানসমর 
সানথ একিা বইনত অসার্ােয অটভেয় কনরনছে। 
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বসার্বার বথনক কাজিা শুরু হল। ইোর পযানরানের িথর্ শুু্যটিনের টদে। বফ্রে 
এনকবানর বকানণর টদনক দাাঁটড়নয় টছনলে। এবার িথর্ শিিা বেওয়া হনব। অযাটসসনিন্ট 
টেনরক্টর ছুনি এনলে, জুটেনক বলনলে টর্স  ারলযান্ড এবার আপটে ততটর বতা? 
  
জুটে বলনলে- ো, আনরকিু বাটক আনছ।  ল্পিা তাড়াতাটড় শুনে টেনত হনব। 
  
আটর্  ল্প বলা শুরু করলার্। আটর্ জাটে শুযটিং করার সর্য় কত িাকা েষ্ট হয়। এক 
এক রু্হূনতমর দার্ আকাশনছাাঁয়া। 
  
আটর্ বনলটছলার্- জুটে  ল্পিা পনর বশষ করনল বকর্ে হয়? এিা টক খুব গুরুেপূণম 
বযাপার? 
  
-ো,  নল্পর বশষিা ো জাো অবটধ আটর্ অটভেয় করনত পারব ো। 
  
জুটে, আপটে টক এই ছটবনত অটভেয় করনত িাইনছে ো? 
  
জুটে  ারলযান্ড বলনলে ো। 
  
-বকে? 
  
 উটে টকছু একিা বভনব বলনলে আটর্ কী কনর বফ্রনের সানথ  বখালানর্লা দৃনশয অটভেয় 
করব? আপোর টিত্রোিয অেুসানর তানক িুরু্ খাবার কথা। টকন্তু বয র্ােুষনক আটর্ 
বকানোটদে বিানখ বদটখটে তানক িুরু্ বদব কীভানব? 
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আর্রা জােতার্ এই দুজে সুপারোর পরস্পনরর পটরটিত। টকন্তু এখে বুঝনত পারলার্ 
জুটলর স্বভাবিা বকর্ে। 
  
আটর্ বললার্- সনে আসুে। আটর্ জুটের হাত ধনর বেনজর একনকানণ িনল ব লার্। 
বসখানে সকনলই অনধযম হনয় অনপক্ষা করনছে। আটর্ বললার্- বফ্রে, ইটে হনলে জুটে 
 ারলযান্ড। 
  
উটে হাসনলে, আটর্ আপোর অটভেনয়র র্স্তবনড়া ফযাে। 
  
জুটেও বলনলে আটর্ও আপোর অটভেয় ভানলাবাটস। 
  
এবার টেনরকিার িাকম ওয়ালিার এনস ব নছে। উটে বলনলে, আপোরা টঠক জায় ায় 
বনস পডু়ে। 
  
এভানবই একিা সর্সযার িিজলটদ সর্াধাে হল। ইোর পযারানের শুযটিং শুরু হল। 
  
একটদে আটর্ টরহাসমাল হনল বপৌঁনছ ব টছ, একা একা বফ্রে েতুে োনির র্হড়া টদনে। 
ভারী সুন্দর বকার্র বঘারানেে। উটে আর্ানক বদখনত পােটে। এক রু্হনতমর জেয 
থার্নলে, আটর্ ওোর কাাঁনধ হাত টদনয় বললার্, বফ্রে, এভানব োিনত হনব। 
  
উটে বলনলে- টঠক আনছ। আটর্ ওইভানব োিিা করার বিষ্টা করব। 
  
শুযটিং শুরু হনত িনলনছ। আথমার বফ্রে জুল োনর্ এক অটভনেতানক টেনয় এনসনছে। 
টতটে হাসযনকৌতুক জ নতর রাজা। ওোর জেয একিা বছাট্ট ভূটর্কা টছল। এবার ওোর 
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কাজ শুরু হনব, আর্ার হাটেময়ািা আবার ববনড় পড়ল, আটর্ টবছাোনত শুনয় থাকনত বাধয 
হলার্। 
  
বফাে ববনজই িনলনছ, জুলনসর টসেটে আপোনক বদখনত ইনে করনছ। 
  
—টতেটদে টবছাোনত শুনয় থাকনত হনব। 
  
–ো, আটর্ এখেই যাব। 
  
–অসম্ভব যন্ত্রণা। আটর্ কথা বলনত পারটছ ো জুলস, এখে আসনবে ো, আর্ার শরীর 
ভানলা বেই। 
  
-আপোর বসনিিারী বাটড়র টঠকাো টদনয়নছ। পনেনরা টর্টেনির র্নধয আটর্ আসটছ। 
  
আটর্ আনরকিা বযথা কর্াবার িযাবনলি বখনত বাধয হলার্, দাাঁনত দাাঁত বিনপ অনপক্ষা 
করটছ। 
  
পনেনরা টর্টেি বকনি ব নছ, জুলস আর্ার টবছাোর পানশ দাাঁটড়নয় বলনলে– আপোনক 
এর্ে বদখানে বকে? 
  
আটর্ ওোর টদনক তাটকনয় আটছ। 
  
–টেউইয়কম বথনক আর্ানক আো হনয়নছ, আর্ানক একিা বছাট্ট ভূটর্কানত অটভেয় করনত 
হনব। টকছু একিা করার বিষ্টা করুে। 
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এিাই হল একিা সর্সযা, এত যন্ত্রণা, আটর্ কথা বলনত পারটছ ো। 
  
 উটে বলনলে আর্ার শুযটিং টকন্তু আ ার্ীকাল। 
  
আটর্ বিাখ বন্ধ করলার্, ওোর জেয বয ভূটর্কািা ততটর কনরটছলার্ বসিা র্নের পদমায় 
বভনস উঠল। এর্ে একজে র্ােুষ বয টেনজর সম্পনকম বাটড়নয় বাটড়নয় কথা বলনত 
ভানলাবানসে। 
  
উটে বলনলে- এই দৃশযিার র্নধয টকছুই বেই। 
  
-হযাাঁ, আটর্ বনলটছলার্ জুলস উেরিা খুবই বসাজা। কনয়কিা শি পাল্টানত হনব। বশষ 
পযমন্ত তার িটরত্রিা সকনলর র্নে দা  বকনিটছল। 
  
ইোর পযারানে বক্স অটফনস টবজয় পতাকা উড্রীে কনর। বু্ল টরবে অযাওয়ােম পায়। েবু্ল 
টজ এ টিে অযাওয়ােমও বপনয়টছল, ১৯৪৮ সানলর বসরা আনর্টরকাে িলটচ্চত্র টহনসনব। 
আর্ানক পুরিার বদওয়া হয়, এর সানথ পুরিৃত করা হয় ফ্রানিস গুেটরজ এবং 
অযালবািম হকািমনক। 
  
এর্ টজ এর্ যতগুনলা সং ীত সরৃ্ি ছটব ততটর কনরটছনলে, তার তাটলকায় ইোর 
পযারানের োর্ বসাোর অক্ষনর বলখা থাকনব। িনতযক বছর ইোর উৎসনব এই 
টসনের্ািা বিটলটভশনের পদমায় বদখানো হয়।  ত সাতান্ন বছর ধনর এর্ে ঘিোই ঘনি 
আসনছ। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

204 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

হদলউনড ধমমঘি 
১৬. 
  
১৯৪৭ সানলর বসনেম্বর। আনর্টরকার রাজনেটতক ইটতহাস এক বশািেীয় ঘিো ঘনি 
ব ল। হটলউনে ধর্মঘি বদখা টদনয়নছ। র্াটকমে যুক্তরানের সানথ রাটশয়ার র্ধুিটির্া শুরু 
হনয়নছ। বজানসফ র্যাক কাটথম োনর্ একজে টেনজনক অতযন্ত গুরুেপূণম বনল ভাবনত শুরু 
কনরনছে। টতটে একটি টবনফারক র্ন্তবয করনলে। টতটে বলনলে র্াটকমে তসেযদনল 
অনেক সার্যবাদী র্ােুনষর অেুিনবশ ঘনিনছ। 
  
কতজে? িে করা হনয়টছল। 
  
টতটে বলনলে, কনয়কনশা। 
  
তার এই উের সকনলর র্নে আতনঙ্কর সৃটষ্ট করল। খবনরর কা নজর িথর্ পাতায় এই 
টেনয় কত উনি  আর উনেজো। 
  
টতটে আরও একিা সাংঘাটতক খবর টদনলে। টতটে বলনলে, বেৌবাটহেী এবং িটতরক্ষার 
টবটভন্ন টবষনয় অনেক করু্যটেে ঢুনক পনড়নছে। টতটে ইন্টারটভউ টদনত শুরু করনলে, 
কতজে এনসনছ বসই সংখযািা ির্শ বাড়নত থাকল। 
  
একিা তদন্তকারী কটর্টি  টঠত হল। ববশ কনয়কজে বসনেি সদসয ওই কটর্টির 
অন্তভুমক্ত হনয়টছনলে। বদশ জুনড় দারুণ আতঙ্ক। 
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র্যাক কাটথমর োর্ তখে ির্শ বাড়নছ। টতটে আরও উনল্টাপাল্টা র্ন্তবয করনত 
থাকনলে। সাধারণ র্ােুষনক সার্যবাদী হওয়ার অপরানধ বেপ্তার করা হল। তারা 
আত্মপক্ষ সর্থমনের টবনু্দর্াত্র সুনযা  বপল ো। িটতরক্ষা দপ্তনরর ওপর অন্ততদন্ত 
কটর্টির হাো শুরু হল। হটলউেনকও এর আওতাভুক্ত করা হল। 
  
বলখক, িনযাজক এবং পটরিালকরা োোভানব টবভ্রান্ত হনেে। হযাাঁ, অনেক করু্যটেে 
হয়নতা টবটভন্ন বক্ষনত্র ঢুনক পনড়নছ, এিা অস্বীকার করার উপায় বেই। তনব বক সাচ্চা 
সার্যবাদী আর বক েয় বসই টবিার বক করনব? 
  
দশজে বলখনকর টবরুনি অটভনযা  আো হল, তানদরনক বেপ্তার কনর কারা ৃনহ পাঠানো 
হল। টতেনশা িটিশ জেনক কানলা তাটলকাভুক্ত করা হল। বিানখর সার্নে কত অসহায় 
জীবে স্তব্ধ হনয় ব ল। 
  
হটলউনের অবিা তখে বশািেীয়। হটলউে বথনক একিা বঘাষণা করা হল, বয র্ােুনষর 
সানথ করু্যটেে পাটিমর সার্ােয বযা সূত্রতা থাকনব, তানক আর বকানো কাজ করনত 
বদওয়া হনব ো। এভানবই দশ বছনরর টবটধ টেনষধ আনরাটপত হল। 
  
আর বকও-র েুটেওর সানথ বভানর যুক্ত টছনলে, টতটে পটরষ্কারভানব বঘাষণা করনলে বয 
করু্যটেে হবার অপরানধ যটদ তার িাকটর যায় তাহনলও টতটে টবনু্দর্াত্র ভয় পানবে ো। 
একিা কটর্টি  টঠত হল, িারটদনক বযাপক টবশৃংখলার সৃটষ্ট হনয়নছ। টিত্রোিযকাররা বয 
ট ল্ড ততটর কনরটছনলে বসখানে উেপ্ত বাদােুবাদ শুরু হল। 
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অনেনকই বলখক সত্ত্বানক সবার সার্নে তুনল ধরার বিষ্টা করনলে। একজে র্ােুষ 
রাজনেটতক র্তবানদ বয বকানো দনলর অেু ার্ী হনত পানর, এজেয বকে তানক 
শাটস্তনভা  করনত হনব? 
  
একটদে সকানল র্ারটভে োনর্ এক েুটেও একটজটকউটিভ আর্ানক তার অটফনস বেনক 
পাঠানলে। র্ারটভে কী ধরনের কাজ কনরে বস টবষনয় আর্ার বকানো টেটদমষ্ট ধারণা টছল 
ো। আটর্ শুনেটছলার্ টতটে োটক িটত সপ্তানহ টতে হাজার েলার কনর পাে, তাাঁনক 
জােলা টদনয় বাইনরর টদনক তাটকনয় থাকনত হয়। অভাটবত বকানো দৃশয বদখানল টবপদ 
ঘটন্ট বাজানত হনব এিাই তার কাজ। 
  
িটেশ বছর বয়স হনয় ব নছ, র্াথায় িাক পড়নত শুরু কনরনছ, উটে আর্ানক বসনত 
বলনলে, উটে আর্ার টদনক তাটকনয় বলনলে- রাইিাসম ট নল্ডর টর্টিং-এ আপটে 
অযালবানিমর স্বপনক্ষ বভাি টদনয়নছে? 
  
হযাাঁ, কটদে আন  আর্রা একিা টর্টিং কনরটছলার্, বসখানে েতুে ববােম অব োইনরক্টার 
টেবমাটিত হনয়নছ, এিা রুিিার অটধনবশে, ওোর িে শুনে আটর্ অবাক হনয় ব টছ। 
বললার্- হযাাঁ, তানত কী হনয়নছ? 
  
উটে টজজ্ঞাসা করনলে বকে? 
  
আটর্ বললার্- ওোর একিা উপেযাস পনড় আর্ার ভীষণ ভানলা বলন নছ। আটর্ িাই 
ওোর র্নতা সুখযাত বলখকরা বযে এই ট নল্ড িনবনশর অেুর্টত পাে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

207 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

আপোনক বকউ টক িনরাটিত কনরনছ? 
  
 আটর্ বরন  ট নয় বললার্ ো, আটর্ আর্ার টবনবনকর তাট নদ বভাি টদনয়টছ। 
  
–বকউ টেশ্চয়ই আপোনক িভাটবত কনরনছ। 
  
আর্ার কণ্ঠস্বর তখে ির্শ িড়নছ–র্ারটভে, আর্ার উের আটর্ টদনয়টছ। উটে একজে 
ভানলা বলখক। তাই ওোনক বভাি টদনয়টছ। 
  
উটে ওোর সার্নে পনড় থাকা এক িুকনরা কা নজর টদনক েজর টদনলে। তারপর 
বলনলে-  ত কনয়ক সপ্তাহ ধনর আপটে টক েুটেও পাড়ানত ট নয় টশশুনদর জেয িাকা 
সংেহ কনরনছে? 
  
এবার আর্ার রা  আকাশ ছুাঁনয়নছ। উটে যা বলনছে তা সটতয, এর্ে কী আটর্ টেনজও 
িাাঁদা টদনয়টছ। তারপর েুটেওনত ট নয় সকনলর কানছ হাত বপনতটছ। বয সর্স্ত টশশুনদর 
বাবা বজনল বন্দী তানদর অসহায় রু্খগুনলা আর্ার র্নের পদমায় বভনস উনঠনছ। 
  
আটর্ বকানো সর্য় বরন  যাই ো, টকন্তু তখে তধযম হারালার্। 
  
আটর্ বললার্- র্ারটভে, আটর্ বদাষী, আর্ার এিা করা উটিত হয়টে। হযাাঁ, ওই টশশুগুনলা 
টখনদর জ্বালায় ছিফি কনর র্রুক, তানদর বাবারা বজল খািুক, বছনলনদর রু্নখ বকে 
খাবার অন্ন তুনল বদনবা! তারা র্রনলই আর্ানদর আেন্দ। 
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আটর্ টিৎকার কনর িনলটছ তখে। উটে বলনলে- শান্ত বহাে, শান্ত বহাে, বাটড়নত িনল 
যাে, তারপর ভানলা কনর ভাবুে কার িনরািোয় আপটে অযালবািমনক বভাি টদনয়নছে। 
কাল সকানল আপোর সনে বদখা হনব। 
  
আটর্ অটফস বথনক ববটরনয় এলার্, উনেজোয় সর্স্ত শরীরিা থরথর কনর কাাঁপনছ। 
এভানব অপর্াটেত হনত হনব তা ভাবনতই পাটরটে। 
  
সর্স্ত রাত ঘুনর্ানত পাটরটে। আটর্ বশষ পযমন্ত একিা টসিান্ত টেলার্, সকাল েিা, আটর্ 
র্ারটভনের অটফনস টফনর এনসটছ। 
  
আটর্ বললার্- আটর্ কাজিা বছনড় টদটে, আপটে আর্ার শতমিা টছাঁনড় বফলনত পানরে। 
এই েুটেওনত আটর্ আর থাকব ো। 
  
আটর্ দরজার টদনক এট নয় ব লার্। উটে বলনলে- এখেই তাড়াহুনড়া কনর টসিান্ত 
বেনবে ো। টেউইয়নকমর সানথ আটর্ কথা বনলটছ। যটদ আপটে একিা রু্িনলকা টদনয় 
বনলে বয আপটে করু্যটেে পাটিমর সদসয েে অথবা করু্যটেে ভাবধারা পছন্দ কনরে ো 
তাহনল আপোনক রাখা হনব। পুনরা বযাপারিা আর্রা ভুনল যাব। 
  
উটে আর্ার টদনক এক িুকনরা কা জ এট নয় টদনয় বলনলে- আপটে টক এিা সই 
করনবে? 
  
আটর্ কা জিার টদনক তাটকনয় শান্ত হনয় বললার্ হযাাঁ, কারণ আটর্ করু্যটেে েই, আর 
কখেই করু্যটেে হব ো। 
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এিা একিা বানজ অটভজ্ঞতা, টকন্তু আর্ার টকছুই করার টছল ো। অনেক উজ্জ্বল রু্খেটব 
র্নে পড়ল, যানদর আর কখেও হটলউনে বদখনত পার ো। 
  
. 
  
১৯৪৮ সানলর বফ্রব্রুয়ারী র্াস, বর্াশাে টপকিার অযাকানেটর্ অযাওয়ানেমর জেয সম্ভাবয 
িাপকনদর তাটলকা বঘাটষত হনয়নছ। আটর্ পাাঁিটি বক্ষনত্র সম্ভাবয তাটলকায় িাে বপনয়টছ। 
টদ বযানিলার অযান্ড টদ বটব সক্সার োনর্ একিা বর্ৌটলক টিত্রোিয বলখার জেয আর্ার 
এই সম্মাে। সহকর্মীনদর কাছ বথনক শুভ সংবাদ বভনস এল। এনজন্ট এবং বনু্ধরা এই 
সাফনলযর জেয আর্ানক অটভেটন্দত করনলে। আটর্ জাটে অিার বজতার সার্ােযতর্ 
সম্ভাবো আর্ার বেই। 
  
ছটবগুনলা সটতযই জেটিয়, একিার পর একিা হনল অসংখয র্ােুনষর সর্ানবশ। 
  
বোো হলওনয়র কাছ বথনক একিা খবর বপলার্। উটেও আর্ানক অটভেটন্দত কনরনছে। 
বোোর সানথ আর্ার অনেক টদনের বনু্ধে। আর্রা অনেক সর্য় টসনের্া বদখনত যাই 
একসনে। কেসািম শুেনত যাই। উটে আর্ার সাহিযম ভানলাবানসে। 
  
বযটদে অিার পুরিার বঘাটষত হনব বসটদে বোো আবার বফাে করনলে। উইটলয়ার্ 
র্টরনসর কাজ বছনড় উটে এখে কনলাটম্বয়া েুটেওনত কাজ করনছে। হযাটর বকাহনের 
বযটক্ত ত সহকাটরেী টহনসনব। বকাহেনক আর্ার ঈষমা করনত ইনে হয়, কারণ বোোর 
র্নতা একজে কানজর বর্নয় বপনয়নছে উটে। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

210 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

  
বোো িে করনলে- অিার বদখনত যানবে বতা? 
  
–আটর্ যাটে ো। 
  
–বোো অবাক বকে কী হনয়নছ? 
  
–বোো, বজতার সার্ােযতর্ সম্ভাবো বেই। আটর্ ট নয় টবড়টম্বত হব? 
  
–একথা বলনবে ো, আটর্ বলটছ অিার বজতার সম্ভাবো আনছ, আপটে অবশযই যানবে। 
  
–আপটে টক আর্ার সনে যানবে? 
  
 –হযাাঁ, আটর্ যাব এবং আপোনক হাটস রু্নখ বেনজ উঠনত বদখব। 
  
 সাইে অটেিটরয়ার্, ২০তর্ অযােুয়াল অযাকানেটর্ অযাওয়ানেমর অেুষ্ঠাে। এিা 
বিটলটভশনের র্াধযনর্ বদখানো হয়টে, টকন্তু দুনশা এটবটস বরটেও বেশে-এর 
ধারাটববরণী িকাশ কনরনছ। 
  
জজম র্ারটফ, একজে অসার্ােয অটভনেতা, তানকও বদখনত বপলার্, বোো এবং আটর্ 
সীনি ট নয় বসলার্। 
  
বোো আর্ার পানশ বনস টজজ্ঞাসা করনলে- আপটে টক টিটন্তত? 
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আটর্ দৃপ্ত কনণ্ঠ ো বললার্, বিানখ রু্নখ টিন্তার বকানো ছাপ বেই। আটর্ জাটে এই 
সন্ধযািা হল বসই সব সৃজেশীল র্ােুষনদর জেয যারা অনেক পটরশ্রনর্ এতিা পথ পার 
হনয়নছে। আটর্ বতা বেহাত এক দশমক, আটর্ বকে উটিগ্ন হব। 
  
উৎসব শুরু হনয় ব নছ। এনক এনক টবজয়ীরা র্নি উনঠ যানেে। অিার পুরিার েহণ 
করনছে। আটর্ বনস আটছ, সব টকছু বদখটছ, র্নে বকানো আনব  বা উনেজো বেই। 
  
বশষ পযমন্ত সবনসরা টিত্রোিযকানরর পুরিার বঘাটষত হনব। জজম র্ারটফ বঘাষনকর 
ভূটর্কায় দাাঁটড়নয় আনছে। টতটে বলনলে- এই টবষনয়র জেয যানদর টেবমাটিত করা 
হনয়নছ তারা হনলে? 
  
জজম র্ারটফ একিা এেনভলাপ খুলনলে। আর্রা সকনল তাটকনয় আটছ। উটে টিৎকার 
কনর বলনলে- বসরা টিত্রোিযকানরর সম্মাে বপনয়নছে টসেটে বসলেে, বযানিলার অব দয 
বটব সার টিত্রোনিযর জেয। 
  
আর্ার সর্স্ত শরীর টহর্শীতল হনয় ব নছ। আটর্ বুঝনতই পারটছ ো, এইভানব পুরিৃত 
হব বকানো টদে। 
  
জজম র্ারটফ আবার আর্ার োর্ ধনর োকনছে। 
  
বোো আর্ানক বঠলা টদনয় বলনলে- উনঠ দাাঁড়াে। 
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আটর্ বঘানরর র্নধয উনঠ দাাঁড়ালার্। িলর্ল পানয় বেনজর টদনক এট নয় িনলটছ। 
অটেনয়ি হাততাটল টদনত শুরু কনরনছ। 
  
জজম র্ারটফ আর্ার হানত হাত বরনখ বলনলে অটভেন্দে। 
  
 আটর্ বকানোরকনর্ ধেযবাদ জাোলার্। 
  
জজম র্ারটফ বলনলে– টর্ঃ বসলেে, আপটে টকছু বলুে, বকাথা বথনক এই  নল্পর েিিা 
আপোর র্াথায় এল। 
  
আটর্ কী কনর সব কথা বলব? আটর্ তখে বললার্– যখে টেউইউনকম টছলার্ তখে 
অনেক অটভজ্ঞতা হনয়নছ, আটর্ টলখতার্ র্ােুনষর টদনক তাটকনয়, বসই অটভজ্ঞতা টেনয়ই 
এই  ল্পিা টলনখটছ। 
  
আটর্ কী বনলটছ টকছুই জাটে ো, র্নে হনে আর কথা বলনত পারব ো। আটর্ সকনলর 
টদনক তাকালার্, অনেনকর োর্ র্নে পনড় ব ল, তারপর সীনি টফনর এলার্। 
  
বোো িে করনলে- বকর্ে লা ল? বকর্ে অেুভূটত। 
  
ো, এত আেন্দ জীবনে কখেও হয়টে। টকন্তু আনরকিা টবষয় বভনব আর্ার র্েিা খারাপ 
হনয় ব ল। এই সম্মাে টক সটতযই আর্ার? আর্ার বথনক আরও ভানলা কাজ অনেনক 
কনরনছে, টকন্তু ভা য বদানষ তারা হয়নতা বসরা টশনরাপা পােটে। 
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উৎসব এট নয় িনলনছ, টকন্তু বেনজ কী হনে তা বদখার র্নতা ইনে আর্ার বেই। 
বরাোনক বদখা ব ল অিার পুরিার টেনয় দাাঁটড়নয় আনছ। এ োবল লাইফ সম্পনকম কথা 
বলনছে। লনরট্টা, এক অটভনেত্রী, টদ ফারর্াটরস েিানরর জেয পুরিৃত হনয়নছে। আটর্ 
আর বসখানে বনস থাকনত পারটছ ো। এই রাতিা আর্ার জীবনে িরণীয় রাত হনয় 
থাকনব। আটর্ টক একজে র্নোটবশারনদর কানছ যাব? হযাাঁ, টেশ্চয়ই আর্ার র্নধয বকানো 
অসেটত বদখা টদনয়নছ। 
  
. 
  
ভদ্রনলানকর োর্ োঃ জুে র্ারোর। বনু্ধরা তার কথাই বনলটছনলে। 
  
টবরাি বিহারার র্ােুষ, িুনলর রং রূপালী হনত শুরু কনরনছ। উটে শান্তভানব আর্ার 
সর্সযার কথা জােনত িাইনলে। 
  
আটর্ ওোর টদনক তাটকনয় েথম ওনয়োেম ইউটেভারটসটির কথা ভাবলার্। আর্ার সর্সযা 
বকাথায় তাই বতা বুটঝনয় বলনত পারটছ ো। সব কথা বলার বিষ্টা করলার্। এর্েটক 
কনয়ক টদে আন  বয অিার বপনয়টছ বস কথাও বললার্। টকন্তু আর্ার র্নে সুখ 
বকাথায়? র্নের বভতর সব সর্য় হতাশার অন্ধকার। 
  
উটে িে করনলে এই হতাশােন্ন অবিা সব সর্য় টক থানক? 
  
হা বকে এর্ে হয় বলুে বতা? 
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 ত কনয়ক বছনরর িৃটত বরার্ন্থে করার বিষ্টা করুে। বদখুে বতা এর্ে বকানো ঘিো 
ঘনিনছ কী যা আপোর র্েনক টবষাদঘে কনরনছ। 
  
অনেক কথাই র্নে পড়ল, টকন্তু সুনখর রু্হূতম তত ববটশ আনছ, দুঃনখর রু্হূতম বকাথায়? 
  
আটর্  ল্প বলা শুরু করলার্,  ল্প টকন্তু েয়, আর্ার বফনল আসা জীবনের িুকনরা িুকনরা 
অটভজ্ঞতা, টেউইয়নকমর সং ীত রিটয়তা র্যাকটসনির সনে বদখা হনয়টছল। 
  
আনরকিা কটঠে িে উটে বলনলে- আপটে টক কখেও আত্মহতযা করনত বিনয়টছনলে? 
  
অনেক টদনের আন র একিা ছটব র্নে পনড় ব ল, বাবা টঠক সর্য় ো এনল আজ আটর্ 
ববাঁনি থাকতার্ ো। 
  
িনোেনরর পালা িলল, বশষ পযমন্ত ভদ্রনলাক আর্ার টদনক তাটকনয় বলনলে-আপোর 
র্নধয হতাশােন্ন অবিার সৃটষ্ট হনয়নছ। এর অন্তরানল র্টস্তনষ্কর টকছু বযাপার আনছ। সব 
সর্য় আপটে দুঃনখর জ নত বাস করনত ভানলাবানসে। 
  
উটে আর্ার টদনক আবার তাটকনয় বলনলে- অন্তত কুটড় লক্ষ আনর্টরকাবাসী এই বরান  
ভু নছ। দশটি পটরবানরর র্নধয একটি পটরবানর অন্তত একজেনক এই বরা ী টহনসনব 
পাওয়া যানব। বকানো একিা অজ্ঞাত কারনণ তারা এই বরান র টশকার হে। পৃটথবীর 
অনেক টবখযাত বযটক্তে এই বরান  আেন্ন টছনলে। বযর্ে টভেনসন্ট ভযাে  নঘর র্নতা 
টশল্পী, হারর্যাে বর্লটভল, এে ার অযালাে বপা, ভাটজমটেয়া উলনফর র্নতা সাটহটতযনকরা 
ইতযাটদ। 
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আটর্ অবাক হনয় ব লার্। তারাও টক আর্ার র্নতা একই সর্সযায় ভু নছে? 
  
আটর্ জােনত িাইলার্– কতটদে সর্য় লা নব এই বরা  বথনক বসনর উঠনত? 
  
উটে বলনলে- এই বরান র বকানো শুশ্রূষা বেই। 
  
-তাহনল? 
  
কনয়কিা ওষুধ টদটে, টেনজনক শান্ত সংযত রাখার বিষ্টা করুে। অনেনকর র্নধয একিা 
অদু্ভত অেুভূটতর সৃটষ্ট হয়। তারা আত্মহতযািবণ হনয় ওনঠে। এই বযাপারিাই 
সাংঘাটতক। 
  
আর্ার র্ে আবার টবষাদােন্ন হনয় উঠল। 
  
টেনজর শনির ওপর এবং কানজর ওপর টেয়ন্ত্রণ রাখার বিষ্টা করনবে। 
  
আর্ার টেঃশ্বাস বুটঝ বন্ধ হনয় ব নছ। 
  
োঃ র্ারোর আবার বলনলে– োো ধরনের টবশৃংখলা বদখা টদনত পানর। অনেনক র্ানসর 
পর র্াস বকর্ে গুর্ বর্নর বনস থানকে। অনেনক আবার কানরা সানথ কথা বলনত িাে 
ো। বকউ বকউ র্নে র্নে টবড় টবড় কনরে। 
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ওোর অটফস বথনক ববটরনয় এলার্, সর্স্ত শরীর থরথর পনর কাাঁপনছ, আটর্ ভানলা 
আটছ, টেনজর র্েনক িনবাধ বদবার বযথম বিষ্টা কটর। 
  
অিার সম্পনকম অনেকগুনলা িবাদ বাকয জটড়নয় আনছ। যটদ একবার তুটর্ অিার 
বজনতা, তুটর্ এিা আর টজতনত িাইনব ো। আবার অিার টজতনল তুটর্ বকানো কাজ 
করনত পারনব ো। 
  
অিার বজতার পর এক সপ্তাহ বকনি ব নছ, সযাটর্ আর্ার অটফনস এনস িনবশ করনলে, 
অনেক অনেক অটভেন্দে, বকাথায় আনছ ওই পুরিারিা? 
  
-সযাটর্ এত আেন্দ করার কী আনছ? তুটর্ টক ভাবছ এিা আর্ার বাটড়র ছাদ? 
  
উটে বহনস উঠনলে। 
  
–সযাটর্, এই পুরিার বজতা আর্ার কানছ একিা আঘানতর র্নতা। 
  
উটে বলনলে আটর্ জাটে, আটর্ আপোর ভাষণ শুনেটছ, টকন্তু আনরকিা কথা জােনত 
িাইটছ, আপটে এখে কী করনছে? সাত বছনরর িুটক্ত কনর বফনলনছে? 
  
আটর্ টবশ্বাস করটছ ো, এিা ববাধহয় অিার পুরিানরর ফলশ্রুটত, আর্ার র্নে হল। 
  
অনেকগুনলা শতম টেনয় আনলািো করনত হনব, আটর্ ওনয়ে উনে বপৌঁনছ ব লার্। 
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একিা বছাট্ট বাটড়র বভতর, এখানে একিা বছাট্ট ববহুরুর্ আনছ, একিা টলটভং রুর্, 
টকনিে এবং দুনিা বাথরুর্। বাটড়িার সানথ একিা  যানরজ আনছ। িটে কাটিমস এবং 
 যানেি বল –এই দুজে টবখযাত অটভনেতা কনয়কিা বাটড় দূনর থানক। তানদর  াটড় 
আনছ টকন্তু  াটড় রাখার জায় া বেই। একটদে টেোনর উটে বলল আর্ানদর একিা 
সর্সযা বদখা টদনয়নছ। তুটর্ টক বতার্ানদর  যানরজিা ভাড়া বদনব? 
  
আটর্ বনলটছলার্– তুটর্ এিা বযবহার করনত পানরা টকন্তু ভাড়া টহনসনব আটর্ টকছু বেব 
ো। তখে বথনক ওনদর  াটড়িা আর্ার  যানরনজ থানক। আর্ার বাটড়িা খুবই বছানিা 
টছল, বসখানে পাটিম টদনত পারতার্ ো। র্ানঝ র্নধয আর্ানক পাটিমর আনয়াজে করনত 
হয়, এখে বকাথায় ববটশ জায় া পাব। ভা যিনর্ একিা ভানলা টফটলটপনো পাাঁিনকর 
সন্ধাে বপনয়টছ। বস বাটড়িানক পটরষ্কার রানখ। এর্ টজএনর্র সনে কাজ শুরু হল, 
গুরুেপূণম অনেক র্ােুনষর সনে পটরিয় হল। ইরা  ারসউইে স্ত্রীনক টেনয় টেোর বখনত 
এনলে। স্ত্রীর োর্ লী। কাকম ে লাস, টসে টকনয়সার, সকনলই আসনত শুরু কনরনছে। 
এনলে অনেক টবখযাত র্ােুষজে। জুনলস র্ানঝর্নধযই আনসে, টতটে অতযন্ত গুরুেপূণম 
র্ােুষ। তার স্ত্রী বেটরনসর সানথ আলাপ হল। র্ানঝর্নধয আর্রা বর্নঝনত বনস  ল্প কটর, 
যনথষ্ট বিয়ার বাটড়নত বেই। বকউ বসটদনক র্াথা ঘার্ায় ো। 
  
রবানিমর সনে আলাপ কনর আেন্দ বপনয়টছলার্। টেজটে েুটেওর িধাে বর্কাপ র্যাে। 
টিতীয় টবশ্বযুনির সর্য় রয়াল এয়ারনফানসমর হনয় কাজ কনরনছে। সুন্দর িনর্াদ তরণীর 
র্াটলক, বলা বযনত পানর টবশ্ব পটরভ্রর্ণ কনরনছে। 
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১৯৪৬, টিফার ওটরিা একিা ছটবনত কাজ করটছনলে। টরিা তখে যনথষ্ট জেটিয় 
অটভনেত্রী। টতটে এবং টিফার বর্টক্সনকানত িনল যাবার পটরকল্পো করনলে। ছটবিা 
অনেক টদে আিনক থাকল। 
  
িনতযক শটেবার সনন্ধনবলা আর্ার বাটড়নত টজনের আসর বসত। জো ছনয়ক অটতটথ 
টেয়টর্তভানব আসনতে। আসনতে বজটর বেটভস োনর্ একজে বলখক এবং িনযাজক, 
আসনতে পটরিালক েযােটল বোনেে, আরও কনয়কজে। এটলজানবথ বিলার তখে 
সনবর্াত্র উটেশ বছনরর টকনশারী, টতটেও েযােটলর সনে আসনতে। িনতযক শটেবার 
টতটে লাি ততটর করনতে। 
  
এটলজানবথনক বদনখ র্নে হত এক িটতভাশাটলেী অটভনেত্রী। তার কথা বলার র্নধয 
একিা র্ে র্াদকতা টছল। ভটবষযনত টতটে বয টকংবদন্তীর োটয়কা হনয় উঠনবে, তার 
পটরফুিে তখে বথনকই বিানখ পনড়টছল। ভাবনতই পারা যায় ো, িনতযক শটেবার উটে 
আর্ার রান্নাঘনর বনস সযান্ডউইি ততটর করনতে। 
  
এর্ টজ এনর্র সানথ টসনের একিা িুটক্তপত্র হনয়নছ। বর্নয়টি অসম্ভব বযৌেবতী এবং 
িটতভাশাটলেী। টতটে বযালার বরাসানত বযা  টদনয়নছে, বতনরা বছর বয়নস। োনির 
ভটের্াটি ির্ৎকার। আটর্ তানক কনয়কবার কনয়ক জায় ানত টেনয় ট নয়টছ। িনতযক 
শটেবার সনন্ধনবলা তানক আসনত বলতার্, টকন্তু বয বকানো কারনণই টসে বসই টের্ন্ত্রণ 
রক্ষা করনত িাইনতে ো। 
  
আটর্ িে কনরটছলার্–কী সর্সযা? 
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 টসে বলনতে- আসনছ শটেবার জবাব বদব। 
  
উটে টকন্তু সর্সযার কথা কখেও বনলেটে। টকছুটদে বানদ খবনরর কা নজর পাতায় 
িকাটশত হল বসই সংবাদটি। উটে এক টবখযাত টশল্পী িটে র্াটিমেনক টবনয় করনছে। 
টসে আর্ানক বফাে কনর বলনলে –টসেটে, খবরিা শুনেনছে আশা কটর। 
  
-হযাাঁ, র্নে হয় টববাটহত জীবেিা সুনখই কািনব। 
  
পরবতমীকানল টসেনক ভুনলই ট নয়টছলার্, তখে আনরকিা কাজ টেনয় আটর্ খুব বযস্ত 
হনয় পনড়টছ। 
  
এর্ টজ শ্রনর্র  ল্পটবভান র িধাে বকনেথ র্যাকনকন্না একটদে আর্ানক তার অটফনস 
বেনক পাঠানলে। পিান্ন বছর বয়স হনয়নছ, শরীরিা ির্ৎকার ঝকঝনক বরনখনছে। 
  
বকানো সম্ভাষণ েয়- উটে পটরষ্কার বলনলে, আপোর জেয একিা কাজ আনছ, বস ববাি। 
  
একিা অসাধারণ িুটক্তপত্র, বসানবািনক আর্রা একটি সং ীত সরৃ্ি টসনের্া টহনসনব 
টিটিত করনত পাটর। এই টসনের্ািা সকনলরই ভানলা লা নব, টকন্তু একিা বছাট্ট সর্সযা 
আনছ। 
  
আটর্ বনলটছলার্- বকনেথ, দুনিা দৃনশযর বলখা শুরু হনয়নছ। আটর্ টকছু বর্ৌটলক টবষয় 
বঢাকানত িাইটছ। 
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উটে বিয়ার বথনক উনঠ দাাঁটড়নয় বলনলে ো, আপোর সানথ আর্ানদর িুটক্ত আনছ, একথা 
কখেই বলনবে ো। 
  
আটর্ বসানবাি টলটখটে, তখে অেয বকানো কানজ বযস্ত হনয় পটড়। টতের্ানসর ছুটি আনছ, 
ভাবলার্ ইওনরাপ বথনক ঘুনর আসব। িস্তাবিা অভাবেীয়, একিা ফরাসী জাহাজ ভাড়া 
করা হল। 
  
েযািটল এবং র্যাটরনক সব খবর টদলার্। টরিােম এবং বজায়ানের কানছ খবর বপৌঁনছ ব ল, 
তারা টেউইয়নকম এল, আর্ানক টবদায় জাোনত। 
  
যাত্রীনদর র্নধয িালমস র্যাক আথমার টছনলে, তার সানথ আন ই আর্ার বদখা হনয়নছ। উটে 
অসাধারণ টিত্রোিযকার। ফ্রন্ট বপনজর র্নতা একিা সুন্দর ছটবর টিত্রোিয টলনখনছে। 
জানম্বা এবং িুনয়টন্টনয়থ বসিুটর ওোরই বলখা। ওর স্ত্রী টছনলে আনর্টরকার সব বথনক 
সুন্দরী অটভনেত্রী বহনলে হায়াস। 
  
িালমনসর সানথ তার বদখা হনয়টছল একিা পাটিমনত। িথর্ বদখানতই িালমনসর হৃদয়  নল 
যায়। টতটে একরু্নঠা বাদার্ বহনলনের হানত তুনল টদনয় বনলটছনলে আর্ার ইনেয় ও 
ভানলাবাসায় এই বাদার্ হীরক কণায় পটরণত হনব। 
  
টকছুটদে বানদ ওনদর টবনয় হল। পনরর বছর বহনলনের জন্মটদে, িালমস তাাঁর হানত 
সটতযকানরর হীনর তুনল টদনয় বনলটছনলে –র্নে হয় এগুনলা ববাধহয় বাদার্ ছাড়া আর 
টকছু েয়। 
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অেযােয সহযাত্রীনদর র্নধয ববাসটলন্ত রানসনলর কথা বলা উটিত। তার স্বার্ী বফ্রে টেসে, 
এক টবখযাত িনযাজক। টছনলে এলসা র্যাক্সওনয়ল, এক টবখযাত র্ােুষ, কলটর্ র্যাোর্ 
োনর্ একটি িলটচ্চনত্রর রিটয়তা। 
  
সরু্দ্র ভ্রর্নণর িথর্ টদে, িালমস আর্ার কানছ এনস  ল্প করনত শুরু করনলে। টতটে 
বলনলে–এলসার কানছ আপোর োর্ বপৌঁনছ ব নছ। আজনকর রানত টেোনর আপটে 
আসনবে বতা? 
  
িাটলম! আটর্ তার টেোর পাটিমনত বযা  টদনল টেনজনক বসৌভা যবাে বনল র্নে করব। 
  
 ওোর রু্নখ হাটস। সটতয কথা বলনছে বতা? 
  
সন্ধযার অন্ধকানর এলসা এনস আর্ার সার্নে দাাঁড়ানলে। বলনলে –টর্ঃ বসলেে, আজ 
রানত আটর্ একিা বছাট্ট টেোর টদটে, আপটে এনল আটর্ খুটশ হব। 
  
–আটর্ টেশ্চয়ই যাব। 
  
টেোরিা অসাধারণ। অটতটথরা সটতযই আেন্দ কনরনছে। খাওয়া দাওয়া বশষ হনয় ব ল, 
আটর্ যাবার জেয উদযত, একজে েুয়ািম বলনলে ক্ষর্া করনবে টর্ঃ বসলেে, বিটবনল 
টতে েলার পনড় আনছ। 
  
আটর্ র্াথা বেনড় বললার্ আটর্ টর্স র্যাক্সওনয়নলর অটতটথ। 
  
-হা সযার, তাই টতে েলার বদওয়া হনে। 
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 আটর্ বরন  ব লার্। 
  
 িাটলম আর্ানক শান্ত করার বিষ্টা করনলে। 
  
আটর্ বললার্ কী বযাপার? এই িাকািা বকে বদওয়া হনে? 
  
িাটলম হাসনলে– টসেটে, এইভানবই ওই ভদ্রর্টহলা সকলনক এক জায় ায় জনড়া কনরে। 
তাই উটে টকছু িাকা টদনত িাে। 
  
বযাপারিা আর্ানক অবাক কনরনছ। লন্ডনে এলার্। সযাভয় বহানিনল উঠলার্। যুি বশষ 
হনয় ব নছ, ইংলযানন্ড তার খারাপ িটতোয়া পনড়নছ। জীবেযাত্রায় িাোিাটে িনলনছ। সব 
টকছুনতই অিতুলতা। রুর্ সাটভমস ওনয়িার সকানল এল, আটর্ বললার্ –আেুনরর রস 
পাওয়া যানব? টের্ বসি? শুনয়ানরর র্াংস আর বিাে? 
  
তার রু্নখর ছটব পালনি ব ল সযার, সযার, এসব পাওয়া যানে ো। আপোনক বযানের 
ছাতা বখনত হনব। 
  
তাই খাব কী আর করা যায়! 
  
 টদে এট নয় ব ল, রানত বরেুনরনন্ট বখনত যাটে। খাবার র্নতা টকছুই পাওয়া যানে ো। 
পরটদে সকানল িটে র্াটিমনের বফাে বপনয় অবাক হনয় ব লার্। 
  
িটে বলনলে– আপটে এই শহনর এনসনছে আর্ানক বনলেটে বতা? 
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–আটর্ খুব বযস্ততার র্নধয আটছ। 
  
–আপটে আজ আর্ার বশা বদখনত আসনবে বতা? 
  
-ো। এই র্ােুষটিনক আটর্ ঘৃণা কটর। কারণ আর্ার ভানলাবাসার বর্নয়নক উটে টবনয় 
কনরনছে। 
  
–আপোর বক্স অটফনসর টিটকি থাকনব। উটে আবার বলনলে বশা বশষ হনয় ব নল 
আসনবে টকন্তু। 
  
উটে বফােিা বছনড় টদনলে। বশা বদখনত যাবার এতিুকু ইনে আর্ার বেই। আটর্ 
বযাকনেনজ ট নয় বলব উটে অসাধারণ অটভেয় কনরনছে। 
  
হযাাঁ, বশষ পযমন্ত আটর্ োিকিা বদখনত ব লার্, দশমকরা তানক অতযন্ত ভানলাবানস। আটর্ 
বযাকনেনজ ট নয় তানক অটভেন্দে জাোলার্। টসে বসখানে বনসটছল। টসেনক বদনখ 
আটর্ এট নয় ব লার্। টসে আর্ার সানথ িটের পটরিয় কটরনয় টদল। 
  
-আজ রানত আর্ানদর সানথ টেোর বখনত হনব। িটে বনলটছনলে। 
  
আটর্ র্াথা বেনড় বললার্- ো আর্ার অেয কাজ আনছ। 
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িটে র্াটিমর্ পনর আর্ার এক অেযতর্ বনু্ধনত পটরণত হনয়টছনলে। তারপর টেোরিা 
আটর্ বখনয়টছলার্, একিা িাইনভি ক্লানব। আটর্ জােতার্ ো লন্ডনের িাইনভি ক্লানব 
বরশটেং এর ঝানর্লা বেই। 
  
ওনয়িার টজজ্ঞাসা কনরটছল–আজ কী খানবে? বভড়ার র্াংস? 
  
 ওনয়িার আবার জােনত িাইল–র্াংনসর সানথ টের্ িলনব বতা? 
  
লন্ডনে আসার পর বসই িথর্ টেনর্র স্বাদ বপলার্। 
  
এরপর আটর্ টসে আর িটের সানথই রাতগুনলা কািাতার্। তানদর র্ধুিটির্ার  ল্প 
শুেতার্। 
  
এক রাত, িটে আর্ানক বলনলে আর্রা কাল সকানল পযাটরস যাটে, আপটে আর্ানদর 
সনে যানবে। 
  
আটর্ বকানো কথা বললার্ ো। 
  
আর্রা পযাটরনসর টদনক উনড় ব লার্। শহরিা ির্ৎকার সুন্দর। উটে একিা সুন্দর 
টলরু্টজে ভাড়া কনরটছনলে। সবকিা িুযটরে স্পি ঘুনর ঘুনর বদখা হল। 
  
রটববার সকালনবলা, িটে আর্ানদর টেনয় বঘাড়ার বদৌড় বদখনত ব নলে। টকন্তু আন র 
টদে খাওয়ায় টকছু ব ালর্াল হনয়টছল। আর্রা সকনলই অসুি হনয় পনড়টছ। 
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িটে বফাে কনর বলনলে –টসে এবং আর্ার শরীনরর অবিা ভানলা েয়। আর্রা হয়নতা 
োনক বযনত পারব ো। 
  
–আটর্ও পারব ো। 
  
–েীনি একিা টলরু্টজে দাাঁটড়নয় আনছ, আপোর জেয, ওিানত িনড় বসুে। 
  
িটে? 
  
-ো, ব নল হয়নতা ভানলাই লা নব। 
  
আটর্ একা ট নয়টছলার্, অধম অনিতে অবিায়। কী ঘনিনছ টকছুই বুঝনত পাটরটে। 
  
আটর্ ফরাটস ভাষা জাটে ো, বকানোরকনর্ ভাো ভাো ইংরাটজ টদনয় কথাবাতমা িালাটে। 
  
বঘাড়নদৌনড়র লড়াইিা ির্ৎকার, আটর্ দুেম্বর বঘাড়ার বপছনে বাটজ ধরলার্, টকছু িাকাও 
হানত বপনয়টছলার্, এই অটভযানের কথা আটর্ কখেও ভুলব ো। ভাবলার্ িনতযক বছর 
অন্তত একবার ইউনরানপ আসনতই হনব। 
  
আ ে র্াস, বোনর আর বকওর িধাে টহনসনব সই কনরনছে। 
  
আর্ানক েযােটস ব াস োনর্ একটি ছটবর টিত্রোিয বলখার জেয বলা হনয়নছ। এখানে 
টবখযাত অটভনেতা অটভনেত্রীরা অটভেয় করনবে। 
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বজা পাোরেক এই ছটবিার িনয়াজক। র্ধযবয়সী হানেরীয় র্ােুষ, কথার র্নধয হানেরীয় 
িাে আনছ। এর্ টজ এর্ আসার আন  টতটে ইউটেভারসানলর হনয় ববশ কনয়কিা কাজ 
কনরনছে। ইউটেভারসানলর অবিা এখে ভানলা েয়, অনেক িাকার ধার বদো হনয় 
ব নছ। বেো োনর্ এক অল্পবনয়সী অটভনেত্রীনক এর্টজএর্ বথনক বছনড় বদওয়া হনয়নছ। 
বস ইউটেভারসানল বযা  টদনয়টছল, বজা পাোরেক বেোনক সনে টেনয় টি িািম  ালমস 
োনর্ একটি ছটব ততটর কনরনছে। 
  
অবাক কাণ্ড, ছটবিা সকনলর হৃদয় জয় করল। রাতারাটত বেো এক টবখযাত অটভনেত্রী 
হনয় ব নলে। ইউটেভারসাল র্নর যাওয়ার হাত বথনক ববাঁনি ব ল। এরপর বজা 
পাোরেক এর্টজএনর্ বযা  টদনলে এক িনযাজক টহনসনব। 
  
একটদে বোনর একিা টর্টিং োকনলে। সকনলই অটফনস বনস আনছে, বোনর বলনলে –
আর্ানদর একিা সর্সযা বদখা টদনয়নছ। টি অযান্ড টসর্পযাটথ োনর্ একিা ছটব আটর্ 
এইর্াত্র টকনেটছ। েেওনয়নত এই ছটবিা টহি হনয়টছল টকন্তু বসেসার অটফস এই ছটবিা 
িদশমনের অেুর্টত টদনে ো। এনত সর্কাটর্তার দৃশয বদখানো হনয়নছ। আর্রা 
বযাপারিানক অেয দৃটষ্টনকাণ বথনক টবিার করার বিষ্টা করটছ। আটর্ আপোনদর র্ন্তবয 
শুেনত িাইটছ। 
  
টকছুক্ষনণর েীরবতা, একজে িনযাজক বলনলে সর্কার্ীতার বদনল আর্রা বলাকটিনক 
অযালনকাহটলক করনত পাটর। 
  
আনরকজে র্ন্তবয করনলে- হযাাঁ, তানক বতা ড্রান  আসক্ত করা যায়।  
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–তানক িটতবন্ধী কনর টদে। 
  
অনেকগুনলা কথা বভনস এল, বকানোিাই র্েঃপুত েয়। 
  
আবার টকছুক্ষনণর েীরবতা, বজা পাোরেক বলনলে– বযাপারিা খুবই সহজ, এই ছটবিা 
বযর্েই আনছ বতর্েই রাখুে। র্ােুষিা সর্কার্ী এ টবষনয় বকানো সনন্দহ বেই। টকন্তু 
সবনশনষ র্নে হনব এসবই একিা স্বপ্ন। 
  
এভানবই টর্টিংিা বশষ হনয় ব ল। 
  
েযােটস ব াস িুরাওর শুটিং শুরু হনয়নছ। এই শুযটিং-এ আর্ার সানথ লুইনসর পটরিয় 
হল। অসার্ােয অটভনেতা। টথনয়িানরর জ নত যুক্ত টছনলে। রাজকীয় আটভজাতয আনছ 
শরীনরর র্নধয, তীক্ষ্ণ োক এবং উজ্জ্বল  ানয়র রং। কণ্ঠস্বনর  াম্ভীযম আনছ। টতেজে 
অটভনেত্রীনক পর পর টবনয় কনরটছনলে। কথার র্নধয বকৌতুক ঝনর ঝনর পড়নছ। টদ 
র্যা টেটফনসন্ট ইয়াংটক-বত অসাধারণ অটভেয় কনরনছে। 
  
লুইস একটদে আর্ার বাটড়নত এনলে টেোর খাবার জেয। 
  
আর্রা দুজনে োো টবষয় টেনয় আনলািো কনরটছ। এই ভানব তার সনে বনু্ধে  নড় 
উঠল। 
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একজে এনজন্ট আর্ার সানথ এক সুন্দরী অল্পবনয়সী সুইটেস অটভনেত্রীর পটরিয় 
কটরনয় টদনলে। তার োর্ ইেটেে। বস র্াটকমে যুক্তরানে এনস ইউটেভারসানলর একিা 
পরীক্ষানত বনসনছ। আর্ানদর র্নধয একিা সুন্দর সম্পকম  নড় উঠল। 
  
কনয়ক সপ্তাহ বকনি ব নছ, রটববার সকালনবলা, আটর্  ভীর ঘুনর্ আেন্ন। দরজায় 
ববলিা ববনজ উঠল। আটর্ ঘটড়র টদনক তাকালার্। বভার িারনি। এখে বক এল? আটর্ 
বকানো রকনর্ আলখাো জটড়নয় দরজা খুনল টদলার্। একজে ভদ্রনলাক হানত বনু্দক 
টেনয় দাাঁটড়নয় আনছ, বস বভতনর এল। 
  
বস বলল–কুকুরীর বাচ্চা, বতানক আটর্ বর্নর বফলব। 
  
আটর্ অবাক হনয় ব টছ। আর্ানক র্রনত হনব? আটর্ বতা টকছুই বুঝনত পারটছ ো। 
আটর্ বললার্। 
  
-ো, তুই আর্ার বউ-এর সানথ শুনয়টছস। 
  
ওর ববাধহয় বকাথাও ভুল হনে। আটর্ কখেও টববাটহতা বর্নয়নদর সানথ সম্পকম কটর 
ো। 
  
আটর্ বললার্- বক আপোর স্ত্রী আটর্ টকছুই জাটে ো। 
  
ইেটেে। বস বনু্দকিা তুনল বলল। 
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আটর্ আর্তা আর্তা কনর বটল, এক রু্হূতম অনপক্ষা করুে, ইেটেে টকন্তু কখেও 
আর্ানক বনলটে বস টববাটহতা। 
  
–ওই কুকুরী আর্ানক টবনয় কনরনছ, তাই এই বদনশ আসার টভসা বপনয়নছ বস। 
  
আটর্ বললার্- এখেই আঘাত করনবে ো। এিা একিা েতুে খবর। তার হানত টবনয়র 
আংটি বেই, বস স্বার্ীর কথা উচ্চারণ কনরটে। আটর্ কীভানব জােব। আপটে বসুে, 
আসুে কথা বলা যাক। 
  
বলাকিা বশষ পযমন্ত বুঝল, আর্ার সর্স্ত শরীর দরদর কনর ঘার্নছ। 
  
বলাকিা বলল –আটর্ এরকর্ েই, আটর্ ওনক ভীষণ ভানলাবাটস, আর ও আর্ার বসই 
দুবমলতার সুনযা  টেনয়নছ। 
  
-আটর্ আপোনক বদাষ টদটে ো, আসুে একিু টড্রংক করা যাক। 
  
আটর্ টড্রংক ততটর করলার্, পাাঁি টর্টেি বকনি ব নছ, বস আর্ানক তার জীবনের  ল্পিা 
বশাোল। বস একজে বলখক, ইউনরানপ তার সনে ইেটেনের আলাপ হনয়টছল। ইেটেে 
হটলউনে আসার জেয ছিফি করটছল, বলাকিারও র্নে তাই ইনে। 
  
আটর্ বললার্ আপটে একিা িাকটর িাইনছে? আটর্ বসই িাকটরর বযবিা করব। আটর্ 
বর্নোনত বকনেথ র্যাকনকন্নার সনে কথা বলব। 
  
বলাকিার রু্নখ উজ্জ্বল আনলা–সটতয বলনবে? 
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পাাঁি টর্টেি বকনি ব নছ, বস এবং তার বনু্দক বিানখর সার্নে বথনক বকাথায় হাটরনয় 
ব নছ। 
  
আটর্ আনলা জ্বানলার্, বুঝনত পারটছ তখেও বঘারিা কানিটে। আবার ঘুটর্নয় পড়লার্, 
সার্নের দরজায় শি হল। 
  
তার র্ানে? বলাকিা টক আবার টফনর এনসনছ? বস টক তার র্ে পালনিনছ? আর্ানক 
বর্নর বফলনব? 
  
আটর্ দরজা খুনল টদলার্, ইেটেে দাাঁটড়নয় আনছ। তার সর্স্ত শরীনর রনক্তর দা । রু্খ 
ফুনল ব নছ, বিানখর তলায় কানলা কালটশনি পনড়নছ। বঠাাঁি টদনয় রক্ত ববনরানে। আটর্ 
তানক ঘনরর বভতর ঢুটকনয় টেলার্। 
  
বস বকানোরকনর্ বলল–বসলেে, বতার্ায় টকছু কথা বলার আনছ। 
  
-ো, তুটর্ বকে বনলাটে বতার্ার টবনয় হনয় ব নছ। তুটর্ টবছাোনত শুনয় পনড়া। আটর্ 
োক্তার বেনক আেটছ। 
  
আটর্ এক োক্তানরর ঘুর্ ভাোলার্। এক ঘণ্টা বকনি ব নছ, ইেটেনের অবিা সটতযই 
বশািেীয়। সর্স্ত শরীনর কািা টিি, হানতর হাড় বভনে ব নছ। 
  
োক্তার িনল ব নছে। ইেটেে বলল –আজ সকানল ইউটেভারসানল বযনত হনব, 
টিেনিে আনছ। 
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আটর্ র্াথা বেনড় বললার্ ো, বিেিা আজ বাদ টদনত হনব। 
  
 আটর্ তাই কনরটছলার্। 
  
ইেটেে সনন্ধনবলা িনল ব ল, তারপর? বকাথায় ব ল বস? 
  
*** 
  
১৯৪৮, একিা েতুে িনযাজোর দল ততটর হনয়নছ, তারা একটদে আর্ার সনে 
েুটেওনত বদখা করনত এল। 
  
তারা বলল–আর্রা েেওনয়নত একিা ছটব োর্াটে। ওয়ারস িাটলমং, এিা িাটলমস আন্ট 
োনর্ একিা ক্লাটসক উপেযানসর টভটেনত বলখা হনয়নছ। টিত্রোিযিা আপটে টলখনবে? 
আর্রা আপোর োর্িাই িিার করনত িাইটছ। 
  
আটর্ এই কাজিা বপনয় আেনন্দ আত্মহারা হনয় উনঠটছ। িাটলমস আন্ট  ল্পিা আটর্ জাটে। 
 ল্পিা অসাধারণ। বভনবটছলার্ এিা জেসাধারনণর র্ে জয় করনব। 
  
ফ্রানঙ্কর সনে বকাথায় বদখা হনব? 
  
 ফ্রাঙ্ক ববশ কনয়কজে টিয়  াে টলনখনছ। 
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পাোরেনক বদখা ব ল তার েুটেওনত, টত্রশ বছর বয়স হনয় ব নছ, যনথষ্ট িটতভা 
আনছ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী। যুনির সর্য় বয  ােগুটল বলানকর রু্নখ টফরনত তার অনেকগুনলা 
তারই বলখা। 
  
আর্রা দুজে র্ত টবটের্য় করলার্। 
  
আটর্ বোনরর কানছ িনল ব লার্। টতের্ানসর ছুটি িাইলার্। েেওনয়নত একিা বশা। 
বদখানত বযনত হনব। 
  
বোনর র্াথা বেনড় বনলটছনলে- েেওনয়নত যানবে? অটেটশ্চত অন্ধকার। ভানলা থাকনত 
পারনবে বতা? 
  
আটর্ বজানরর সানথ র্াথা বেনড়টছলার্। তারপর আনরকিা িস্তাব এল, েতুে একিা 
ছটবর টিত্রোিয টলখনত হনব। ছটবিার োর্ হল অযাটে ব ি ইওর  াে। 
  
এিা েেওনয়র সব বথনক বনড়া টহি হনয়টছল। টতে বছর ধনর একো ানড় িনল। 
  
১৯৪৫, হারবািম এবং েনরাটথ বফইলে, টরিেম রজাসম ও অসকানরর সানথ একিা িুটক্ত 
কনরনছ। তারা েতুে ছটব বদখানত িাইনছ। 
  
টেউইয়নকম কােম এনলে, তার একিা বিাক হনয়টছল, কটদে বানদ টতটে র্ারা যাে। 
িস্তাবিা বসখানেই হয়নতা বথনর্ বযত। ইটতর্নধয আরটভে বাটলমনের সানথ রজানসমর 
বযা ানযা  হল। ববশ কনয়কিা টহি ছটব উপহার বদওয়া হল। 
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আটর্ োো টবষয় টেনয় টিন্তা করটছ। বহায়ারস িাটলমর খবর কী? আরটভে বাটলমনের সানথ 
আবার কাজ করার সুনযা  হনব। 
  
আটর্ বোনরর িস্তাবিা উনপক্ষা করনত পারলার্ ো। 
  
বশষ পযমন্ত আর্ার টসিানন্তর কথািা র্াটিমেনক জাটেনয় টদলার্। 
  
আর্ার টসিান্তিা সটঠক বনল ির্াটণত হল। 
  
. 
  
১৭. 
  
আরটভে বাটলমনের সনে কাজ করার একিা উনেজোপূণম অটভজ্ঞতা। তার শটক্ত 
বকানোটদে ফুটরনয় যায় ো। িনতযকটি বযাপানরর ওপর সংনবদেশীল েজর রানখে। 
  
আথমার বফ্রে তার অটফনস বনসটছনলে। আর্ানক বদনখ বলনলে আটর্ একনশাভা  
সুটেটশ্চত এিা জ ত জয় করনত িনলনছ। 
  
আটর্ বললার্ –আথমার, বকান্ িটরনত্র বক অটভেয় করনবে বস সম্পনকম টকছু বভনবনছে? 
  
-অযাটের িটরনত্র জুটে  ারলান্ড, একিা তরুণ অটভনেতানক পাওয়া ব নছ, তার োর্ 
হাওয়ােম টকল, বস ফ্রানঙ্কর িটরনত্র অবতীণম হনব। বানফনলা টবল সাজনব লুই কানলারে। 
জজম টসেটেনক পটরিালো করনত বলা হনব। 
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জুটের সানথ আবার বদখা হনব, ভাবনত ভানলা লা নছ। আথমার বফ্রে আর্ানক বনল। 
টছনলে–আপোনক টেউইয়কম এবং টশকান ানত টেনয় যাব, োিকিা বদখার জেয।   
  
এনক্সল র্ারর্াে টেউইয়নকম অযাটের িটরনত্র অটভেয় কনরনছে। টশকান ানত এই িটরনত্র 
অবতীণম হনয়নছে র্যাটর র্াটিে। 
  
–আটর্ কখে যাব? 
  
–কাল সকাল েিার সর্য় বেে ছাড়নব। 
  
এিা একিা দারুণ ছটব। বদখা ব ল দশমনকরা ভানলা ভানবই েহণ কনরনছ। আটর্ 
টশকান ানত ট নয় র্যাটর র্াটিমনের অটভেয় বদখলার্। 
  
র্যাটর টকন্তু সমূ্পণম টেনজর কনর সংলাপিানক সাটজনয়নছ। তার অযাটে এক লাজুক র্টহলা, 
তার িটরনত্রর বভতর একিা বকার্েীয়তা আনছ। আটর্ ভাবলার্ এনথল র্ারর্যানের 
অটভেয়িাও বদখনত হনব। বসিাও বদনখ টেলার্, তার অটভেনয়র র্নধয উনেজোর ছাপ 
আনছ। 
  
বশষ পযমন্ত আটর্ টঠক করলার্, আর্ার অযাটে  াম্ভীযম এবং তারুনণযর সংটর্শ্রনণ ততটর 
হনব। তার র্নধয অনেক বর্ৌটলক টবষয় থাকনব। 
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িথর্ এবং টিতীয় অনঙ্কর র্নধয অনেকিা সর্য় থাকনছ। িথর্ অঙ্ক বযখানে বশষ হনে 
বসখানে বদখানো হনে অযাটে ইওনরানপ িনল যানে। টিতীয় অনঙ্কর শুরুনত বস ইওনরাপ 
বথনক টফনর আসনছ। টকন্তু এই দুটি অনঙ্কর র্ধযবতমী সর্য়সীর্ায় বক বসতু বন্ধে করনব? 
  
আটর্ বদখানত বিনয়টছলার্ অযাটে টবটভন্ন বদনশ ঘুরনছ, অথবা একিা বদনশই বনস আনছ। 
বভনবটছলার্ টবরটতিা লম্বা ো বছানিা করব। সটঠক টসিান্ত টেনত পারটছ ো। তাহনল 
অনেক ববটশ জায় ানত শুটিং করনত হনব। িনযাজক টক িাইনবে? 
  
আটর্ আথমার বফ্রেনক অটফনস োকলার্। এই সর্সযািা টেনয় আনলািো করনত হনব। 
একঘণ্টা বানদ বসনিিারী এনস অযাপনয়ন্টনর্ন্টিা বাটতল কনর টদল। আটর্ পনরর টদে 
আবার বদখা করনত বিনয়টছলার্। বসিাও বাটতল হনয় ব ল। পর পর টতেটদে এই ঘিো 
ঘিল। তৃতীয়টদে টবনকলনবলা সযাটর্ আর্ার অটফনস এনস বসনলে, উটে বলনলে- 
আথমার বফ্রনের অটফস বথনক আসটছ, আপোর আিরনণ উটে খুব দুঃখ বপনয়নছে। 
  
-বকে কী হনয়নছ? 
  
–আথমার বলনলে আপটে োটক বলখািা এখেও শুরু কনরেটে। 
  
–আটর্ বতা আনলািো করনত বিনয়টছলার্। 
  
বুঝনত পারলার্ আথমার বফ্রে এই বযাপারিা টেনয় আনলািো করনত বর্ানিই আেহী েে। 
টতটে ছটবর অেযােয টবষয়গুটল বদখানত িাইনছে, সং ীত পটরিালো, েৃতয সংনযাজো, 
অটভনেত্রীনদর আিার-আিরণ। একিার পর একিা দৃশয কীভানব তুনল ধরা হনব বসই 
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টবষনয় েজর টদনত িাইনছে ো। র্নে পড়ল, ইোর পযারানের টিত্রোিয বশাোর পর 
তার অটভবযটক্ত বকর্ে হনয়টছল। 
  
আথমার বফ্রনের একিা অেবদয গুণ আনছ, টতটে সটঠক বলাকনক সটঠক কানজর দাটয়ে 
বদে। আটর্ টেজস্ব টসিান্ত টেনত বাধয হলার্, টিত্রোিয বলখার কাজ এট নয় িলল, 
টিত্রোিয বলখা বশষ হল, পনরর টদে জজম টসেটে আর্ার অটফনস এনলে। 
  
–আটর্ টক সটতয কথা বলব োটক টর্নথয িশংসা করব? 
  
আর্ার রু্খ শুকনো। সটতযিা জােনত িাইটছ। জজম টসেটে বলনলে- কী কাজ হনয়নছ? 
তারপর তার বিাখ জ্বনল উঠল- আর্রা একিা অসাধারণ ছটবর জন্ম টদনত িনলটছ। 
  
এবার টবটভন্ন জায় া বথনক োো অটভর্ত শুেনত বপলার্। আথমার বফ্রে বলনলে –
টসেটে, আপটে সটঠক টবষয়িা ধরনত বপনরনছে। 
  
জুটে এনস ব নছে, সর্য় এট নয় িনলনছ, জুটের যখে কাজ থানক ো তখে টতটে আর্ার 
অটফনস এনস  ল্পগুজনব বর্নত ওনঠে। 
  
জুটের র্নের র্নধয আশঙ্কা টসেটে সবটকছু টঠকঠাক হনব বতা? 
  
–জুটে টিন্তা করনবে ো, বদখনবে সকনলর র্নে এই ছটবিা দা  কািনব। 
  
আটর্ জুটের টদনক তাকালার্, বর্কানপর আড়ানল টবষণ্ণ দুটি বিাখ। 
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আটর্ গুজব শুেনত পাটে, জুটে োটক টঠকর্নতা শুযটিং-এ আসনছে ো। র্ানঝ র্নধয 
সংলাপ ভুনল যানেে। তার জেয শুু্যটিনের কানজ অনেক ক্ষটত হনে। টতটে জজম 
টসেটেনক রাটত্র দুনিার সর্য় বফাে কনর জাোনেে বয পনরর টদনের বসি বাটতল 
করনত। 
  
বশষ পযমন্ত শুটিং বন্ধ হনয় ব ল। জুটে  ারলাভনক সটরনয় বদবার কথা বঘাষণা করা 
হল। আর্ার র্ে টবষানদ আেন্ন। জুটের সানথ বযা ানযা  করার বিষ্টা করলার্, শুেলার্ 
জুটে োটক ইওনরানপ িনল ব নছে, হতাশ হনয়। 
  
এবার অযাটের ভূটর্কািা ববটি  যানরিনক বদওয়া হল, অল্পবনয়সী এক িটতভাশালী 
অটভনেত্রী, বশষ পযমন্ত তার এনজন্টনদর ঝানর্লায় এই িটরত্রটি বস হানত পায়টে। 
  
এবার ববটি হযািনের সনে কথা হল। ববটি অযাটের িটরনত্র অটভেয় করনব। 
  
একটদে সকালনবলা, শুযটিং িলনছ, আরটভে বাটরটলে আর্ার অটফনস এনস বলনলে –
টসেটে, িলুে আর্রা েেওনয়নত একসনে একিা ছটব ততটর কটর। 
  
আর্ার হৃৎস্পন্দে ববনড় ব নছ। আরটভনের সনে কাজ করা বয বকানো র্ােুনষর স্বপ্ন। 
আটর্ বললার্, টঠক আনছ, কী টলখনত হনব বলুে? 
  
–আর্ার র্নে একিা  ল্প এনসনছ। উটে  ল্পিা বলনত শুরু করনলে। আটর্ ঘটড়র টদনক 
তাকালার্। 
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আটর্ বললার্ সানড় বানরািার সর্য় লাি বখনত বযনত হনব, আর্ানক এখে বযনত হনে, 
টফনর আটস। তারপর  ল্প শুেনবা। 
  
–বকাথায় যানবে? 
  
–ববভারটল টহলনস, োউে োরটবনত। 
  
 –িলুে আপোর সনে যাটে। 
  
আরটভে বারটলে আর্ার  াটড়নত উনঠ বসনলে। আটর্ বরেুনরনন্ট িনল ব লার্। 
আরটভে বসখানে বনস তার  ল্পিা আর্ানক বশাোনত শুরু করনলে। এক ঘণ্টা ধনর লাি 
খাওয়া িলনত থাকল। তার বিানখ রু্নখ একিা অদু্ভত আশার টবেুরণ। 
  
বসটদে টবনকলনবলা আরটভে বলনলে–টতটে লস এনেলনস যানবে। কারণ একজে েতুে 
 ায়ক তার  ানে  লা বর্লানবে। এখে আরটভনের বয়স ষাি বছর। ভদ্রনলাক 
সৃজেশীলতার িূড়ায় উনঠ ব নছে। 
  
টব ত বছরগুনলা খুব একিা সদয় টছল ো। আরটভে যখে েিইনত পা টদনলে, তখে 
তার শরীর অসুি হনয় যায়। িটর্ টিউে োনর্ এক েেওনয়র িনযাজক তানক বফাে 
কনরটছনলে। বনলটছনলে আরটভে েেওনয়র এক সং ীত রু্খর টসনের্ানত আটর্ আপোর 
কনয়কিা  াে বযবহার করনত িাইটছ। 
  
-ো, আপটে তা পানরে ো। 
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–বকে? 
  
 আরটভে বনলটছনলে– অনেনকই আর্ার  াে  াইনছ। 
  
 আর্ার দুভমা য, বশষ পযমন্ত ওই স্বপ্নিা সফল হয়টে। 
  
অযাটে ব ি ইওর  াে টিত্রোিযিা ভানলাই টলনখটছনলে। এই ছটবনত অনেকগুনলা বর্ািড় 
টছল। 
  
জজম টসেটের পটরিালোয় কাজ শুরু হল। ১৯৫০ সানল ছটবিা রু্টক্ত বপল। 
সর্ানলািনকরা উচ্ছ্বটসত িশংসা করনলে। 
  
১৯৫০- ভযারাইটি পটত্রকানত জেটিয় ছটবর তাটলকা িকাটশত হল। তার র্নধয আর্ার 
টিত্রোনিযর টতেটি ছটব িাে বপনয়নছ। দয বযানিলার অযান্ড দয বটব সক্সার, ইোর পযারাে 
এবং অযাটে ব ি ইওর  াে। 
  
*** 
  
হতাশার রু্হূতম হাটরনয় ব নছ, আটর্ ভাবলার্ আর কখেও োক্তানরর শরণাপন্ন হব ো। 
বোো হলওনয়র সনে বযা ানযা  রাখটছ, তার সাহিযম আর্ানক আেন্দ টদনে। 
  
একটদে টেোনরর পর বোো বলল –বর্টরটলে র্েনরার সনে বদখা করনব? 
  
-হযাাঁ, আটর্ অবশযই যাব। 
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বর্টরটলে র্েনরানক বসক্স টসম্বল বলা যায়, জেটিয় সুপারোর। উন্মাদ র্ানয়র সন্তাে, 
অনিো পটরনবনশর র্নধয তশশব কাটিনয়নছে। টবনয়িা ফলিসূ হয়টে। অযালনকাহল এবং, 
িযাবনলনির সনে লড়াই কনরনছে। টকন্তু বকানো টকছুই তার িটতভানক হতযা করনত 
পানরটে। 
  
পনরর টদে বোো বলল বর্টরটলনের সানথ শুিবার রানত টেোর বখনত বযনত হনব। তার 
অযাপািমনর্নন্ট ট নয় তানক তুনল টেনত হনব। 
  
বোো টঠকাোিা টদল। 
  
আটর্ শুিবার রানতর জেয অধীর আেনহ অনপক্ষা করটছ। র্ারটলে র্েনরা, বজন্টলনর্ে 
বিফার বব্লান্ডস, হান্ড িু র্যাটর এ টর্টলওনেয়ার, র্ােটক টবজনেনসর র্নতা অসাধারণ 
ছটবনত অটভেয় কনরনছে, কযাটর োনন্টর টবপরীনত। 
  
বসই সনন্ধনবলা এল, আটর্ বর্টরটলনের অযাপািমনর্নন্ট বপৌঁনছ ব লার্, একজে ভদ্রর্টহলা 
আর্ানক বভতনর বেনক টেল। 
  
–টর্স র্েনরা কনয়ক টর্টেনির র্নধযই আসনছে, উটে বপাশাক পরনছে। 
  
 বদখনত বদখনত পাঁয়তাটেশ টর্টেি বকনি ব ল, বর্টরটলটে তার ববেরুর্ বথনক ববটরনয় 
এনলে, রূনপর এর্ে ঝলক বদনখ আর্ার বিাখ ধাাঁটধনয় ব নছ। 
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উটে আর্ার হানত হাত বরনখ বলনলে –টসেটে, আপোর সনে বদখা হনয় ভানলা লা নছ। 
আপোর বলখা আর্ার ভানলা লান । 
  
আর্রা ববভারটল টহলনসর একিা বরেুনরনন্ট টেোর বখলার্। 
  
আটর্ বললার্ টেনজর  ল্প বলুে। 
  
উটে কথা বলা শুরু করনলে। র্ানঝর্নধয টবখযাত কনয়কজে রাটশয়াে সাটহটতযনকর োর্ 
বলটছনলে। বযর্ে হনস্তা ভটি, পুশটকে। তার র্ানে? এই সুন্দর সুন্দর আড়ানল একিা 
উজ্জ্বল র্টস্তষ্ক লুটকনয় আনছ। আটর্ অবাক হনয় ব লার্। আটর্ শুেলার্ উটে আথমার 
টর্লার এবং এটলয়া কাজানের সানথ ভানলাবাসার সম্পকম  নড়টছনলে। এই দুজে ওোর 
গুরু টহসানব টিটিত। সনন্ধিা আটর্ কখেও ভুলনত পারনবা ো, টকন্তু ওোর সনে আর 
কখেও বকাথাও যাবার সুনযা  হয়টে। 
  
কটদে বানদ উটে আথমার টর্লারনক টবনয় কনরটছনলে। 
  
১৯৬২ সানলর আ ে র্াস, আটর্ আর্ার োক্তানরর সানথ তার বাটড়নত বনস খাওয়া 
দাওয়া সারটছ। হঠাৎ একিা বফাে এল, টতটে বিটবনল এনস বলনলে আটর্ এখেই 
আসটছ। 
  
দু ঘন্টা বানদ উটে টফনর এনলে। 
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–আটর্ দুঃটখত, উটে বলনলে, একজে বপনশনন্টর রৃ্তুয হনয়নছ, বস হল বর্টরটলে 
র্েনরা। তখে বর্টরটলনের বয়স র্াত্র ছটত্রশ বছর। 
  
*** 
  
হযাটর বকাহনের সনে যখে আর্ার িথর্ বদখা হনয়টছল, তখেই র্নে হনয়টছল, টতটে 
ভটবষযনত এক বকউনকিা হনয় উঠনবে। বোো হলওনয়র সানথ কলটম্বয়া টপকিানসমর 
িনযাজো টবভান র িধাে। 
  
হযাটরর সানথ আর্ার সম্পকমিা বরাবরই ভানলা টছল। হযাটর আর্ানক অনেক টবষনয় 
সাহাযয কনরনছ। হযাটরর কথা আটর্ ভুলনত পারব ো। 
  
হযাটর বকাহনের বয়স যখে র্াত্র কুটড় বছর, তখে তার বসরা বনু্ধ টছনলে হযাটর রুটব। 
তারা দুজনে টর্নল োো ধরনের কাজ করনত শুরু কনরে। িথনর্ বানস বযা  
টদনয়টছনলে। বকাহে টছনলে কন্ডাকিার, হযাটর রুটব টিটকি টেনতে। তানদর র্নধয টছল 
অনেদয বন্ধে। পরবতমীকানল তারা দুজনেই হটলউনে আনসে। তারা অতীত টদনের িৃটত 
বরার্ন্থে করনত থানকে। হযাটর বকাহে তখে একিা েুটেও িালানেে, হযাটর রুটব 
টেনজনক এক সফল সং ীত রিটয়তা টহনসনব িটতটষ্ঠত কনরনছে। 
  
হযাটর রুটব বলনত থানকে বসই টদেগুনলা োয়নোসনরর র্নতা হাটরনয় ব নছ। 
  
 হযাটর রুটব বর্নয়নদর টদনক তাকাে, তারপর তাকাে বকাহনের টদনক। 
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-তুটর্ সপ্তানহ আঠানরা েলার কনর বপনত, আটর্ কুটড়, তাই বতা? হযাটর বকাহনের রু্খ 
লাল হনয় ব নছ। 
  
হযাটর বকাহনের সানথ কনয়কিা টেোর পাটিমনত বযা  টদনয়টছলার্। িথনর্ তার সানথ 
আর্ার সম্পকমিা ভানলা টছল ো, তারপর সম্পকমিা সরল হনয় উঠল। 
  
আটর্ বনলটছলার্ বরাজ সকাল েিায় আটর্ টেয়টর্ত টলখনত বটস, বযর্ে অটফনসর যাত্রীরা 
অটফনস যায়। 
  
তার র্ানে? তুটর্ টক বলখািানক একিা বযাবসা বনল র্নে কনরা োটক? 
  
–তা হয়নতা কটর ো, টকন্তু বলখার িটত আটর্ অতযন্ত অেু ত। 
  
দুজনে তকম-টবতকম শুরু হল, আর্ানক উটে লানি টের্ন্ত্রণ জাোনলে। উটে বলনলে 
বসলেে, একজে িনযাজনকর সনে কথা বলনত হনব, তার আন  বদখব ভদ্রনলাক 
কতখাটে অেু ত। 
  
-তার র্ানে? 
  
-উটে শুধু আর্ার জেযই কাজ করনবে। আটর্ একজে দার্ী পটরিালকনক ভাড়া করনত 
পাটর, একিা ফ্ল্প হনল কী হনব? তার দার্ অনেক কনর্ আসনব। 
  
একটদে হযাটর বকাহনের অটফনস বনস আটছ, েুটেও র্যানেজানরর কণ্ঠস্বর সন্টারকনস 
বশাো ব ল। 
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-হযাটর, বোো কথা বলনত িাইনছে। িটের বরটজনর্ন্টনক বাইনর পাঠানো হনয়নছ। বোো 
তার সনে বযনত িাইনছে। সােফ্রাটিসনকায়। 
  
িটে আওনয়ে, বোোর স্বার্ী, একজে িনযাজক–বকাহে বলনলে ো এিা কখেই হনত 
পানর ো। 
  
এক টর্টেি বানদ েুটেও র্যানেজার ছুনি এনসনছে হযাটর, বোো খুব বভনে পনড়নছে। 
অনেক টদে বানদ স্বার্ীর সনে বদখা হনে, তানক আিনক রাখা টক উটিত হনব? 
  
বকাহে আবার বলনলে ো, আটর্ কখেই ছাড়ব ো। 
  
েুটেও র্যানেজার আবার এনলে। বলনলে হযাটর, বোো টকন্তু কাাঁদনছে। টতটে িনল 
যানেে। 
  
হযাটর বলনলে –টঠক আনছ, আর্রা ওোনক আর বেব ো। 
  
আটর্ বকাহনের টদনক তাকালার্, অবাক হনয় ব টছ। বকান্ জীবন্ত দসুযর সনে আর্ানক 
ঘর করনত হনে। 
  
*** 
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জজম অরওনয়নলর একিা অসাধারণ উপেযাস পনড়টছলার্ ১৯৮৪ সানল। এই উপেযানস 
বলা হনয়টছল রাটশয়ানত তস্বরতাটন্ত্রক শাসেবযবিা শুরু হনব। আটর্ টঠক করলার্ এিানক 
টেনয় একিা টিত্রোিয টলখব। আটর্ আরওনয়নলর কানছ টিটঠ পাঠালার্, অেুর্টত িাইলার্। 
  
বোনরর কানছ িনল ব লার্। বোনর বলনলে–বইিা আটর্ও পনড়টছ, টকন্তু রাটশয়ার 
টবরুনি অনেক কথাই বলা হনয়নছ, বযিা িনযাজো করা যানব ো। 
  
-বোনর, এিা একিা অসাধারণ োিক হনত পারত। 
  
 –আরওনয়নলর সানথ আনলািো করনল ভানলা হয়। 
  
 আটর্ ভাবলার্, তারপর বললার্ টঠক আনছ আটর্, আরওনয়লনক সবটকছু জাোটে। 
  
*** 
  
টিয় টর্ঃ বসলেে, ৯ আ নের টিটঠর জেয আপোনক ধেযবাদ। আটর্ বুঝনত পারটছ এই 
বইনয়র বভতর বয রাজনেটতক টবতকম আনছ তা টেনয় আপটে টিটন্তত। এই বইনত 
সার্যবানদর কথাই বলা হনয়নছ। সার্যবাদ একটদে সার্টেক র্তবাদ হনয় উঠনব এই 
সম্ভাবোর কথাই বঘাষণা করা হনয়নছ। আটর্ জাটে এই র্তবাদ ইংরাটজ ভাষাভাটষনদর 
সরৃ্ি বদনশর কানছ একিা আঘাত। আটর্ রাটশয়ার কথাও টিন্তা করটছ। আটর্ কখনোই 
টেনিনের বলবার পাটিমনক আির্ণ করনত িাইটছ ো। আপটে এই টিত্রোিযিা করনত 
পারনবে টক? জাটে ো আনর্টরকার  ণর্াধযর্ এিানক কীভানব বেনব? 
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বোরা তখে খুবই বযস্ত, ১৯৮৪-র বইিা টিত্রোিয করব ো এই টসিান্ত টেনত বাধয 
হলার্! 
  
. 
  
১৮. 
  
বসনেি র্যানকো আর্ার সানথ বযা ানযা  করনলে। টরি ইয়ং অযান্ড টিটি োনর্ একিা 
ছটবর টিত্রোিয টলখনত হনব। বজে েযাটেনয়ল ওনয়নন্ডল এবং তরুণী  াটয়কা টভক োর্ে 
বসই ছটবনত অটভেয় করনবে। খুবই সুন্দর কুশীলব। এই  ল্পিা এর্ে এক র্টহলানক 
বকি কনর আবটতমত টযটে তার বর্নয়নক পটরতযা  কনরনছে। অনেক বছর বানদ বর্নয়র 
সনে বদখা হনে। 
  
একটদে সকানল জুনলস আর্ার সানথ বদখা কনর বলনলে –বেটরস এবং আটর্ আপোর 
সানথ টেোর খাব আজ। আটর্ টক আর কাউনক সনে আেব? 
  
বসই সন্ধযায় জুনলস এবং বেটরস এক অল্পবনয়সী বছনলনক সনে টেনয় এনলে। 
  
-এ হনে ফােমানো লার্াস, আপোর ছটবনত বস অটভেয় করনব।   
  
ফােমােনোর কথার র্নধয দটক্ষণ আনর্টরকার উচ্চারণ আনছ। একটদে বস একজে খুব 
ভানলা অটভনেতা হনয় উঠনব এ টবশ্বাস আর্ার টছল। কনয়কটি ছটবনত বস অটভেয় 
কনরটছল। 
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টরি ইয়ং অযান্ড টিটির বসি ততটর হনয়নছ, শুু্যটিনের িথর্ টদে। েনরাটথ কুপানরর 
সহনযাট তায় টিত্রোিয টলনখ বফনলটছ। এিা টভক োটর্নের িথর্ ছটব, স্পষ্টতই টতটে 
খুব টিটন্তত টছনলে। পটরিালক টছনলে েরর্যাে িাওরফ, এক বৃি ভদ্রনলাক। 
  
িাওরফ বলনলে- এবার শুটিং শুরু হনব। 
  
টভক োর্ে বলনলে র্াফ করনবে টর্ঃ িাওরফ, একিু জল বখনত পাটর? 
  
 েরর্যাে বনলটছনলে- ো, এখে জল খাওয়া িলনব ো। 
  
এইভানবই শুযটিং শুরু হল। 
  
বক্স অটফনস খুব একিা সফল হনত পানরটে। 
  
আটর্ তখে রুথ ব্রুকনসর সনে কাজ করটছ তার একিা টবখযাত সংিা আনছ। 
অনেকগুনলা ছটবর কাজ করনত হনব। েতুে একিা ছটবর িাইনিল োর্ টদলার্ টি  াইস 
বেেম র্াইক। 
  
 টস্পেনক বসিা বদখালার্, খুব একিা খারাপ হয়টে। েতুে পটরিালকনক বেওয়া হল। 
  
টবটভন্ন খবনরর কা নজর পাতায় সর্ানলািো িকাটশত হনয়নছ। অনেনকই আর্ানক 
তীক্ষ্ণভানব আির্ণ কনরনছে। 
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এবার জাে টদস ওয়ােনসর িুটক্ত করনত হল। র্যাক্সনেনলর বলখা একিা  নল্পর োিযরূপ 
আর্ানক টলখনত হনব। এর্ে একিা র্ােুনষর জীবে বয র্ােুষটি খুবই কৃপণ, তপটত্রক 
সম্পটে টিনপ টিনপ খরিা কনর। 
  
বলখািা বশষ হল, কযাটর োন্টনক বদখানল বকর্ে হয়? েুটেও বলখািা কযাটরর কানছ 
পাটঠনয় টদল। উটে রাটজ হনলে ো। 
  
টপিার লনফােমনক িধাে ভূটর্কা বদওয়া হনয়টছল। জযানেি বল এবং লুইস বোে জাজ 
হাটেমনকও োকা হল। 
  
একবছর বকনি ব নছ, ছটবিা িকাটশত হল। কযাটর আর্ানক বনলটছনলে- টসেটে, তুটর্ 
অটভেয় করনল ো বকে? 
  
জাে টদস ওয়ােস আর্ার খুব পটরটিত এবং টিয় টসনের্া। 
  
 ১৯৫২ সানলর বফব্রুয়ারী, বকনেথ র্যাককান্না আর্ানক বেনক পাঠানলে। 
  
আর্রা েেওনয়র একিা টথনয়িার টকনেটছ, টরনর্ি িু টব টসে োনর্। আটর্ 
সর্ানলািোগুনলা পড়লার্, খুব ভানলা সর্ানলািো িকাটশত হনয়নছ। হাওয়ােম টলন্ডনস 
এবং রানসল িাওনস এিা টলনখনছে। এিা একজে র্টহলা বযান্ড টসং ানরর জীবে 
অবলম্বনে বলখা হনয়নছ। ওই ভদ্রর্টহলানক একিা ঝানর্লায় জটড়নয় পড়নত হয়। তার 
টবেশালী  কাকানক বক বা কারা হতযা কনর। তানকই সম্ভাবয হতযাকারী টহনসনব টিটিত 
করা হয়। 
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ছটবিা দারুণ, টকছু টকছু ঘাত িটতঘাত আনছ। 
  
 আটর্ টেউইয়নকম িনল এলার্, বেনে বনস টরনর্ি িু টব টসনের টিত্রোিযিা পড়লার্। 
  
বললান্ড বহওয়ানেমর সানথ লাি বখলার্ োজা বহানিনল। টতটে পানর্লা িাটিমলনক টবনয় 
কনরটছনলে, টবনয় কনরটছনলে র্া মানরি সযাটলভাে এবং েযােটস হকনক, সকনলই জ ত 
বসরা সুন্দরী। ভদ্রনলানকর র্নধয আলাদা একিা বপৌরুষ আনছ। টেনজনক সফল করনত 
পানরে। 
  
বললান্ড বিটবল বথনক উনঠ আর্ার টদনক তাটকনয় বলনলে –আপোর সানথ বদখা হনয়নছ 
বনল ভানলা লা নছ। 
  
আর্রা ছটবিার টবটভন্ন টবষয় টেনয় আনলািো করনত শুরু করলার্। 
  
 অসাধারণ অটভনেতা অটভনেত্রীনদর জনড়া করা হনয়নছ। কানক বছনড় কার োর্ বলব। 
  
আটর্ হটলউনে টফনর ট নয় টিত্রোিয বলখার কানজ র্নোটেনবশ করলার্। টতের্াস বানদ 
বসিা বশষ হল, আটর্ িনযাজক আথনরর হানত তুনল টদলার্, উটে বলনলে, বলখািা 
ভানলা হনয়নছ। এখেই শুযটিং শুরু হনব। 
  
বক বকাে ভূটর্কানত অটভেয় করনব তা টক বভনবনছে? 
  
 জুটে এবং ভযানের সনে িুটক্ত হনয়নছ। 
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কটদে বকনি ব নছ, বোনর আর্ানক তার অটফনস োকনলে। ববোটর্ে গুের্যানের িটরনত্র 
লুইস কযালহােে আসনছ। 
  
আটর্ বললার্ হযাাঁ উটে একজে দারুণ অটভনেতা। 
  
-একিা সর্সযা। 
  
–কী সর্সযা? 
  
–অটভেয়িা উটে করনত িাইনছে ো, কারণ সংলাপ টবনশষ টকছু বেই। 
  
 বোনর আর্ার টদনক তাটকনয় বলনলে- লুইনসর সানথ আপোর বযা ানযা  বকর্ে? ভানলা 
বতা? 
  
আটর্ বললার্– হযাাঁ। 
  
–তাহনল আপটে কথা বলুে। উটে অটভেয় করনল এই ছটবিা একিা অেয র্াত্রা পানব। 
  
পনরর টদে রাটত্রনবলা আটর্ কযালহােেনক একিা টেোনর বের্ন্তন্ন করলার্। টতটে এনস 
বলনলে–যটদ বকউ আর্ানদর বদনখ বফনল তাহনল সবমোশ। আর্ার একিা রু্নখাশ পনর 
আসা উটিত টছল। 
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আটর্ আপোর সর্সযা বুঝনত পারটছ, আপটে বকে ববোটর্ে গুের্যানের িটরনত্র অটভেয় 
করনত িাইনছে ো? 
  
–এিা কী বকানো িটরত্র হল? তনব আপোর টিত্রোিযিা ভানলা হনয়নছ। 
  
আটর্ বললার্–লুই, এিা একিা র্স্তবড় ছটব হনব, আপটে ো থাকনল খারাপ লা নব। 
আপোর িটরত্রিা বছানিা হনত পানর, টকন্তু  নল্পর সানথ জুনড় ব নছ। আপোর অটভেনয়র 
ওপর এই ছটবিা দাাঁটড়নয় থাকনব।   
  
আটর্ আরও আধঘণ্টা ধনর বুটঝনয় টছলার্, বশষ পযমন্ত উটে রাটজ হনয়টছনলে। 
  
বক্স অটফনস যা টরটভউ িকাটশত হল তা আর্ানদর অবাক কনর টদনয়নছ। কযালহােনের 
োর্ বলানকর রু্নখ রু্নখ ঘুরনছ। 
  
িনতযক বছর এর্ টজ এনর্র রু্টভর একিা িদশমেী হনয় থানক। অনেনক বদখনত 
আনসে। 
  
-আপটে ছটব িনযাজো করনবে? 
  
আটর্ অবাক কী কনর করব? 
  
–আর্রা বসিা টিন্তা করটছ, আজ বথনক আপটে হনলে একজে িনযাজক। 
  
–আটর্ এ বযাপানর টকছুই জাটে ো। 
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 উটে বলনলে সব টশটখনয় বদওয়া হনব। 
  
আর্ার বয়স বিৌটত্রশ বছর। আটর্ অিার বপনয়টছ। এখে বিাটেউসার হনত িনলটছ। 
বকান্ বকাম্পাটে, যারা এই বযাপানর এক েম্বর। তখে র্নে হল, আর্ার র্নে আেন্দ 
থাকা উটিত টকন্তু ভয় লা নছ বকে? আটর্ এত টিটন্তত বকে? 
  
রানত ঘুনর্াত পাটরটে। র্ধয রানত বপাশাক পনর বাইনর ববড়ানত ববনরালার্। একিার পর 
একিা অভাটবত ঘিো ঘনি িনলনছ। র্নে পনড় ব ল, বাবা বস রানত আর্ানক পনথ 
বেনক টেনয়টছল। বনলটছল, িনতযকিা টদে একিা আলাদা বাতমা টেনয় আসনব, টসেটে। 
জীবে একিা উপেযানসর র্নতা। বশষ পাতায় বপৌঁনছানো ো পযমন্ত আর্রা জাটে ো, বকান্ 
 ল্পিা আর্ানদর জেয বলখা হনয়নছ। 
  
সকালনবলা ঘুর্ বভনে ব ল। আটর্ টিন্তা করলার্ এবার আটর্ িনযাজক হব। এনক্ষনত্র 
যটদ বকানো পদস্খলে হনয় যায় তা হনল আবার বলখনকর জীবে যাপে করব। 
  
— আটর্ েুটেওনত ব লার্। আর্ানক একিা র্স্ত বনড়া অটফস বদওয়া হনয়নছ। আটর্ 
বভনবটছলার্, বর্নো ব াল্ডউইে বর্য়ানরর র্নতা এখানেও সরল সাদা টসনধ উপিাপো 
থাকনব। টকন্তু এখানে সব টকছুই রাজকীয়। 
  
বিাটেউসারনদর হানত রাইিারনদর তাটলকা তুনল বদওয়া হয়। যখে টিত্রোিযিা বশষ হনয় 
যায়, তখে কাটেং টেপািমনর্নন্টর সানথ কথা বলনত হয়-বক বকাে ভূটর্কানত অবতীণম 
হনত পানর তার একিা তাটলকা ততটর করনত হয়। 
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বশষ পযমানয় এনজন্টনদর সানথ বযা ানযা  করনত হয়। অনেক ঝানর্লা ঝটি বপাহানত 
হয়। 
  
একটদে সনন্ধনবলা আটর্ খুাঁটিোটি টবষয় টেনয় আনলািো করটছ। হটলউনের টবখযাত 
টশল্পীনদর সনে বদখা হনয় ব ল। আর্ার অটতটথ টহনসনব যারা এনসটছনলে, বসই 
তাটলকার টদনক বিাখ বুলানল অবাক হনত হয়। এনসটছনলে আলনফ্রে টেউর্াইে, 
বিহারািা বছানিা হনল কী হনব সৃজেশীলতায় ভরপুর। তানক অনেকবার অিানরর জেয 
র্নোেয়ে বদওয়া হনয়নছ। এর্ে োর্করা সং ীত টবনশষনজ্ঞর সন্ধাে খুব একিা পাওয়া 
যায় ো। টতটে দুনশারও ববটশ ছটবনত  াে টদনয়নছে। 
  
এনসটছনলে টভক্টর ইয়ং, তানক ২২তর্ অিানরর জেয র্নোেীত করা হনয়নছ। টতটে ববশ 
কনয়কিা ছটবর  াে টলনখনছে। 
  
টছনলে টেটর্টত্র িানয়ার্টকে, টযটে ববশ কনয়কিা ছটবর  াে টলনখটছনলে। 
  
আর টছনলে বজাহটে টেে, যাাঁর টিত্রোিয এবং  াে সকনলর র্ে জয় কনরনছ। 
  
অযানে বিটভেনকও বিানখ পড়ল। এই ভানবই বসটদে সন্ধযায় অনেক টবটশষ্ট র্ােুষ 
আর্ার সানথ বযা ানযা  বরনখটছনলে। 
  
*** 
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এর পাশাপাটশ এক অল্প বয়সী অটভনেত্রীর কথা বলা উটিত। আটর্ বছাট্ট টপয়ানোর 
পানশ এনস বনসটছ। বলা হল, আটর্ এখে টপয়ানো বাজাব। 
  
আটর্ টপয়ানো বাজানত শুরু করলার্। বক বযে বলল- টসেটে, বাধা টদটে বনল দুঃটখত। 
কাল সকানল, োকব, বকর্ে? 
  
আটর্ উনঠ দাাঁড়ালার্–বজনেথ, আটর্ বর্ানিনল যাব টক? 
  
আটর্ বর্ানিনল বপৌঁনছ ব লার্, পাাঁি টর্টেি বসখানে টছলার্। আটর্ টফনর এলার্। আবার 
টপয়ানো বাজানত শুরু কনরটছ। কী আশ্চযম। টপয়ানো বকাথায়? অটতটথরা বক বকাথায় 
িনল ব নছে? আটর্ সকনলর রু্নখর টদনক তাকালার্। উের বেই! 
  
র্নের বভতর একিা অদু্ভত আতঙ্ক। 
  
. 
  
১৯. 
  
আটর্ একজে িনযাজক, আর্ার অটফনস সবসর্য় কর্ম বযস্ততা। বযাপারিা ভাবনত বকর্ে 
অবাক লা নছ। 
  
সকাল বথনক ঘটড়র কািা ধনর কাজ শুরু হয়। কতরকর্ কাজ করনত হয়। বাটড় 
টফরনত টফরনত সনন্ধ  টড়নয় রাত হনয় যায়। 
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ভানলা লান , আবার এত উনেজো ভানলা লান  টক? কত অযাপয়নর্ন্ট, সাংবাটদকনদর 
সনে সনম্মলে, অটভনেতা-অটভনেত্রীনদর সানথ আনলািো। 
  
বোনরর সানথ কথা বলটছ। একিার পর একিা ছটবর অটভযাে শুরু হনে। লাি করার 
সর্য় পাটে ো। বদখা হল টজসা োনর্ এক টকনশারী বাদার্ী িুনলর কেযার সানথ। টজসা 
আর্ার সানথ সহনজই অন্তরে হনয় উনঠনছ। তানক টেনয় লাি বখনত ব লার্। হটলউনের 
বাজানর তখে টজসা সকনলর হি বফবাটরি। বস আর্ার সানথ পটরটিত হনয় খুবই 
আেটন্দত। তার র্াধযনর্ জটজময়ার সানথ আলাপ হল। জটজময়ার টদনক তাটকনয় আটর্ 
বললার্- তুটর্ টক অটভনেত্রী হনত িাও? এর র্নধয বকানো অটভেয় কনরছ? 
  
জটজময়া বলল দু একিা ছটবনত। 
  
আটর্ আরও ভানলাভানব তানক বদখলার্। হযাাঁ, তার িটরনত্রর র্নধয একিা িুম্বক আকষমণ 
আনছ। রাজকীয় অেুভব আনছ তার বিহারার র্নধয, বুটিদীপ্ত দুটি বাদার্ী বিানখর তারায় 
আেনন্দর উদ্ভাস। িটতশ্রুটত জ্বলজ্বল করনছ। কণ্ঠস্বনর তীক্ষ্ণতা। 
  
আটর্ বললার্ তুটর্ আর্ার অটফনস এনসা, দুজনে একসনে লাি খাব। 
  
 জটজময়া বকানো কথা বলল ো। 
  
পনরর টদে অটফস যাবার সর্য় বেটভসনক বদখনত বপলার্। আর্ার টিয় বনু্ধ। 
  
-বজটর, আটর্ একজেনক টবনয় করনত িনলটছ। 
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–বস বক? 
  
–ো-ো, এখেই বলব ো। 
  
 পনেনরা টর্টেি বানদ টজসা আর জটজময়া আর্ার অটফনস এনসনছ। 
  
আটর্ বললার্ –বনসা। 
  
আর্রা োো টবষয় টেনয়  ল্প করলার্। 
  
আটর্ জটজময়ানক বললার্ তুটর্ টক আর্ার সানথ টেোর খানব? বতার্ার বফাে েম্বর কত? 
  
জটজময়া বলল ো, আটর্ খুব বযস্ত থাকব। 
  
 টজসা জটজময়ার টদনক তাটকনয় বলল–ববাকাটর্ কনরা ো। টসেটে একজে িনযাজক। 
  
জটজময়া বলল ো, আটর্ অটভেয় করনত িাইটছ ো। 
  
 টজসা জটজময়ার বফাে োম্বারিা আর্ানক টদল। জটজময়া খুব বভনে পনড়নছ। 
  
আটর্ বললার্–বকে, তুটর্ টক টেোর খানব ো? 
  
জটজময়া উনঠ বলল আপোর সনে বদখা হনয়নছ বনল ভানলা লা নছ টর্ঃ বসলেে। 
  
আটর্ অেুভব করলার্, ঘনরর পটরনবনশর র্নধয বকর্ে তশতযতা টবরাজ করনছ। 
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ওরা দুজে িনল ব ল- বযাপারিা কী? 
  
 আটর্ টঠক বুঝনত পারটছ ো। জটজময়ানক বিটলটভশনে বদখা ব নছ। বর্াশে টপকিানর, 
েেওনয়নত, বেলার ভূটর্কানত বস অসাধারণ অটভেয় কনরনছ। সবমত্র তার িশংসা 
িকাটশত হনয়নছ। 
  
পনরর টদে সকানল জটজময়ানক বফাে করলার্। টেোনর আর্ন্ত্রণ জাোলার্। 
  
জটজময়া বলল –আটর্ খুবই বযস্ত। 
  
আটর্ পরপর টতে-িার টদে বফাে কনর একই উের বপলার্। 
  
পির্ টদনে আটর্ বললার্ –জটজময়া, শুিবার রানত আটর্ একিা টেোর পাটিম টদটে। 
টবখযাত িনযাজক এবং পটরিালকরা বসখানে আসনবে। আর্ার র্নে হয়, তুটর্ বসখানে 
এনল ভানলাই হনব। অন্তত বতার্ার বকটরয়ানরর কথা টিন্তা কনর এনসা। 
  
অনেকক্ষণ বানদ বস বলল- বিষ্টা করব। 
  
তার র্ানে? বস আর্ার সানথ একা সর্য় কািানত িাইনছ ো। 
  
সটতয সটতয আটর্ একিা র্স্ত বনড়া পাটিমর আনয়াজে কনরটছলার্। 
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বশষ পযমন্ত ওই পাটিমিা জনর্ উঠল। ববশ কনয়কজে পটরিালক এবং িনযাজক 
এনসটছনলে। তারা ইটতর্নধযই জটজময়ার অটভেয় বদনখনছে। 
  
সন্ধযািা বশষ হনয় ব ল। 
  
আটর্ জটজময়ানক বললার্ বকর্ে লা ল? 
  
-ধেযবাদ। 
  
–আটর্ টক বতার্ানক বাটড়নত পাাঁনছ বদব? 
  
–ো, আর্ার  াটড় আনছ, সনন্ধিার জেয ভানলা লা ল। 
  
 –এক রু্হূতম অনপক্ষা কনরা। তুটর্ টক একা একা আর্ার সনে টেোর খানব? 
  
 জটজময়া বলল টঠক আনছ, তার কথার র্নধয উৎসাহ ঝনর পড়নছ। 
  
 আটর্ পনরর টদে সকানল বললার্ আজনক রানত যানব? 
  
 এই িথর্ বস বলল–হযাাঁ, যাব। 
  
–আটর্ বতার্ানক ৭-৩০ টর্. এ তুনল বেব। 
  
 এভানবই শুরু হনয়টছল। 
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আর্রা িানসেস টেোর বখলার্। একজে অটভনেত্রীর সনে কথা বলটছ, তার কথার র্নধয 
শুধুই অটভেয় থাকনব। টকন্তু বস খুব সহজ সরলভানব কথা বলনছ। 
  
বস বনলটছল অনেক বর্নয়র সানথ তুটর্ ঘুনর ববড়াও, তুটর্ টক আর্ানক তানদর তাটলকা 
ভূক্ত করনত িাইছ? 
  
আটর্ বনলটছলার্ ো, জটজময়া। তুটর্ একবার সুনযা  টদনয় বদনখা। 
  
 বস বনলটছল টঠক আনছ, আটর্ সুনযা  টদলার্। 
  
জটজময়ার সানথ িটত সন্ধযায় বদখা হনে। যতই তানক বদখটছ, ততই ভানলানবনস 
বফলটছ। তার র্নধয একিা সুন্দর স্বভাব আনছ। আর্রা অনেক টবষয় টেনয় হাসাহাটস 
কটর। আর্রা এনক অপনরর িটত আরও অেু ত হনয় উঠলার্। 
  
টতের্াস বকনি ব নছ। আটর্ তানক জটড়নয় ধনর বললার্- এনসা, এবার আর্রা টবনয়র 
আসনর যাব। 
  
পনরর টদে আর্রা বভ ানস িনল ব লার্। আটর্, র্া এবং র্ারটতনক হটলউনে আসনত 
বনলটছলার্। জটজময়ার সনে বদখা করনত। তারা এনক অেযনক ভানলাভানব টেল। র্া 
জটজময়ানক একনশািা িে কনরটছল। তারপর র্া বনলটছল বর্নয়িা সটতযই ভানলা। 
  
আটর্ বভনবটছলার্, ইওনরানপ যাব র্ধুিটির্া যাপে করনত। ববভাটর টহলনস একিা বছাট্ট 
বাটড় টকনেটছ। 
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বাবা আর তার েতুে বউ অযাে তখে লস এনেলনস থাকনছ। আটর্ বাবানক জটজময়ার 
কথা বললার্। 
  
বাবা আেনন্দ হাততাটল টদনয় বনলটছল দারুণ। কনব যাব? টবনয়নত বতানক কী বদব? 
  
বাবা তখে একিা বযবসা শুরু কনরনছ। আর্ার বাটড়র িারপানশ অযালুটর্টেয়ানর্র পাাঁটিল 
তুনল টদল। খুবই িনয়াজে টছল। 
  
আটর্ বকনেথ র্যাকনকন্নানক বললার্-টতের্ানসর ছুটি বেব। 
  
জটজময়া আর আটর্ ভাসনত ভাসনত ইওনরাপ িনলটছ। এিা স্বনপ্নর র্ধুিটির্া। লন্ডে, 
পযাটরস, বরার্ এবং বভটেস যাব। এত সুখী আর কখেও হইটে। 
  
বশষ পযমন্ত টফনর আসার সর্য় হল। লস এনেলনস টফনর এলার্। বাবা আর্ানদর জেয 
অনপক্ষা করনছ। 
  
আর্রা বাটড়নত টফনর এলার্। বাবা বলল–এ টজটেসিা বতানদর ভানলা লা নব। 
  
-হা, অযালুটর্টেয়ানর্র পাাঁটিলিা বশষ হনয়নছ। 
  
 বাবা আরও বলল–এিাই আর্ার উপহার। 
  
 জটজময়া তখে ববশ কনয়কিা বিটলটভশনে অটভেয় করনছ। 
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এক রানত জটজময়া একিা স্বপ্ন বদখল। বসই স্বপ্নিা খুব একিা ভানলা টছল ো। 
  
 তার ঘুর্ বভনে ব নছ। 
  
*** 
  
১৯৫২র বসন্তকাল। এর্ টজ এর্-এ টফনর এনসটছ। টড্রর্ ওয়াইফ োনর্ একিা বছানিা 
 নল্পর টিত্ররূপ টদনত হনব। অযালনফ্রে বলটভনির বলখা। 
  
বযৌেতার লড়াই। অটববাটহত একজে অনেযর িটত অেুরক্ত। ঘিোিা হাটসর টদনক 
 টড়নয় িনলনছ। 
  
আটর্ এক তরুণ টিত্রোিয বলখকনক খুাঁনজ বপলার্। হাবমাি ববকার। টিত্রোিযিা ভানলাই 
হনয়নছ। 
  
িকল্পিা বশষ হল। সনন্ধনবলা আটর্ কাজ করটছ। বিটলনফানে কার কণ্ঠস্বর। হাবমাি 
ববকার। 
  
আটর্ বললার্–কী খবর? এক ঘন্টা বকনি ব নছ। ববকার আসনছে ো বকে? 
  
 আটর্ ঘটড়র টদনক তাকালার্। 
  
সকাল িারনি ববনজ ব নছ। টড্রর্ ওয়াইফাে-এর টিত্রোিয বশষ হল। এবার কাটেং 
টেনয় ভাবনত হনব। 
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কানক বেওয়া বযনত পানর? আটর্ কযাটর োন্ট এবং বেনবায়রা বকরনক বিনয়টছলার্। 
  
কযাটরর সানথ কথা হল। কযাটর টিত্রোিযিানক ভানলা বনল বঘাষণা কনরনছ। 
  
পরবতমী টদনে একিা খারাপ খবর এল। কযাটর অেযােয ছটব টেনয় বযস্ত। 
  
আটর্ কযাটরর সানথ লানির বযবিা করলার্। বললার্ –কযাটর। পটরিালকরা বলনছে, 
আপটে োটক ফাাঁকা বেই। 
  
কযাটর বলনলে –বক এিা পটরিালো করনবে? 
  
বক? 
  
–আপটে। 
  
–আটর্? আটর্ বতা কখেও বকানো ছটব পটরিালো কটরটে। 
  
–আটর্ িাইটছ, আপটে এিার পটরিালক বহাে। 
  
ওই বছরিা আটর্ ভুলনত পারব ো। একজে র্ােুষ কত উাঁিুনত উঠনত পানর! 
  
আটর্ বোনরর সানথ বদখা কনর বললার্ –কযাটর িাইনছে, আটর্ বযে টড্রর্ ওয়াইফ-এর 
পটরিালো কটর। 
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বোনর বলনলে –হযাাঁ, আজ বথনক আপটে একজে পটরিালক হনলে। 
  
বযাপারিা অনলৌটকক। কনয়ক বছর আন  আটর্ এইসব র্ােুষনদর টদনক অবাক বিানখ 
তাটকনয় থাকতার্। তারপর টিত্রোিয বলখা শুরু কটর। এবার িনযাজো। সব বশনষ 
পটরিালো। আর কী বাটক থাকল। 
  
আর্ার র্ে আেনন্দ োিনছ। আটর্ অেয সব পটরিালকনদর কথা টিন্তা করলার্। যাাঁনদর 
সানথ কযাটর কাজ কনরনছে। আলনফ্রে টহিকক, জজম কুকার, টলও র্যাককাটর, হাওয়ােম 
হ স, আটর্ টক তানদর দলভুক্ত হব? 
  
বোনর বলনলে –এক রু্হূতম টসেটে। আপটে এই ছটবর বলখক, পটরিালক এবং 
িনযাজক। সর্স্ত িশংসা টকন্তু আপোরই িাপয। 
  
বযাপারিা আর্ার র্নে থাকনব। 
  
–আর্ার োর্ টক িনযাজক টহনসনব বদব? 
  
–হযাাঁ, টদনত পানরে। 
  
 এই কথািাই আর্ার বপশানক িায় ধ্বংস কনরটছল। 
  
বক বকাে ভূটর্কানত অটভেয় করনবে? এখানে র্ধযিানিযর এক রূপবতী রাজকুর্ারীর 
কথা আনছ। আটর্ ববিা োনর্ এক অটভনেত্রীর কথা শুনেটছলার্। ববিা তখে লন্ডনে 
থানকে। সাউথ পযাটসটফনক অটভেয় কনরনছে। 
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পনরর টদে সকালনবলা আর্ানদর জাহাজ এট নয় িলল লন্ডনের টদনক। একিা 
অনলৌটকক সরু্দ্রযাত্রা। আটর্ ইওনরানপ িনলটছ টিতীয় র্ধুিটির্া যাপে করব বনল। বয 
বর্নয়টিনক। ভানলাবাসতার্, বস হনয়নছ আর্ার জীবে সটেেী। 
  
বেে ধনর লন্ডনে বপৌঁনছ ব লার্। বসখানে কটদে বথনক এলার্ পযাটরনস। বহানিল 
লযাংকাোনর উনঠটছলার্। 
  
ইউোইনিে আটিমেনদর পযাটরস অটফনস বফাে করলার্। র্যানেজার বােনসর সনে কথা 
বললার্। এখানে অবশয আর কাজ করনত ইনে করনছ ো। জটজময়া আর আটর্ োো 
জায় া ববটড়নয় এলার্। র্যাটক্সনর্ টেোর সারলার্। 
  
পনরর টদে সকালনবলা। জটজময়া তখেও ঘুনর্াে। আটর্ বললার্- িনলা, দশিার সর্য় 
টফল্ম বদখনত যাব। তুটর্ টক ততটর হনব ো? 
  
–আর্ার ভানলা লা নছ ো। তুটর্ একা যাও ো। রানত বকাথাও টেোর বখনয় টথনয়িার 
বদখব। 
  
-টঠক আনছ। আটর্ তাড়াতাটড় আসটছ। 
  
ইউোইনিে আটিমে একিা টলটজে পাটঠনয়নছ। আর্ানক তারা বহেনকায়ািমানর টেনয় 
ব ল। টর্ঃ বােনসর সনে বদখা হল। র্াথার িুনলর রং রুনপালী। বরা া বিহারার 
ভদ্রনলাক। 
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টতটে বলনলে আর্রা বসাজা টথনয়িানর িনল যাই। 
  
আর্রা র্স্ত বনড়া টথনয়িানর িনবশ করলার্। এখানে টবটভন্ন টসনের্া িদশমে করা হয়। 
  
ছটবিা শুরু হল। ফরাটস বদশীয় ওনয়োেম ছটব। খুবই বানজ উপিাপো। আটর্ বুঝনত 
পারলার্ সযার্স টস্প াল এনত বর্ানিই আেহী হনবে ো। 
  
আটর্ দরজার টদনক তাকালার্। টর্ঃ বােস এবং এক অপটরটিত ভদ্রনলাক কথা বলনছে। 
  
ওই ভদ্রনলাক বলনছে- জােুনকর সানথ কথা হনয়নছ। এিা কখেও হনব ো। হযাটর 
ওয়ােমারও আিাণ বিষ্টা কনরনছে। তা সনত্ত্বও হয়টে। 
  
কীনসর কথা বলা হনে। 
  
আটর্ বললার্ আটর্ টক আপোর োর্ জােনত পাটর? 
  
উটে বলনলে আর্ার োর্ বজি হযাটরস। 
  
আটর্ হাত বাটড়নয় টদলার্। টতেজনের কথাবাতমা শুরু হল। 
  
আর্রা বহানিনল বপৌঁনছ ব লার্। জটজময়ানক বফাে করলার্। জটজময়া বেনর্ এনসনছ। 
বজিনক বদনখ বস খুবই অবাক হনয় ব নছ। 
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বজি আর্ার কানজর িশংসা করনলে। বজি হযাটরস একিা ছটবর দাটয়ে আর্ার ওপর 
টদনত িাইনছে। 
  
আবার কথাবাতমা শুরু হল। 
  
আর্রা ইশাে েদীর ধানর একিা বরেুনরনন্ট লাি করনত ব লার্। ওনয়িার টজজ্ঞাসা 
করল- কী ধরনের ওয়াইে খানবে? 
  
বকউ টকছু বলার আন  বজি বলনলে –টবয়ার হনলই ভানলা হয়? 
  
ওনয়িার বলল সযার, এখানে টবয়ার বদওয়া হয় ো। শুধু ওয়াইে বদওয়া হয়। 
  
 বজি আর্ানদর টদনক তাটকনয় বলনলে –িলুে, আর্রা এখাে বথনক িনল যাব। 
  
 আটর্ বললার্- বজি? 
  
 বজি বলনলে –টবয়ার ো হনল আটর্ বখনত পাটর ো। 
  
টবরক্ত হনয় আর্রা সবাই বহানিল বথনক বাইনর এলার্। 
  
জটজময়া আর আটর্ যনথষ্ট টবভ্রান্ত। িযাটক্স ধনর বহানিনল টফনর এলার্। বসখানেই টেোর 
বখলার্। 
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লযাটস বজিনক বলনলে, এই ঘিোর জেয আটর্ দুঃটখত। আটর্ জাটে বকাথায় ব নল 
টবয়ার পাওয়া যানব। কাল রানত বসখানে যাব। 
  
পনরর টদে বজি আর আটর্ েতুে ছটবর কাজ শুরু করলার্। বসটদে টবনকনল বুশ 
আর্ানক তুনল টেনয় ব ল। 
  
লযাটস বজিনক বনলটছনলে এই জায় ািা আপোর ভানলাই লা নব। বসখানে টবয়ার 
খাওয়া হল। 
  
পনরর টদে বজি আর্ানদর সুযইনি এনসটছনলে। আরও টকছু আনলািো করার জেয। 
  
সকানল জটজময়া আর আটর্ বেকফানের জেয ববনরানত যাটে। 
  
বহানিল র্যানেজার বলনলে টর্ঃ বসলেে, আপোর সনে একিু কথা বলব। আপোর 
অটতটথ আর্ার পটরিাটরকানদর সনে খুব খারাপ বযবহার কনরনছ। 
  
-আটর্ ওোনক বুটঝনয় বলার বিষ্টা করব। 
  
সটতয এই বযাপারিা আর্ার বর্ানিই ভানলা লা নছ ো। 
  
একটদে ব্লযাকফনরে ঘুনর এলার্। বসখানে একিা সুন্দর ঝরো আনছ। দটক্ষণ পটশ্চর্ 
জার্মাটেনত। রাইে এবং বেকিার েদীর র্ধযবতমী জায় ানত। দুপানশ পাইে অরণয, আনছ 
উপতযকা এবং বছানিা বছানিা বলক। বজি জায় ািা ভানলাবাসনত পানরেটে। 
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আর্রা অনেক টকছু বদখলার্। 
  
একটদে জটজময়ানক বললার্, টর্উটেনখ িনল যাব। 
  
জটজময়া বলল–হযাাঁ, বসিাই ভানলা হনব। 
  
 বজি আর্ানদর ঘনর এনসনছে। 
  
আটর্ বললার্–বজি, জটজময়া আর আটর্ টর্উটেনখ যাটে। এখে আর আপোর সনে কাজ 
করনত পারব ো। 
  
উটে বলনলে টঠক আনছ, আটর্ বদখটছ অেয কী করা যায়। 
  
কনয়ক ঘন্টা বানদ জটজময়া আর আটর্ বেনে উনঠ বনসটছ। আর্ানদর  ন্তবয টর্উটেখ। 
  
আর্রা বহানিনল এলার্। লযাটসনক বফাে করনত হনব। তখেই আবার হাটেময়ািা কষ্ট 
টদল। অসম্ভব যন্ত্রণায় ছিফি করটছ। 
  
জটজময়া বলল আটর্ টক একজে োক্তারনক োকব? 
  
আটর্ বললার্ ো, আর্ানক ববশ টকছুক্ষণ িুপ কনর শুনয় থাকনত হনব। দু-একটদে বানদ 
আবার টঠক হনয় যানব। 
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বশষ অটি বস আর্ানক টবছাোয় তুনল শুইনয় টদল। বলল–লযাটসর সনে বযা ানযা  
করনত হনব। 
  
এক ঘণ্টা বানদ লযাটস এনস ব নলে। 
  
আটর্ বললার্ এবার ববাধহয় পটরকল্পোিা সফল হনব ো। 
  
লযাটস বলনলে –পল হেমনক বেনক আেব। টতটে একজে টফটজওনথরাটপে। টতটে 
অনেনকর হাটেময়া সাটরনয় টদনয়নছে। 
  
পনরর দুটদে টবছাোয় শুনয় শুনয় বকনি ব ল। তৃতীয় টদে লযাটসর অটফনস বযা ানযা  
করলার্। বসখানে পল হনেমর সনে বদখা হল। বছর িটেশ বয়স। লম্বা বিহারার র্ােুষ। 
আবার একিা েতুে ছটবর কাজ শুরু হল। 
  
পনরর টদে সকানল আর্ার শুশ্রূষা শুরু হল। আর্ানক অনেকক্ষণ বিটবনলর ওপর শুনয় 
থাকনত হয়। ঘণ্টা দুনয়ক। সারাটদে ধনর এই পিটত বকবলই িনলনছ। 
  
পল হেম আর্ার অসুখিা অনেকিা সারাবার বিষ্টা করনছে। 
  
 টতে সপ্তাহ বকনি ব নছ। এবার পটরনশবা বশষ হনব। 
  
 পল টজজ্ঞাসা করনলে– এখে বকর্ে ববাধ করনছে? 
  
 আটর্ বললার্ খুবই ভানলা লা নছ। 
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 উটে বলনলে আপটে হয়নতা বসনর ব নছে। 
  
ওোর কথািা সটতয, এরপর আর কখেও আর্ানক এই কষ্ট বভা  করনত হয়টে। হেম। 
একজে োক্তার েে, টকন্তু আর্ার অসুখিা সাটরনয় টদনয়নছে। এবার আর্ানক হটলউনে 
টফরনত হনব। 
  
*** 
  
এর্ টজ এর্-এ কাজ শুরু হল। বোনর বলনলে আর্রা ইটজপটসয়াে টথনয়িানর টড্রর্ 
ওয়াইফিা বদখাব। 
  
একিা র্স্ত বড় িনযাজো। অনেক র্ােুনষর টভড় জনর্নছ। ছটবিা শুরু হল। জটজময়া 
অবাক হনয় তাটকনয় বলল –অসম্ভব ভানলা উপিাপো। 
  
ছটবিা বশষ হল, সবাই হাততাটল টদনে। 
  
পনরর টদে টবটভন্ন খবনরর কা নজ সর্ানলািো ববনরাল। ববটশর ভা ই িশংসায় 
পিরু্খ। 
  
আটর্ বুঝনত পারলার্, এবার ববাধহয় স্বপ্নিা সটতয সটতয সফল হল। 
  
. 
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২০. 
  
ববভারটল োইনভর অটফনস এলার্। আর্ার এনজনন্টর সনে বদখা হল। একিা বফানের 
জেয অনপক্ষা, বফােিা তখেও পযমন্ত আনসটে। 
  
টসনের্ার বক্ষনত্র টিত্রোিয হল সব বথনক বনড়া অস্ত্র। বসনক্ষনত্র আটর্ জয়যুক্ত হনয়টছ। 
টকন্তু অনেকগুনলা স্বপ্ন এখেও সফল হয়টে। 
  
আর্ার র্নে হতাশার আবরণ, জটজময়া র্ানঝ র্নধয বিটলটভশনের পদমায় রু্খ বদখানে। 
এনত খরি বপাষানো যানে ো। 
  
েতুে টকছু কাজ করনতই হনব, এর্ টজ এর্-এর অবিা খুব একিা ভানলা েয়। েতুে 
কানজর সন্ধানে বকাথায় যাব। 
  
অবশয অটভনেতা অথবা পটরিালকনদর বথনক বলখকনদর অবিািা ভানলা। বলখনকর 
হানত অনেকগুনলা সম্ভাবো থানক। 
  
এই দুঃনখর টদনে জটজময়া বারবার সহােুভূটত জাটেনয়নছ। বনলনছ বতার্ার র্নধয অনেক 
সম্ভাবো আনছ। তুটর্ এক র্হাে বলখক টহনসনব আত্মিকাশ করনব। 
  
আটর্ টকছু টলখনত পারটছ ো। আর্ার র্াথািা এনকবানর খাটল হনয় ব নছ। আনবন র 
টদক বথনক আটর্ একিা রৃ্ত র্ােুনষ পটরণত হনয়টছ। 
  
*** 

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

272 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

  
১৯৫৩ সানলর ৩০ জুলাই– হটলউে টরনপািমার এবং হটলউে ভযারাইটিনত টবরূপ 
সর্ানলািো িকাটশত হনয়নছ। টড্রর্ ওয়াইফনক র্াটকমে যুক্তরানের টবটভন্ন জায় ায় 
বদখানোর বযবিা করা হল। এই রু্টভ সম্পনকম বতর্ে বকানো টবজ্ঞাপে বদওয়া হয়টে। 
  
তার র্ানে এই রু্টভিা টক র্নর যানব? আটর্ অবাক হনয় ব টছ। 
  
আবার সর্ানলািো- ভানলা-র্ন্দ বর্শানো। 
  
*** 
  
একটদে সকানল বফােিা বাজল, আর্ার এনজন্ট বফাে কনরনছ। বলা হল, পযারার্াউনন্ট 
আ ার্ীকাল সকানল বযনত হনব। বিাোকশনের িধাে েে হােমর্যানের সনে কথা বলনত 
হনব। • 
  
েে বলখক টহনসনব জীবে শুরু কনরটছনলে। ব ািা বানরা টসনের্ার টিত্রোিয টলনখনছে। 
  
তার সানথ বদখা হল। পিাশ বছনরর ভদ্রনলাক, আন্তটরক আটতনথয়তা আনছ। আর্ানক 
বদনখ উটে খুবই খুশী হনলে। 
  
র্াটিমে এবং লুইস সম্পনকম জােনত িাওয়া হল। উটে একিা েতুে ছটব ততটর করনত 
িনলনছে। আর্ানক টিত্রোিযিা টলখনত হনব। 
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আটর্ বযে অেয র্ােুষ হনয় ব লার্। হতাশা আর্ানক আেন্ন কনরটছল। এখে বসই 
হতাশা অনেকখাটে বকনি ব ল। 
  
 ল্পিা এক তরুণ র্ােুষনক টেনয়, বয বানরা বছনরর বছনলর ছদ্মনবশ ধরনত ভানলাবানস। 
পরবতমীকানল বস একিা োকাটতর কানজ জটড়নয় পনড়টছল। টদ বর্জর অযান্ড টদ র্াইের 
োনর্ বয ছটবটি রু্টক্ত বপনয়টছল, এিা তারই টরনর্ক। 
  
টিত্রোিয বলখা বশষ হল। আটর্ ভূটর্কা টেনয় আনলািো করনত বসলার্। 
  
 টেে এবং বজটরনক বনলটছলার্–বশষিা বকর্ে হনয়নছ একবার বদখনবে বতা? 
  
বজটর ববশ কনয়কিা িে কনরটছনলে। 
  
অবনশনষ ছটবিা আত্মিকাশ করল। বক্স অটফনস ভানলাই টহি হনয়নছ। আর্ার হারানো 
বপশািা আবার আটর্ টফনর বপনয়টছ। ববল আটর্ এয়ানর একিা সুন্দর বাটড় টকেলার্। 
বসখানে সাাঁতানরর পুল আনছ, েয়ে জুড়ানো বা াে আনছ। পৃটথবীর সব টকছু আবার 
সটঠক হনয় ব নছ। 
  
আটর্ ভাবলার্–জটজময়ানক টেনয় ইউনরানপ বযনত হনব। 
  
*** 
  
১৯৫৫ সানলর ১৪ই অনক্টাবর–আর্ানদর বর্নয় র্যাটরর জন্ম হয়। আর্ার  াটফলটতর জেয 
টঠক সর্নয় জটজময়ানক হাসপাতানল ভটতম করা সম্ভব হয়টে। 
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আটর্ এই খবনর খুবই আেটন্দত হনয় উঠলার্। একিার পর একিা কাজ আসনছ, তারই 
র্নধয বাটড়নত সর্য় টদনত হনে। সান্তা বর্াটেকা বুনলভানদমর হাসপাতানল আর্ার বর্নয়র 
জন্ম হল। 
  
হাটসখুটশনত ভরা স্বানিযাজ্জ্বল বছাট্ট টশশু। র্যাটরর জনন্মর পর জটজময়া আর আটর্ 
ব াটসনকানক খবরিা টদনয়টছলার্। বস ববাধহয় এই বর্নয়টির  েফাদার হনব। বস রাজী 
হল। আর্ানদর আেন্দ আকাশ বছাাঁয়া। 
  
র্যাটরনক হাসপাতাল বথনক টতেটদে বানদ বাটড়নত টেনয় আসা হল। আর্ানদর পটরিাটরকা 
লাউরা তানক জটজময়ার বকানল তুনল টদল। 
  
জটজময়া বলল এখে বথনক আটর্ এর বদখানশাো করব। 
  
সুনখর টদে আবার শুরু হনয়নছ। 
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রবািম দিথ িানম সকউ একজি 
২১. 
  
বসার্বার সকালনবলা আর্ার অযাটসেযান্ট বফাে করল টর্ঃ রবািম টিথ োনর্ বকউ 
একজে আপোর সনে কথা বলনত িাইনছে। 
  
আটর্ তার োর্ শুটেটে। 
  
 তার বয়স বছর টতটরশ, বছাট্ট বিহারা, বদনখই র্নে হয়, বকানো অজ্ঞাতৃ ভনয় ভীত। 
  
টতটে আর্ার সার্নে টকছু িস্তাব টদনলে। এই িস্তাবিা অবশয আর্ানক আেন্দ 
টদনয়টছল। বলা হনয়টছল আর্ানক বাোর টকয়ািনের সনে কাজ করনত হনব। ওই 
ভদ্রনলাকনক টফল্ম জ নতর রাজা বলা হয়। তানক িযাপটলনের সনে তুলো করা হয়। 
  
িটতটি ছটবনত অসাধারণ অটভেয় কনরে। ভা য টক আবার পটরবটতমত হনত িনলনছ? 
  
আটর্ হােমর্যানের সনে বদখা করলার্। কাজিা আর্ানক বপনতই হনব। েতুে কাজ, 
কাজিা টেনয় আটর্ খুবই খুটশ হনয়টছলার্। 
  
বাোর টকয়ািনের সনে পটরিয় হল। টেবমাক যুন  টতটে কতগুনলা টবিয়কর শি 
টদনয়টছনলে। এখে আবার সবাক ছটবনত জটর্নয় অটভেয় করনছে। 
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শুযটিং শুরু হল, বছানিা বছানিা কাজগুনলা দারুণ হনয়নছ। 
  
 এর অন্তরানল বয রহসয লুটকনয় আনছ, বসগুনলা আটর্ জােতার্। 
  
অবনশনষ একিা সর্সযা এনস বদখা টদল। এই সর্সযার সর্াধাে কী কনর হনব? বলা 
হল, এটিনলর ২৭ তাটরখ বথনক এই ছটবিা িদটশমত হনব। টকন্তু ভানলা বিে পাওয়া 
যানে ো। বশষ অটি এই সর্সযািার সর্াধাে হনয় ব ল।   
  
এটিল র্াস এনসনছ। জটজময়া এবং র্যাটরনক টেনয় ইওনরানপ যাব। 
  
টদ বাোর টকয়ািে বোটর সর্ানলািকনদর সিশংস দৃটষ্ট আকষমণ কনরনছ। র্েিা তখে 
খুটশনত উনিল হনয় উনঠনছ। 
  
শুরু হল আর্ার যাত্রা। পটরবানরর র্নধয আেনন্দর উতনরাল। বুঝনত পারলার্, কাজ 
থাকনলও টকছুিা সর্য় আলাদা কনর রাখা উটিত। তা ো হনল জীবেিা বনড়া একনঘনয় 
হনয় যায়। 
  
. 
  
২২. 
  
 াটড়র বকানো দরকার বেই। আটর্ বাতানসর বুনক ভর টদনয় উড়নত পাটর। জটজময়া 
দরজার টদনক আর্ার জেয তাটকনয় থানক। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

277 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

বস বলল–বকানো ভালল খবর আনছ? 
  
আটর্ বললার্ বদটশ আরনেজ অযােনভিার অফ এ র্নেল োনর্ বই ততটর করনত 
িনলনছে। বিটলটভশনে বদখানো হনব। কনয়ক বছর ধনর। দু-একটদনের র্নধয জাোব, 
আটর্ এখানে কাজ পাটে টকো। 
  
দুটদে বানদ বদটশর কাছ বথনক একিা বফাে এল টসটবনয় বশষ সর্নয় শিিা টদনয়নছ। 
  
–আজ রানত এনসা উৎসব কটর –আটর্ জাটজময়ানক বনলটছলার্। 
  
লাউরা সবটকছু শুেনছ। বস বলল, আটর্ আর্ার িাাঁদা টদলার্, বস আর্ার হানত কুটড় 
েলার তুনল টদল। 
  
উৎসব শুরু হল। জটজময়া আর্ার  লা জটড়নয় ধনর বনলটছল, বতার্ার জেয আটর্  বম 
অেুভব কটর। 
  
বদটশ পনরর টদে সকানল আর্ানক বেনকটছনলে। বদটশর সনে আনলািো হল। টকন্তু 
তখে বদটশর হানত অনেকগুনলা ছটবর কাজ। তখুটে বকানো টকছু করা সম্ভব হনব ো। 
একথা শুনে আটর্ খাটেকিা দনর্ ট নয়টছলার্। 
  
এবার েনরাটথ আর হাবমানির পালা। তারা েতুে কনর একিা ছটব টরনর্ক করনত িাইনছ। 
অযাটে ব ি ইনয়ার  াে ছটবটি। 
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অযালবািম হন র সনে বদখা হল। ভারী সুন্দর  াে টলখনত পানরে। েেওনয় োিনকর 
জেয ববশ কনয়কিা  াে টলনখনছে। সং ীনত তাাঁর সহজাত আকষমণ আনছ। 
  
আর্রা েতুে সৃটষ্ট সম্পনকম আনলািোয় বনস ব লার্। 
  
আবার একিা ছটবর কাজ হানত এনসনছ। এখানে এর্ে একজে অটভনেত্রী িাই, বয হনব 
একাধানর সুন্দরী এবং রহসযবতী। অটভেনয়র পাশাপাটশ  ানেও সুখযাটত থাকনব তার। 
এর্ে টর্শ্রণ খুাঁনজ পাওয়া যায় টক? 
  
আর্রা অটভনেত্রীনদর তাটলকায় বিাখ ববালালার্। বশষ পযমন্ত টবটলটলনক পছন্দ হল। দীঘম 
টদে ধনর বস ইংনরজ োিযশালা কাাঁটপনয় ববটরনয়নছ। ভারী সুন্দর তার  ানের  লা। বস 
োিনতও পানর। 
  
ফ্রায়ার বনলটছল–হযাাঁ, এনক বপনল আর বকানো সর্সযা হনব ো। 
  
পাাঁিটদে বানদ ফ্রায়ানরর অটফনস এনস উপটিত হনয়টছ। 
  
ফ্রায়ার বলল –টবটলটল অটভেয় করনত রাজী হনয়নছ। এখে একজে বকাটরওোফার িাই। 
  
টবটলটলর কথােুসানর তার এক বয়নফ্রন্ড এট নয় এল। বস এই বশা-িা পটরিালো করনব। 
  
আর্রা এিা কী কনর করনত বদব? আবার োনর্র তাটলকা বদখা হল। 
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েনরাটথ বুনয়ে ভারেনের োর্ িস্তাব করল। ঘনরর বভতর বুটঝ আনলা জ্বনল উঠল। হযাাঁ, 
তার র্নধয বসৌন্দযম এবং বুটির্োর একিা অপূবম সংটর্শ্রণ আনছ। তার র্াথার িুনলর রং 
লাল। বস অটভেয় করনল খুবই ভানলা হনব। টকন্তু বসও িাইনছ, তার বয়নফ্রন্ড বযে 
পটরিালো কনর। তার বয়নফ্রন্ড বা ফনস, এক টবখযাত কযাটরওোফার। তার 
বকাটরওোটফনত দুনিা ছটব টহি হনয়নছ, টদ োজর্া ব র্ এবং েযার্ ইয়াং টকস। বস 
এখেও পযমন্ত বকানো ছটব পটরিালো কনরটে। 
  
সকনলই তানক একিা সুনযা  টদনত িাইনছ। বছর টতটরনশর ওই ভদ্রনলানকর বয়স, এক 
সর্য় খুব ভানলা োিনত পারত। এখে বস হল পটরিালক। আর্রা েেওনয় টরহাসমাল 
রুনর্ সকনলর সানথ সভা করলার্। বব ফনসও বসখানে উনেখনযা য ভূটর্কা টেনয়টছল। 
টরহাসমালিা এট নয় িনলনছ। সকনলই অসার্ােয অটভেয় কনরনছ। 
  
োতাটল এবং র্ারটত টেউইয়নকম এনসটছল। টরিােম তার বউ জুয়ােনক টেনয় উনড় আনস। 
জটজময়া এবং আটর্ দশমক আসনে পাশাপাটশ বনসটছলার্। 
  
৪৬ েম্বর টিি টথনয়িার, টেউইয়কম, ১৯৫৯ সানলর ৫ বফব্রুয়াটর যাত্রা শুরু হল। 
সর্ানলািকরা আর বাকযবানণ আর্ানক টবি করনত পানরটে। তখে তারা এই টসনের্ার 
ভূয়সী িশংসা কনরনছ। তার র্ানে জীবনের এটলনভিরিা আবার সনবমাচ্চ িূড়ায় বপৌঁনছ 
ব নছ। হটলউেই আর্ার আত্মার আত্মীয়, আর্ার বশাকস্তব্ধ রু্হূনতমর সান্ত্বো, একথা আটর্ 
বুঝনত পারলার্। 
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েেওনয়নত বয বকানো ছটবনক জেটিয় করা যায়। টকন্তু তানত লাভ কী? আসল বখলা 
ববাধ হয় হটলউনেই হনয় থানক। 
  
র্স হািম োনর্ এক িথর্ বশ্রণীর পটরিালনকর সনে আলাপ হল। েেওনয়নত তার 
পটরিালোয় অনেকগুনলা ছটব িদটশমত হনয়নছ। 
  
আর্ার এনজন্ট অনড্রউে। টতটে এক খবমাকৃটত র্টহলা। টথনয়িার সম্পনকম যনথষ্ট জ্ঞাে 
আনছ। টতটেও েতুে েতুে ছটবর স্বে পাবার জেয বিষ্টা করনছে। 
  
হটলউনের িথর্ সাটরর পটরিালক উইটলয়ার্ ওয়াইলানরর সনে বদখা হল। টতটে ববশ 
কনয়কিা সফল বইনয়র পটরিালো কনরনছে। আর্ানক কানজলা  ানরে বনল র্নে হল। 
টদে বকনি ব ল। কথায় কথায় বনু্ধনদর সানথ আনলািো করটছ। টকন্তু শুভ টদেটি 
তখেও পযমন্ত এনস বপৌঁনছায়টে। 
  
একটদে উইটলয়ার্ ওয়াইলার আর্ানক বলনলে –টসেটে, একিা র্স্ত বনড়া সর্সযা 
হনয়নছ। অনড্র বহপবােম এবং শাটল র্যাকলাইে, দুজনেই টিত্রোিযিা পনড় বফনলনছ। তারা 
দুজনেই োটয়কার িটরনত্র অটভেয় করনত িায়। 
  
আটর্ অবাক হনয় িে করলার্–তাহনল কী হনব? 
  
ভানলাভানবই র্হড়া এট নয় িনলনছ, বকানো অসুটবধা হনে ো। তারপর সর্ানলািো 
িকাটশত হল। ববটশর ভা  সর্ানলািক আর্ার িশংসা কনরনছ। আটর্ আর্ার আকাশ 
বছাাঁয়া উৎসাহ দর্ে করার বিষ্টা করলার্। 
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র্যােহািনে ছটবিা িদটশমত হল। সর্ানলািকরা এবার িশংসার বেযা বইনয় টদনয়নছে। 
  
. 
  
২৩. 
  
একটদে আর্ানদর বাটড়র পানশ আগুে লা ল। হু-হু কনর আগুে এট নয় িনলনছ। ফায়ার 
টেন নের একজে এনস আর্ানদর বলনলে- একু্ষটণ বাটড় বছনড় িনল যাে। বয বকানো 
রু্হূনতম এই বাটড়নত আগুে লা নত পানর। 
  
জটজময়া কীসব টিন্তা করনছ। বকাে বকাে টজটেস সনে বেনব তাই ভাবনছ। আটর্ পাাঁি 
বছনরর র্যাটরনক বকানল তুনল টেলার্। আর কী বেব বুঝনত পারটছ ো। বাটড়নত আর্ার 
কত িৃটত টিি আনছ। আর্ার সর্স্ত বইনয়র িথর্ সংিরনণর কটপ, জীবনে বয সর্স্ত 
িারক আর পদক বপনয়টছ, তানদর সর্ানরাহ,  নবষণার কা জপত্র, জার্াকাপড়, আর্ার 
 টেত বপাশাক আরও কত কী? 
  
বভতনর ছুনি ব লার্। কনয়কিা কলর্ আর হলুদ কা জ তুনল টেলার্। আর টকছু বেবার 
বেই, বাটড় বথনক দ্রুত ববটরনয় এলার্। আর্রা তখে আক্ষটরক অনথম পনথ বেনর্ 
এনসটছ। 
  
আর্ানদর বসৌভা য, বশষ পযমন্ত ফায়ার টেন নের বলানকরা আগুেিানক টেয়ন্ত্রনণ রাখনত 
বপনরটছল। আর্ানদর বাটড়নত তার আাঁি লান টে। 
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বিটলনফানে একিা পটরটিত কণ্ঠস্বর শুেনত বপলার্। 
  
সর্ানলািকরা উচ্ছ্বটসত িশংসা করনছ। আটর্ বরার্াে কযােনেনলর টিত্রোিযিা পনড়টছ। 
অসাধারণ হনয়নছ। 
  
েে হাির্যাে 
  
ধেযবাদ েে। আপোর কথা শুনে ভানলা লা ল। 
  
–আর্ার হানত একিা পটরকল্পো আনছ, আপটে টক বযা  বদনবে? অল ইে এ োইিস 
ওয়াকম োনর্ একিা টসনের্া ততটর হনব। টেয়াে র্ারটিে এবং শাটল র্যাকলাইে অটভেয় 
করনত রাজী হনয়নছে। হযাাঁল ওয়ালস এই ছটবিার িনযাজো করনবে। একিা সুন্দর 
টিত্রোিয দরকার। আন ই টিত্রোিয বলখা আনছ, টকন্তু এখে আবার েতুে কনর টলখনত 
হনব। 
  
–টেয়ানের সনে কাজ করনত আর্ার ভানলাই লা নব। 
  
–টঠক আনছ, কখে আপটে শুরু করনত পারনবে। 
  
–এখেই পারটছ ো। পনেনরা টর্টেি সর্য় টদনত হনব। 
  
 উটে বহনস উঠনলে টঠক আনছ। আপোর এনজন্টনক বেনক টেটে। 
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আবার পযারার্াউনন্ট টফনর এনসটছ। পযারার্াউনন্টর সনে আর্ার অনেক সুন্দর িৃটত 
জটড়নয় আনছ। এখােকার সব রু্খগুনলা আর্ার খুবই পটরটিত, িনযাজক বথনক শুরু 
কনর পটরিালক, বলখক এবং সম্পাদনকরা। র্নে হল, আটর্ বুটঝ আবার বাটড়র িানে 
টফনর এনসটছ। 
  
হযাল ওয়ানলনসর সানথ একিা অযাপনয়ন্টনর্ন্ট করা হল। এর আন  তার সানথ ববশ 
কনয়কবার আর্ার বদখা হনয়নছ। টকন্তু কখেও তার সানথ বাটণটজযকভানব কাজ কটরটে। 
টতটে ববশ কনয়কিা টবখযাত ছটবর জন্ম টদনয়নছে তার র্নধয, দয বরে বর্কার ইতযাটদ। 
ভদ্রনলাক খবমাকৃটত, বিহারািা খুব সুন্দর, রু্নখর ওপর  ম্ভীরতার ভাব আনছ। সের বছর 
বয়স হনয় ব নছ। এখেও একই রকর্ অক্লান্তভানব কাজ কনর িনলনছে। 
  
আটর্ তার অটফনস বপৌঁনছ ব লার্। 
  
উটে উনঠ দাাঁটড়নয় বলনলে- বসলেে, এই ছটবিা আপোর হানতই ভানলা খুলনব। 
  
-আটর্ও এই টিত্রোিয বলখার জেয উদেীব হনয় আটছ। 
  
আর্রা অনেকক্ষণ ধনর ছটবিার খুাঁটিোটি টবষয় টেনয় আলাপ আনলািো করলার্। এ 
টবষনয় ওোর অ াধ জ্ঞাে। 
  
বশষ পযমন্ত উটে বলনলে- বরার্াে কযােনেলিা পনড়টছ, অসাধারণ বলখা। 
  
অনেক বদরী হনয় ব নছ হযাাঁল, র্নে র্নে র্ন্তবয করলার্। 
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এবার কাজ করনত হনব। 
  
এের্ন্ড ববলুইে, এবং র্াউটরস। এই টিত্রোিযটি আন  টলনখনছে। বলখািা ির্ৎকার 
হনয়নছ টকন্তু টেয়াে এবং শাটলমর রু্নখ আরও ভানলা শি বসানত হনব। তারা দুজনেই 
খুব টবখযাত অটভনেতা এবং অটভনেত্রী। 
  
আর্ার বলখার কাজ শুরু হল। 
  
. 
  
একটদে সনন্ধনবলা। আটর্ েুটেও বথনক বাটড় টফনর এনসটছ। জটজময়া তার হানত ফুনলর 
বতাড়া টেনয় অনপক্ষা করটছল। 
  
আর্ানক অবাক কনর টদনয় বলল- শুভ ফাদারস বে। 
  
আটর্ তার টদনক অবাক হনয় তাকালার্। আর্তা আর্তা কনর বললার্ আজ বতা 
ফাদারস বে েয়, তারপনরই আটর্ তার ধাাঁধািা বুঝনত পারলার্। আটর্ তানক জটড়নয় 
ধরলার্। 
  
কী িাইছ তুটর্? বছনল ো বর্নয়? বস জােনত িাইল। 
  
 দুনিা হনলই ভানলা হয়। 
  
কথািা বলা খুব সহজ, তাই বতা? 
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 আটর্ তানক আরও শক্ত কনর আটলেে করটছ- এনত টকছুই হনব ো, োটলমং। আ ত 
টশশুিা বযে র্যাটরর র্নতা সুন্দর হয়। 
  
র্যাটরর তখে পাাঁি বছর বয়স। ভাই অথবা ববাে বপনল তার বকর্ে লা নব? 
  
 আটর্ বললার্ তুটর্ র্যাটরনক এই শুভ সংবাদিা টদনয়ছ? 
  
-হযাাঁ, আটর্ তানক বনলটছ। 
  
–বস কী বনলনছ? 
  
–বস খুবই খুশী হনয়নছ। টকছুক্ষণ আন  আটর্ বদনখ এলার্ বস আর্ানদর ঘর বথনক তার 
ঘনর বযনত ব নল কিা পা বফলনত হয় বসিা র্াপনছ। আবার তার ঘর বথনক োসমাটরনত 
বযনত ব নল কিা পা বফলনত হয়, তা বর্নপ বদখনছ। 
  
আটর্ বহনস বনলটছলার্–র্যাটর এখে পাাঁি বছনরর বড়ড়া টদটদ, কথািা বযে র্নে থানক। 
  
আর্রা এই সন্তােনক কী োনর্ োকব, আটর্ জােনত িাইটছলার্। 
  
 যটদ বর্নয় হয়, তা হনল ওর োর্ বদওয়া হনব আনলকজািা। 
  
বাঃ, সুন্দর োর্। টকন্তু যটদ বছনল হয়, তাহনল ওর োর্ হনব আনলকজান্ডার। তার র্ানে 
র্ােবজাটতর পটরত্রাতা। 
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জটজময়া বহনস বলল- বতার্ার োর্িাও সুন্দর হনয়নছ। 
  
সর্স্ত রাত আর্রা বজন  টছলার্। অো ত টশশুটি সম্পনকম আনলািো কনরটছলার্। বস 
এবং র্যাটর পাশাপাটশ কীভানব বনড়া হনয় উঠনব, তার পটরকল্পো করটছলার্। 
  
. 
  
অল ইে এ োইিস ওয়াকম-এর কাজ শুরু হনয়নছ। হু-হু কনর কাজিা এট নয় িনলনছ। 
র্ানঝ র্নধয আটর্ হযাাঁল ওয়ানলনসর সানথ আনলািো কটর। হযাাঁল এ টবষনয় বয র্ন্তবয 
কনর তা সাবধানে বশাোর বিষ্টা কটর। বসনির বযাপানরও আলাপ আনলািো হনয়নছ। 
বজানসফ অযান্থটে োনর্ এক পটরিালকনক িুটক্তবি করা হনয়নছ। 
  
টক্লফ রবািমসে এবং িাটলম র যা -এর র্নতা দুজে টবখযাত অটভনেতা এই বইনত অটভেয় 
করার জেয িুটক্তবি হনয়নছে। যটদও টেনয়নের সানথ আন  আটর্ কাজ কনরটছ।  টকন্তু 
শাটলম র্যাকলইনের সানথ কখেও রু্নখারু্টখ বদখা হয়টে। তার সম্পনকম অনেক খবর আটর্ 
জােতার্। টতটে খুবই িটতভাশাটলেী অটভনেত্রী। বযটক্ত ত জীবনে অনেক রু্খনরািক 
সংবাদ আনছ। আটর্ কারও অন্তরে জীবে সম্পনকম বর্ানিই আেহী েই। আটর্ শুধু তাাঁর 
অটভেয় ক্ষর্তা বদখনত িাই। 
  
একটদে তার সনে আর্ার পটরিয় হল। উটে এট নয় এনস আর্ার হানত হাত রাখনলে। 
বসই রু্হূনতমই টেনয়ে ঘনর ঢুনক বলনলে– এ কী আর্ানক বকউ বদখনতই পানেে ো। 
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টেনয়নের স্বভাবিা এনকবানরই পাল্টায়টে। আন র র্নতা বখাশনর্জানজ জীবে কািানত 
ভানলাবানসে। র্ােুনষর বপছনে লা নছে আন র র্নতাই। এখে টতটে র্স্ত বনড়া েক্ষত্র 
হনয়নছে, টকন্তু বছনলর্ােুষী বকৌতুক হারােটে। 
  
র্ারটিে এবং লুইস বকাম্পাটে বভনে ব নছ। বজটর পাঁটিশিার র্নতা ছটব ততটর কনরনছ। 
সব সর্য় এই কানজ বযস্ত থানক। এর পাশাপাটশ বজটর সর্াজনসবারূ্লক অনেকগুনলা 
কাজ কনর। এখে বস পথটশশুনদর জেয অথম সংেনহর বখলায় বর্নত উনঠনছ। টেনয়ে 
এক র্নে ছটব কনর িনলনছে। ছটব করার বযাপানর তার বকানো ক্লাটন্ত বেই। এর 
পাশাপাটশ টতটে একিা েতুে বিটলটভশে বশা ততটর কনরনছে। বশা-িা অসম্ভব জেটিয় 
হনয় উনঠনছ। 
  
বিটলটভশনের সানথ টেনয়নের জীবে কাটহেী ববশ টর্নল যায়। টেনয়ে বকানো বযাপানর 
অেুশীলে করনত িােো। তার পনক্ষ বিটলটভশনে বশা করািাই ভানলা। একিা বশা বশষ 
হনল দশমকনদর গুেবাই জাটেনয় পরবতমী বশানয়র জেয ঝাাঁটপনয় পড়নবে। 
  
জটজময়া এবং আটর্ টেোর পাটিমর আনয়াজে করলার্। র্ানঝ র্নধযই বনু্ধবান্ধবনদর বসই 
পাটিমনত বেনক পাঠাই। বসই পাটিমনত টবটভন্ন টবষয় টেনয় আনলািো হয়। বাবার বনু্ধরা 
একবার বসই পাটিমনত বযা  টদনয়টছনলে। তানদর র্নধয, এটে লাসকর োনর্ এক টবখযাত 
র্ােুষ টছনলে। টতটে হনলে টবজ্ঞাপে সংিা লেম এবং ির্ানসর একর্াত্র উেরাটধকারী। 
তার স্ত্রী জযানে টেয়ার। ভারী সুন্দরী এক ভদ্রর্টহলা। সফল অটভনেত্রী। র্ানঝ র্নধযই 
তারা আর্ানদর টের্ন্ত্রণ করনতে। তানদর সাহিযম আর্ানদর ভানলাই লা ত। 
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একরানত এটে বলনলে- আসুে, আর্রা িটত সপ্তানহ পরস্পর টর্টলত হই। 
  
ো, আটর্ কী তা পারব? এত খরিা করনত? 
  
 বশষ পযমন্ত আটর্ বনলটছলার্– এটে, িটত সপ্তানহ দরকার বেই। সর্য় ও সুনযা  হনল 
আর্রা বদখা করব, বকর্ে? 
  
আটর্ বদখলার্, তার রু্নখর বরখা পানল্ট যানে। 
  
আর এক দম্পটতর সাহিযম, আর্ানদর খুবই ভানলা লা ত। তাাঁরা হনলে আথমার হেমনব্লা 
এবং তার স্ত্রী ললনোর। আথমার হেমনো এক সফল িনযাজক। 
  
আথমার একটদে আর্ানক বনলটছনলে আর্ার হানত এর্ে একিা পটরকল্পো আনছ, যা 
আপোর ভানলা লা নব। 
  
উটে অতযন্ত সফল। আর্ার একিা িাকটরর দরকার আনছ। টকন্তু আটর্ বনু্ধনক এভানব 
টবটকনয় টদনত িাই ো। 
  
আটর্ বনলটছলার্- বদখা যাক, সর্য় হনল আর্রা টেশ্চয়ই কাজ শুরু করব, আথমার। 
  
এইভানব আটর্ এক বনু্ধনক হারালার্। 
  
. 
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অল ইে এ োইিস ওয়াকম-এর কাজ বশষ হনয় ব নছ। জটজময়া তার টিতীয় সন্তানের 
জন্ম বদবার জেয ততটর হনয়নছ। এবার আটর্ আন  বথনকই িস্তুত টছলার্। আন র র্নতা 
আর বশষ রু্হূনতম হুনড়াহুটড় করনত হনব ো। আটর্ জাটে, বকাথায় ভানলা হাসপাতাল 
পাওয়া যায়। আর্রা ববশ টকছুক্ষণ আন  বসখানে বপৌঁনছ ব লার্। আর্ানদর জেয একিা 
আলাদা ঘর বদওয়া হল। বসখানে আর বকানো কাজ বেই। বনস বনস শুধু ওই টশশুটির 
জেয অনপক্ষা করা বছনল অথবা বর্নয়, তাই টেনয় টিন্তা ভাবো করা। 
  
তানত অবশয টকছুই ক্ষটত বৃটি হনব ো। 
  
আর্ানদর টিটকৎসক েঃ বব্লক ওয়ািসে। টতটে ইটতর্নধয হাসপাতানল এনস ব নছে। 
  
র্ধযরাত, একিা ববনজনছ, আনলকজািার জন্ম হল। আটর্ বেটলভাটর রুনর্র বাইনর 
বনসটছলার্। 
  
েঃ ওয়ািসে এবং দুজে োসমনক বদখনত বপলার্। তারা অতযন্ত দ্রুত ঘর বথনক বাইনর 
ববটরনয় এনলে। 
  
েঃ ওয়ািসনের হানত টশশুটি কম্বনল জড়ানো। 
  
োক্তার….. 
  
আটর্ টকছু বলার বিষ্টা কনরটছলার্। উটে অটত দ্রুত আর্ানক ছাটড়নয় সার্নের টদনক 
এট নয় ব নলে। র্নের বভতর ভনয়র বাতাবরণ। টকছুিা সর্য় বকনি ব নছ। জটজময়ানক 

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

290 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

হুইল বিয়ানর বনস থাকনত বদখা ব ল। বেটলভাটর রুর্ বথনক বাইনর িনল এনসনছ। 
তানক তার ঘনর টেনয় যাওয়া হনে। তার শরীরিা টববণম, রু্নখ টবষণ্ণতার আভাস। 
  
জটজময়া জােনত িাইল– সবটকছু টঠক আনছ? 
  
কনয়ক টর্টেি পনর আটর্ বতার্ার সনে বদখা করনত যাটে। 
  
আটর্ বদখলার্ জটজময়ার হুইল বিয়ারিা কটরের টদনয় দূনর িনল ব ল। আটর্ েঃ 
ওয়ািসেনক খুাঁজলার্। খুাঁজনত খুাঁজনত আটর্ েবজাতক টশশুনদর ইেনিেটসভ বকয়ানর 
বপৌঁনছ ব লার্। জােলা টদনয় তানক বদখনত বপলার্। টতটে এবং আরও দুজে োক্তার 
বকানো টবষয় টেনয় উেপ্ত আনলািো করনছে। আর্ার র্নে হল, হয়নতা আনলকজািানক 
টেনয় এই আনলািো িনলনছ। আর্ার হৃৎস্পন্দনের  টত তখে আরও দ্রুত হনয় উনঠনছ। 
আটর্ ঘনর ঢুনক পড়নত বিনয়টছলার্। টকন্তু টেনজনক আিনক রাখলার্। 
  
েঃ ওয়ািসে আর্ানক বদখনত বপনলে। টতটে অেয দুজে োক্তারনক টকছু একিা 
বলনলে। তারা সকনল আর্ার টদনক তাকানলে। আর্ার টেঃশ্বাস িায় বন্ধ হনয় ব নছ। 
  
েঃ ওয়ািসে কটরের টদনয় এট নয় এনলে। 
  
কী হল? আটর্ িে করলার্। টকছু টক সর্সযা? 
  
আটর্ কথা বলনত পারটছ ো। 
  
আর্ার ভয় হনে, টর্ঃ বসলেে। আপোনক একিা খারাপ খবর শুেনত হনব। 
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বর্নয়টি র্ারা ব নছ? 
  
–ো। 
  
-তনব? 
  
ভদ্রনলাক শি খুাঁনজ পানেে ো। বশষ পযমন্ত বলনলে, আপোর টশশুটি এক র্ারাত্মক 
ত্রুটি টেনয় জনন্মনছ। 
  
আটর্ টজজ্ঞাসা করলার্ কী বলনত িাইনছে? সহজ সাধারণ ইংরাটজ ভাষায় আর্ানক 
বলনবে টক? 
  
–এিা হল জন্ম ত ত্রুটি।  ভমাবিার িথর্ সর্নয় এই টশশুটির বর্রুদণ্ড টঠকর্নতা কাজ 
কনরটে। যখে টশশুটির জন্ম হয়, তার বর্রুদনণ্ডর ওপর একিা পাতলা আস্তরণ পনড়। 
স্পাইোল কেমিা টঠক র্নতা ততটর ো হওয়ানত বস কখেওই ভানলাভানব বাাঁিনত পারনব 
ো। এিা হল…. 
  
ঈশ্বনরর অেুেহ, এিা টঠক কনর টদে। আটর্ টিৎকার কনরটছলার্। 
  
এিা খুব সহজ বযাপার েয়। টবনশষনজ্ঞর পরার্শম টেনত হনব। 
  
–তা হনল টবনশষজ্ঞনক বেনক আেুে। আপটে টক আর্ার কথা শুেনত পানেে? একু্ষটণ 
যাে, এখেই। আর্ার আনবদে বফলনবে ো। 
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আক্ষটরক অনথম তখে আটর্ টিৎকার কনর কাাঁদটছ। টেনজর রা  অথবা আনব নক আর 
িশটর্ত করনত পারটছ ো। 
  
উটে আর্ার টদনক এক রু্হূতম তাকানলে। তারপর দ্রুত বাইনর িনল ব নলে। 
  
এই খবরিা কীভানব আটর্ জটজময়ানক তদব। এই সর্য় হল আর্ার জীবনের সবনথনক 
কটঠে সংকির্য় সর্য়। 
  
আটর্ জটজময়ার ঘনর ব লার্। জটজময়া আর্ার টদনক তাকাল এবং বলল- টকছু সর্সযা? 
  
-ো, সব টঠক হনয় যানব। আটর্ জটজময়ানক আশ্বস্ত কনর বনলটছলার্। আনলকজািার জন্ম 
হনয়নছ একিা শারীটরক ত্রুটিনক সেী কনর। োক্তাররা বলনছে, তারা এই ত্রুটিিা 
সাটরনয় তুলনত পারনবে, ভটবষযনত বকানো সর্সযা থাকনব ো। 
  
বভার িারনি, দুজে োক্তার এনস ব নছে। েঃ ওয়ািসে তানদর টেনয় ব নলে 
েবজাতকনদর ইেনিেটসভ বকয়ার ইউটেনি। আটর্ বাইনর ববশ টকছুক্ষণ দাাঁটড়নয়টছলার্। 
ওাঁনদর রু্নখর টদনক তাটকনয়টছলার্। তানদর রু্নখ হাটস আনছ টকো ববাঝার বিষ্টা 
করটছলার্। বশষ পযমন্ত আটর্ আর দাাঁটড়নয় থাকনত পারলার্ ো। জটজময়ার কানছ টফনর 
ব লার্, বকানো কথা ো বনল, শুধু অনপক্ষার িহর। 
  
আধঘণ্টা বানদ েঃ ওয়ািসে ঘনর এনলে। টতটে জটজময়ার টদনক তাকানলে। তারপর 
আর্ার টদনক তাটকনয় শান্তভানব বলনলে- দুজে টবনশষজ্ঞ এনসনছে। তারা আপোর 
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ববটবনক পরীক্ষা কনরনছে। ওাঁরা বলনছে, এই টশশুটি ববাধহয় বাাঁিনব ো। যটদও বাাঁনি, 
তাহনল সারাজীবে পেু হনয় তানক ববাঁনি থাকনত হনব। তার র্াথায় বুটির সিারণ ঘিনব 
ো। 
  
োক্তানরর িটতটি শি আর্ানক িাবুনকর র্নতা আঘাত করনছ। 
  
োক্তার আরও বলনলে তার ব্লাোনরও োো সর্সযা বদখা টদনয়নছ। এিা এর্ে একিা 
িটি যা সহনজ বশাধরানো সম্ভব েয়। 
  
আটর্ বললার্ বর্নয়টি কী বাাঁিনব ো? 
  
বাাঁিনব। টকন্তু…। 
  
–তাহনল ওনক আর্রা বাটড়নত টেনয় যাব। িটিশ ঘন্টার জেয োসম বরনখ বদব। 
সবরকনর্র বযবিা করব। 
  
টর্ঃ বসলেে, কখেও তানক বাটড়নত টেনয় যানবে ো। তানক একিা বকয়ার বসন্টানর 
রাখনত হনব। তার র্নতা বয সর্স্ত টশশুনদর হনয়নছ, তারা সকনলই ওই বকয়ার বসন্টানর 
থানক। বপার্োয় এর্েই একিা বকি আনছ। বসখানে ওনক পাঠানো উটিত। 
  
জটজময়া এবং আটর্ রু্খ িাওয়া-িাওটয় করলার্। 
  
জটজময়া িে করল–আর্রা ওর সনে বদখা করনত পাটর? 
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ো, বদখা ো করনলই ভানলা হয়। 
  
 জটজময়া ববাধহয় েুবনত বনসনছ। বশষ পযমন্ত ও বলল- আপটে কী বলনছে? 
  
–ওর রৃ্তুয হনব। আটর্ দুঃটখত। ওর জেয িাথমো করুে। 
  
 র্া-বাবা টক তার টশশুর রৃ্তুযর জেয িাথমো করনত পানর? 
  
আটর্ পা নলর র্নতা একিার পর একিা বর্টেনকল জােমাল হাতনড় িনলটছ। বরা িা 
সম্পনকম বকাথায় বকান্ িটতনবদে আনছ, তার সবটকছু খুাঁটিনয় খুাঁটিনয় পড়টছ। 
  
র্যাটর আনলকজািার কথা জােনত িাইল। 
  
আর্রা তানক বললার্ আনলকজািা অসুি, কটদে বানদই বাটড়নত টফনর আসনব। 
  
রানত আর্ার ঘুর্ হনে ো, আনলকজািার রু্খছটবিা র্নে পড়নছ। র্নে হনে বস বযে 
যন্ত্রণার র্নধয িহর কািানে। একিা অন্ধকার ঘনর বটন্দেী অবিায় বনস আনছ। তানক 
ভানলাবাসার বকউ বেই। র্াঝরানত আর্ার ঘুর্ বভনে ব ল। আটর্ বদখলার্, জটজময়া 
োসমাটরর সার্নে বনস েীরনব বকাঁনদ িনলনছ। হযাাঁ, আশা আনছ টক? আবার র্যা াটজে 
গুনলা খুাঁটিনয় পড়নত শুরু করলার্। টবজ্ঞাে এখে অনেক উন্নত হনয়নছ। আনলকজািানক 
টবনশষ পটরনষবা টদনত হনব। এই পটরনষবা আর্রা অবশযই বদব। আর্রা বকানো 
বযাপানরই টপটছনয় আসব ো। েঃ ওয়ািসে টঠক কথা বনলেটে। এখেও টিটকৎসাশানস্ত্র 
অনলৌটকক ঘিো ঘনি যায়। 
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আটর্ একিা িবন্ধ পড়লার্। এখানে জীবেদায়ী ওষুধ সম্পনকম বলা হনয়নছ। িবন্ধিা 
জটজময়ানক বদখালার্। জটজময়া বদনখা, এই ওষুধগুনলা  তকাল অটি বাজানর টছল ো। 
এখে এনস ব নছ। আরও অনেক হতভা য র্ােুষ জীবনের টঠকাো খুাঁনজ বপনয়নছ। 
  
জটজময়া উৎসানহর সনে িবন্ধগুনলা পড়ল। তারপর বলল- হযাাঁ, েতুে এই তবজ্ঞাটেক 
আটবষ্কার আর্ানদর কানছ বনু্ধ টহনসনব বদখা টদনয়নছ। আর্ার র্নে হনে, ওই বছাট্ট 
টশশুটিনক বাাঁটিনয় রাখা সম্ভব। 
  
-হযাাঁ, ওনক ববাঁনি থাকনতই হনব। ওর র্নধয আর্ানদর টজে আনছ। ও হনয় উঠনব এক 
পটরত্রাতা। টকছুটদে হয়নতা ওনক কষ্ট স্বীকার করনত হনব। টকন্তু এই দুঃনখর অবসাে 
ঘনি যানব। বশষ পযমন্ত আটর্ বললার্ বর্নয়টিনক এখেই বাটড়নত টেনয় আসনত হনব। 
  
জটজময়ার দুটি বিানখ আেনন্দর টশহরণ- আর্ারও তাই টিন্তা। 
  
সকাল হনলই আটর্ েঃ ওয়ািসেনক বফাে করব। 
  
 সকালনবলা আটর্ ওয়ািসনের অটফনস বপৌঁনছ ট নয় বললার্- েঃ ওয়ািসে, 
  
একটদ রপানশ সুদৃঢ়টছ। জটজময়া এবং এ জীবে তখে আনলকজািার বযাপানর আপোর 
সনে কথা বলনত এনসটছ। জটজময়া আর আটর্… 
  
–হযাাঁ, আপোনক আন ই োকা উটিত টছল টর্ঃ বসলেে,  তকাল র্ধযরানত 
আনলকজািার রৃ্তুয হনয়নছ। 
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সর্স্ত পৃটথবী বুটঝ অন্ধকানর রু্খ বঢনকনছ, র্া বাবার কানছ এ এক বশাকােন্ন অেুভূটত। 
এর্ে একিা বশাক যা জীবনে বকানোটদে িশটর্ত হনব ো। আর্রা আনলকজািার 
সম্পনকম টিন্তা করনত থাকলার্। র্যাটর আর্ানদর র্নধয বনড়া হনত থাকল। আর্ানদর 
ভানলাবাসা তানক সুখী জীবনের অটভসারী করুক, এিাই একর্াত্র িাথমো। 
  
আনলকজািা বকানোটদে সূযমাস্ত বদখনত পানব ো। বকানোটদে পুটিত উদযানে পা 
বফলনত পারনব ো। বস বকানোটদে পাটখনদর উনড় যাওয়া বদখনব ো। কনবাি টেদাঘ 
বাতাস তানক পটরতৃপ্ত করনব ো। আইসটির্ বখনত পারনব ো। টসনের্ায় যানব ো। 
বখলায় অংশ বেনব ো। সুন্দর সুন্দর বপাশাক পরনব ো।  াটড়নত িনড় ববড়ানত যানব 
ো। বস জােনব ো, ভানলাবাসায় কী আনব  আনস। পটরবার কানক বনল। ো-ো, 
কখেও-কখেও, তার এইসব অটভজ্ঞতা হনব ো। 
  
সর্য় এট নয় ব ল। অনেনক বনল থানক, সর্নয়র সনে সনে বশাক িশটর্ত হয়। টকন্তু 
আর্ানদর বশাক আরও ববনড় উঠল। আর্ানদর জীবে তখে স্তব্ধ হনয় ব নছ। একিা র্াত্র 
সাো আর্ানদর র্যাটর আনছ। জটজময়া এবং আটর্ র্যাটরনক আরও ববটশ ভানলাবাসনত শুরু 
করলার্। িারপানশ সুদৃঢ় টেরাপোর কটঠে বলয়। 
  
একটদে আটর্ জটজময়ানক বললার্ একিা ববটবনক দেক টেনল বকর্ে হয়? 
  
ো-ো, এখে সর্য় হয়টে। 
  
 আরও টকছুটদে বকনি ব নছ। ও এনস আর্ানক বলল- হযাাঁ, একিা বছনল বা বর্নয়নক 
দেক টেনত হনব। র্যাটরর ভাই বা ববাে থাকা দরকার। 
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আর্রা েঃ ওয়ািসনের কানছ এ টবষনয় পরার্শম িাইলার্। উটে একজনের সনে কথা 
বলনলে, এক ভদ্রর্টহলা একটি টশশুর জন্ম টদনত িনলনছ। টকন্তু তার টবনয়িা সুনখর 
হয়টে। বয়নফ্রন্ড অেয বকাথাও িনল ব নছ। ভদ্রর্টহলা িাইনছে, এই টশশুটিনক বযে বকউ 
দেক বেয়। 
  
এই টশশুটির র্া খুবই বুটিবতী এবং রূপসী। খুব ভানলা পটরবার বথনক এনসনছে। েঃ 
ওয়ািসে বলনলে, আর্ার র্নে হয়, এই টশশুটিনক আপোরা দেক টেনত পানরে। 
  
জটজময়া এবং আর্ানদর ছ-বছনরর বর্নয়টি আর আটর্ একিা পাটরবাটরক তবঠনক 
বসলার্। 
  
আর্রা র্যাটরনক বললার্ তুটর্ যা বলনব তাই হনব। তুটর্ টক একিা বছাট্ট ভাই বা 
ববােনক বাটড়নত আেনত িাইছ? 
  
টকছুক্ষণ পনর বস বনলটছল- ও র্ারা যানব ো বতা? 
  
জটজময়া আর আটর্ পরস্পনরর টদনক তাটকনয় বললার্ ো, ও র্ারা যানব ো। 
  
র্যাটর বলল- তাহনল টঠক আনছ। 
  
বশষ পযমন্ত টঠক হল, এবার িাকাপয়সায় টহসাব টেকাশ করনত হনব। 
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টতে সপ্তাহ বকনি ব নছ। েঃ ওয়ািসে বফাে কনর বলনলে- আপোনদর একিা সুন্দর 
ফুিফুনি কেযা সন্তাে হনয়নছ। 
  
আর্রা ওর োর্ বরনখটছলার্ এটলজানবথ। োর্িার সানথ শরীরিাও টছল সার্েসযপূণম। 
অসাধারণ রূপবতী, স্বানিযাজ্জ্বল, বিানখর তারার রে বাদার্ী, হাটস টদনয় অনেকনক হতযা 
করনত পানর। জটজময়া তানক বপনয় সটতযই খুটশ হনয়টছল। আর্রা এটলজানবথনক বাটড়নত 
টেনয় ব লার্, জীবে আবার েতুে ছনন্দ এট নয় িলল। জটজময়া এবং আটর্ তখে অনেক 
স্বপ্ন বদখটছ। আনলকজািার জেয বযসব স্বপ্ন জর্ানো টছল এটলজানবনথর র্নধয। 
আর্ানদর রক্ত র্াংস বেই, টকন্তু র্নে হল বস বুটঝ সটতয সটতয আর্ানদর টেজস্ব কেযা। 
আর্ানদর জীবনের উেরাটধকাটরেী। আর্রা তানক সবনথনক ভানলা িুনল পাঠাব, বস তার 
টেজস্ব জীবেধারা টেনজই ববনছ বেনব। আর্রা বদখতার্ র্যাটর কত খুটশয়াল হনয় 
উনঠনছ। আর্রা এটলজানবথনক বপাশাক টকনে টদলার্, বযিা আনলকজািার জেয টকেনবা 
বনল বভনবটছলার্। তানক ইনজল এবং রেীে তুটল বদওয়া হল। হযাাঁ, বস টক টশল্পী হনব? 
পনর তানক টপয়ানো বশখানো হনয়টছল। 
  
সর্য় এট নয় িনলনছ, এটলজানবথ তার বড় টদটদনক খুবই ভানলাবানস। যখে র্যাটর তার 
কানছ আনস, এটলজানবথ টহ টহ কনর বহনস ওনঠ। বযাপারিা বদনখ আর্রা খুটশয়াল হনয় 
উটঠ। জটজময়া এবং আটর্ টঠক কাজই কনরটছ, তারা দুজে একসনে বনড়া হনব, এনক 
অেযনক ভানলাবাসনব। 
  
ছর্াস বকনি ব নছ, এটলজানবনথর বয়স এখে টঠক ছ-র্াস, েঃ ওয়ািসে বফাে   
করনলে। 
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আটর্ বললার্- োক্তার আপোনক অনশষ ধেযবাদ, এত সুন্দর ববটব আটর্ কখেও 
বদটখটে। আর্ানদর ঋনণর বকানো বশষ বেই। 
  
টকছুক্ষণ েীরবতা। 
  
–টর্ঃ বসলেে, এইর্াত্র আটর্ ওই বর্নয়টির র্ানয়র কাছ বথনক বফাে বপনয়টছ। টতটে 
বর্নয়টিনক টেনজর কানছ িাইনছে। 
  
আর্ার রক্ত জনর্ ব নছ- আপটে কী বলনছে? আর্রা বতা আইে তভানবই 
এটলজানবথনক দেক টেনয়টছ। 
  
দুভমা য এই টবষনয় বদনশর আইে খুবই কড়া। বয বকনো সর্নয় এই জাতীয় র্া তার র্ে 
পাল্টানত পানরে। অবশয ছ র্ানসর র্নধয। ওই টশশুটির র্া এবং বাবা টঠক কনরনছে বয 
তারা টবনয় করনবে। বর্নয়টিনক আবার টেনজর কানছ এনে রাখনবে। 
  
আটর্ কাাঁপনত কাাঁপনত খবরিা জটজময়ানক টদলার্। জটজময়ার রু্খ টববণম হনয় ব নছ। ও 
ববাধহয় অজ্ঞাে হনয় যানব। 
  
 বস বকানো রকনর্ বলল-ো-ো, ওরা টকছুনতই বর্নয়টিনক আর্ার কাছ বথনক টেনত 
পারনব ো। 
  
বশষ পযমন্ত ওরা বপনরটছল, এটলজানবথনক পনরর টদে টদনয় বদওয়া হল, জটজময়া এবং 
আটর্ কী হনে তা বুঝনতই পাটরটে। 
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র্যাটর কাাঁদনত কাাঁদনত বলল– কী সুন্দর আর্ার ববাে বস বকাথায় িনল ব ল। 
  
কনয়ক র্াস বকনি ব ল অবযক্ত যন্ত্রণার র্নধয। বকানো রকনর্ আর্রা বসই যন্ত্রণালব্ধ 
িহরগুনলানক কাটিনয় টদলার্। আর্রা র্ানঝ র্নধয িানিম বযতার্, বসখানে ট নয় শাটন্ত 
পাবার বিষ্টা করতার্। আটর্ জাটে ো এইভানব জটজময়া এবং আটর্ শাটন্ত বপনয়টছলার্ 
টকো। 
  
একিা বছর বকনি ব ল, আর্রা বশাক অনেকিা ভুনল ব টছ। জীবনে একিা শূেযতা 
আনছ, বনি, টকন্তু জীবে তার স্বাভাটবক ছনন্দ সার্নের টদনক এট নয় িনলনছ। 
  
. 
  
২৪. 
  
সুরকার সযাটর্ বকাহে একবার একিা সুন্দর র্ন্তবয কনরটছনলে। তানক িে করা 
হনয়টছল সুর অথবা কথা বকােিা আন  আনস। 
  
— টতটে তাৎক্ষটণক জবাব টদনয়টছনলে। বকানোিাই ো, িথনর্ আনস বিটলনফানের কল। 
এবার বজা পাোরেনকর কাছ বথনক বিটলনফাে কল এল। 
  
টসেটে এর্ টজ এর্ জানম্বা ছটবিা টকনেনছ। আপটে টক টিত্রোিয টলখনবে? 
  
আটর্ রাজী হলার্। 
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১৯৩৫ সানল েেওনয়নত জানম্বা ছটবিার িদশমে শুরু হল। এিা িনযাজো কনরটছনলে 
টবটল বরাজ। তখে টতটে টছনলে এক োর্করা বিাটেউসার। টতটে টবরাি র্ানপ শুযটিংিা 
কনরে। বশা-িা শুরু হল, সর্ানলািো অসাধারণ। তনব একিা ভুল বথনক ট নয়টছল, 
খরি। এত ববটশ হনয় ব নছ বয লানভর রু্খ বদখািা রু্শটকল। পাাঁি র্াস িলার পর 
ছটবিা বন্ধ হনয় যায়। 
  
এর্ টজ এনর্র সানথ দশ বছনরর সম্পকম বজায় আনছ আর্ার। র্ানঝ র্নধয বকর্ে 
অবাক লান । এখেও অনেক টকছু টশখটছ আটর্। 
  
বজা পাোরেনকর িটরত্রিা এনকবানর পটরবটতমত হয়টে। এখেও আন র র্নতাই ছিফনি 
এবং উৎসাহী। 
  
আনরকিা ভানলা খবর পাওয়া ব ল, ইোর পযারানে আটর্ বয িানকর সনে কাজ 
কনরটছলার্, বস আবার আর্ার জীবনে এনস িনবশ কনরনছ। 
  
বজা-এর কাছ বথনক একিা িস্তাব এল, েটরস বে, র্াথমানর আই এবং টজটর্ েুরান্টনক 
রাজী করানো হনয়নছ, আনরকিা েতুে ছটবর শুটিং শুরু হনব। এই ছটবিা িাক 
পটরিালো করনব। 
  
আটর্ টজজ্ঞাসা কনরটছলার্– পুরুনষর ভূটর্কায় বক অটভেয় করনব? 
  
পাোরেক জবাব টদনলে টরিােম বািমে, আটর্ তার সানথ কথািা বশষ করনত িাই। 
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 এিা একিা েতুে আেন্দ, টবখযাত একজে অটভনেতার রু্নখ আর্ার সংলাপ থাকনব, 
বযাপারিা ভাবনত ভানলা লা নছ। 
  
পাওটলনের সানথ বদখা হল, পাওটলে এখেও বসখানে কাজ করনছ। আর্রা এনক 
অেযনক অটভেটন্দত করলার্। ছটবিা টেনয় অনেকক্ষণ কথা হল। 
  
কনয়কটদে ধনর আটর্ ছটবিা টেনয় টিন্তা ভাবো করটছলার্। তারপর টিত্রোিয বলখার 
কাজিা বশষ হল। কযানর্লনি ছটব আত্মিকাশ করনছ, টরিােম বািমে িধাে িটরনত্র, র্স 
হািমও এনসনছে পটরিালোর জ নত। 
  
এই ছটবিাও অসাধারণ জেটিয়তা বপনয়টছল। 
  
 টদেগুনলা দ্রুততার সনে বকনি িনলনছ। একিার পর একিা েতুে ছটবর জেয আনবদে 
করা হনে। অনেক সর্য় আটর্ ছটবর টিত্রোিয টলখনত পারটছ ো। টফটরনয় টদনত খারাপ 
লা নছ। 
  
এবার টদ পযাটি টেউক বশা-এর কথা। জে রস এই ছটবর র্যানেজার। অনেক কষ্ট কনর 
ছটবিা বতালার বিষ্টা করনছে। এই ছটবনত আর্ার একিা সুন্দর ভূটর্কা টছল। ভাবনত 
ভানলাই লান । 
  
এরই র্নধয দুঃখজেক টকছু টকছু ঘিো ঘনি যানে। যারা একসর্য় সহনযাট তার হাত 
বাটড়নয় টদনয়টছল, বকানো এক অজ্ঞাত কারনণ তানদর অনেনকই অন্তরানল বথনক ব নছ। 
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বকউ বকউ অটতটরক্ত অটভর্ােী হনয় উনঠনছ। বকাথাও হয়নতা বনু্ধ টবনেদ ঘনি ব নছ। 
বযাপারিা এখেও আর্ানক ভাবায় বই কী! 
  
. 
  
২৫. 
  
জে রস পযাটের জেয একিা েতুে ছটব ততটর করনব। অবশয বসিা বিটলটভশে 
টসটরয়াল। আর্ানক এখানে কাজ করনত হল। 
  
একটদে রস আর্ার অটফনস এনসনছে, তার বিানখ িলিল করনছ অশ্রুনরখা। আটর্ 
জােনত িাইলার্, কী হনয়নছ? 
  
লাইফ র্যা াটজে টরহাসমাল বদখনত আসনছ। 
  
–তানত কী হনয়নছ। 
  
-ো, লাইফ র্যা াটজনের কানছ আর্ার দটরদ্র অবিার কথা িকাটশত হনব। ওরা এনস 
বদখনব বয আর্ার বকানো বসনিিারী বেই! 
  
. 
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দয পযাটি টেউক বশা-বক টেনয় একিা সর্সযা বদখা টদল। এর িনযাজক এবং পটরিালক 
টছনলে টবল অযাসার, টতটে এর্ে একিা র্ােুষ টযটে োো িকনল্প একসনে জটড়নয় 
পনড়ে। সবটকছু টঠক র্নতা হয় ো। 
  
. 
  
এই বযাপারিাও আর্ানক হস্তনক্ষপ করনত হনয়টছল। বশষপযমন্ত টবটভন্ন সুখী র্ােুষনদর 
র্নধয একিা সংনযা সূত্র রক্ষা করার বিষ্টা করলার্। বযাপারিা সার্টয়ক, আটর্ জাটে, তবু 
কাজিা এট নয় িলল। 
  
িটত রু্হূনতম আর্ানক সন্ত্রস্ত থাকনত হয়। আর্ার বলখা টিত্রোিয দশমনকরা বকর্েভানব 
েহণ করনছ বসটদনক তাটকনয় থাটক। বদখনত বদখনত র্যাটরর বয়স হল আি বছর, 
ইটতর্নধযই বস যনথষ্ট বুটিদীপ্ত হনয় উনঠনছ। আর্ানক  ল্প বলার বক্ষনত্র সাহাযয কনর। 
একিার পর একিা দৃশয উপিাপে কনর। টসনের্ার িটত তার এই আকষমণ বদনখ আটর্ 
অবাক হনয় যাই। 
  
একটদে সনন্ধনবলা, আটর্ েতুে পাতাগুনলা টেনয় বনস আটছ, পযাটি টেউক বশা সম্পনকম 
সুন্দর সর্ানলািো িকটশত হনয়নছ। হটলউে বথনক একিা আর্ন্ত্রণ এল টিে বজর্স 
একিা বিটলটভশে টসটরজ করনত িনলনছে। আপটে আসনবে টক? এিা হল কলটম্বয়া 
টপকিানসমর এক সং ঠে। 
  
আর্ার র্ে তখে আেনন্দ ভরপুর। আন  বিটলটভশে সম্পনকম খুব একিা আেহী টছলার্ 
ো, টকন্তু কলটম্বয়ার এই আর্ন্ত্রণ আটর্ বফরাব বকর্ে কনর? 
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টিে বজর্নসর সনে কথািা ভানলাই হল, বজটর হাইর্নসর সনে বদখা হল, উটে হনলে 
উচ্চপদি আটধকাটরক, আরও অনেক টবশ্বটবখযাত র্ােুষনদর সংস্পনশম এলার্। 
  
আর্ার জীবনের একিা েতুে অধযায় শুরু হল। 
  
এভানবই বলখার কাজ এট নয় িনলনছ। টলখনত টলখনত র্ানঝ র্নধয কটবতার শিগুনলা 
র্নে িনল আনস। কখেও আটর্ টলটখ তারা বকউ কাউনক স্পশম কনরটে কখেও, বজটে 
একা একা ঘুটর্নয় পনড়নছ, িটেও তার পানশ টেদ্রার্গ্ন। বজটে আর বকানোটদে িটের 
ববেরুনর্ যানব ো। িটে বজটেনক ভানলাবাসা বদনব ো। এভানবই বলখা এট নয় িনলনছ। 
টকছুিা কটবতা, টকছুিা উপেযানসর ঢনে। িে উেনরর পালা। হযাাঁ, এভানবই আটর্ একিা 
েতুে টকছু করনত িাইটছ। 
  
. 
  
বস হল বারবারা ইনেে, তার বসৌন্দনযমর র্নধয একিা বুনো র্াদকতা আনছ। আর আনছ 
িাপা বযৌেতার তীে আকষমণ। দশমকরা সহনজই তানক েহণ করল। 
  
পরবতমীকানল বস র্াইনকল আেসারা োনর্ এক অটভনেতানক টবনয় কনরটছল। 
  
এবার অযান্থটে বেলসনের কথা বলা যাক। অযান্থটেও এই বযাপানর এক গুরুেপূণম িটরত্র। 
দযা এজ অফ োইি ছটবনত আটর্ অযান্থটেনক সাহাযয কনরটছলার্। 
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এল ১৯৬৫- বিটলটভশনের জ নত টবেব ঘনি ব ল। সাদা কানলা পটরবটতমত হল রটেনে। 
আর্ার ভাবনত ভানলা লা নছ, পযাটি টেউক এবার রটেে টসটরয়াল টহনসনব আত্মিকাশ 
করনব। 
  
এভানবই টদে এট নয় িনলনছ। জাটে ো, আ ার্ীকাল কী হনব। 
  
. 
  
২৬. 
  
বহনেে বুরটকর সনে কথা হল। বহনেে বুরটক এক র্নোক্তত্ত্বটবনদর িটরনত্র অবতীণম 
হনবে। বজোনরল টপিারসনের িটরত্রিা করনবে বারোন্ড র্যাকনলে। এভানবই বজটের 
কাটেং শুরু হল। 
  
আটর্ বভনবটছলার্, এখানে অযাটেনর্শনের টকছুিা ভূটর্কা থাকা দরকার। বজটে যখে এক 
র্হাকাশ যাত্রীনক টিটিত করনছ, পরবতমীকানল বসই অংশিাও রাখা হনয়টছল। 
  
টেক ওনয়স োনর্ এক সং ীত বলখনকর সানথ পটরিয় হয়। অসাধারণ শিসম্ভানর বস 
 াে সাটজনয়নছ। 
  
এরই র্নধয র্ানঝ র্নধয টকছু টকছু দুভমা যজেক ঘিো ঘনি যায়। বযটক্তনের সংঘাত, 
ইন ার লড়াই আরও কত কী। তারই র্নধয আনব সোত অশ্রু এনস োস কনর। টকন্তু 
সবসর্য় এসব হতাশানক দূনর রাখনত ভানলাবাটস। 
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বশষ পযমন্ত বজটে দশমকনদর সার্নে তুনল ধরা হল। সর্ানলািকরা টিধাটবভক্ত। অনেনক 
বলনলে, এর র্নধয একিা ব াপে সম্ভাবো আনছ। বকউ বকউ আবার বসই সম্ভাবোিানক 
অঙু্কনর টবেষ্ট করনত িাইনলে। 
  
এখে এসব িশংসা অথবা টেন্দা আর্ানক টবনু্দর্াত্র আকষমণ করনত পানর ো। আটর্ 
বকর্ে টেসৃ্পহ টেনর্মাহ দৃটষ্টনত এনদর টদনক তাটকনয় থাটক। তবু, সংন াপনে বনল রাটখ, 
একিু কষ্ট অথবা আেন্দ হয় তবটক। 
  
এক বৃিা ভদ্রর্টহলা এনলে অটভেয় করনত-কুইটে টিথ। এককানল টতটে োকসাইনি 
সুন্দরী টছনলে। তার বিহারা বদনখই বুঝনত পারটছ। তানক আটর্ একিা ভানলা িটরত্র 
টদনয়টছলার্। টতটে টিকান া শহনর বপাশাক টবটি কনরে। তার সানথ অনেক ঝ ড়া তকম 
করনত হনয়টছল। অেয িটরত্র পাবার জেয টতটে তৎপর হনয় উনঠটছনলে। টকন্তু আটর্ 
দশমকনদর র্ে ভানলাভানব বুঝনত পাটর, আটর্ জাটে, দশমকরা বকাে িটরনত্র কানক েহণ 
করনব। 
  
লযাটরর সানথ িায়ই বদখা হনে, টেোনরর আসনর। লযাটর এখে আর্ানদর পটরবানরর 
একজে হনয় উনঠনছ। 
  
বজটে তানক শটেবার রানত বদখানো হল। এিাই বতা শুরু হল। ধীনর ধীনর দশমক সংখযা 
বাড়নছ, বুঝনত পারটছ, টঠক র্নতা িদটশমত হনল এিাও দশমক হৃদনয় িায়ী আসে কনর 
টেনত পারনব। 
  
. 
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পুব আকানশ ঝনড়র ইশারা। টেউইয়কম িনল ব লার্, ঝড়নক িশটর্ত করব কী কনর? 
এনকর সানথ অনেযর লড়াই ববাঁনধ ব নছ। কযাটলনফাটেময়ানত টফনর এলার্। জটজময়া এবং 
আর্ার জেয থাউনজন্ড ওকস-এ একিা সুন্দর বাটড় ভাড়া করা হনয়নছ। পাটি বরানজনসর 
অবদাে আনছ এই বাটড় ভাড়ার অন্তরানল। আটর্ তানদর ওপর দাটয়ে টদলার্। র্ানঝ 
র্নধয হয়নতা আর্রা যাব। 
  
োসা সহনযাট তা কনরটছল। বজটে োসার সহনযাট তায় ততটর হল। আর্রা এেওয়ােমস 
এয়ারনপািম ববস-এ ব লার্, বকনেটে বস্পস বসন্টানর ব লার্। বফ্ল্াটরোনত অবটিত। 
আর্রা। ববশ কনয়কজে র্হাকাশিারীর সনে কথা বললার্। এত সহনযাট তা ো বপনল 
ছটবিা এত বাস্তব হনয় উঠনত পারত ো। 
  
েতুে অটভজ্ঞতার র্নধয টদনয় টদে বকনি িনলনছ। তারই র্নধয র্ানঝ র্নধয ছুটি বেবার 
বিষ্টা করটছ। হা, পটরবানরর জেয টকছুিা সর্য় আর্ানক টদনতই হনব। 
  
. 
  
২৭. 
  
টিতীয় পনবমর কাজ শুরু হনয়নছ। বজটে এখে রনে রনে রটেে হনয় উনঠনছ। সকনলই 
অেবদয অটভেয় কনরনছে। টিেিাও ভানলা, অন্তত সকনল তাই বলনছ। 
  
তার র্ানে? আর একিা র্াোর টপস হনব টক? 
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১৯৬৬ সানলর বফব্রুয়াটর বথনক এটিল র্াস পযমন্ত আটর্ ৩৮টি টিে টলনখটছলার্ আর্ার 
টেনজর োনর্। হটলউনে এিা একিা অটবশ্বাসয ঘিো। সবাইনক লড়াই করনত হয়, 
আর্ার লড়াই করার টদেগুনলা হাটরনয় ব নছ। িনতযকিা ছটবনত আর্ার োর্ থাকনছ। 
এর্ে কী যখে বজটে আত্মিকাশ করল। তখে বলা হল টসেটে বসলেনের একিা 
উপিাপো। এর সৃজেশীলতার অন্তরানল আনছে টসেটে বসলেে, িনযাজো কনরনছে 
টসেটে বসলেে, টিত্রোিয টলনখটছনলে টসেটে বসলেে, কটপরাইি আনছ টসেটে 
বসলেনের হানত। 
  
এভানব বারবার আর্ার োর্ িদটশমত হনে। এছাড়া আটর্ কনয়কিা ছদ্মোর্ টেনত বাধয 
হনয়টছ। যানত দশমকনদর র্নধয একনঘনয় ো লান । 
  
িথর্ বছরিা ভানলায় ভানলায় বকনি ব ল। দু-একিা অভাটবত ঘিো অবশয ঘনিটছল। 
বসগুনলানক আটর্ সার্নল টেনয়টছ। 
  
খযাটতর পাশাপাটশ অথমও আসনছ যনথষ্ট। ইটেত পনথ টক আটর্ বপৌঁনছানত বপনরটছ? 
  
. 
  
১৯৬৭ সানলর বসনেম্বর, লস এনেলনসর টসোই হাসপাতাল বথনক একিা বফাে এল। 
আর্ার বাবার হািম অযািাক হনয়নছ। োক্তার বলনলে বয, বাবা হয় বতা বাাঁিনব ো। আটর্ 
সনে সনে িনল ব লার্ বসখানে। বাবার সর্স্ত শরীরিা টববণম। হযাাঁ, বসই বযৌবে-উন্মাদো 
বকাথায় হাটরনয় ব নছ। 
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বাবা আর্ানক আরও কানছ োকল। আটর্ ঝুাঁনক পড়লার্। 
  
 বাবা বলল- টরিােমনক আর্ার  াটড়িা টদনয়টছ। এিা হয়নতা টবটি করনত পারতার্। 
  
এিাই হল আর্ার িটত বাবার বশষ কথা। 
  
. 
  
বজটের িতুথম পনবমর শুটিং শুরু হনয়নছ। ইটতর্নধযই বজটে অসার্ােয টহি কনরনছ। 
দশমকরা ভানলা র্নে এিানক েহণ কনরনছ। 
  
এখে আটর্ একিার পর একিা টিত্রোিয টলনখই িনলটছ। আটর্ টলখলার্, দয টবন ে 
োর ইে হটলউে, এই ছটবনত অনেক টবটশষ্ট অটভনেতা অটভনেত্রীরা সই কনরটছনলে। 
এই ছটবিাও অসাধারণ হনয়টছল। তারপর টলখলার্ টেে অফ? এিা আর্ার সফলতানক 
আর একিু এট নয় টদল। 
  
বদখনত বদখনত পাাঁি বছর বকনি ব নছ। বজটে এক জেটিয় টিটভ টসটরয়াল। আর একিা 
পবম বলখা বশষ করনত হনব। ১৩৯িা এটপনসাে হনয় ব নছ। ষষ্ঠ বছনরও বজটের 
জেটিয়তা অবযাহত। 
  
১৯৭১- সকনল বারবার বজটের জেয আনবদে কনরনছ। 
  
আজ বজটে িদটশমত হবার পর িটেশ বছর বকনি ব নছ। আজও পৃটথবীর টবটভন্ন 
বিটলটভশে িযানেনল বানরবানর এই টসটরয়ালিা বদখানো হয়। এখেও এিা হাজার-লক্ষ 
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দশমকনদর র্নে হাটসর উনদ্রক কনর। কনলাটম্বয়া এিানক রটেে ছটবনত পটরণত করার 
টিন্তা করনছ। 
  
. 
  
বজটের িনযাজোিা আর্ার। আটর্ ভাবলার্, আরও কনয়কিা ছটব িনযাজো করনল 
বকর্ে হয়। েতুে বিক্ষাপনি  ল্প টলখনত হনব। বযসব টবষয় টেনয় বকউ কখেও টিন্তা 
কনরটে, বসসব টবষনয় ভাবনত হনব। 
  
ভাবনত ভাবনত অনেক কথাই র্নে পনড় ব ল।  নল্পর কথা টিন্তা কনরটছ। টবখযাত 
বলখকনদর বলখা অক্লান্তভানব পনড় িনলটছ। টি এস এটলয়নির কটবতা পড়লার্, তার 
কটবতানত এর্ে টকছু টজটেস আনছ, যানক উপেযানস পটরণত করা বযনত পানর। 
  
. 
  
১৯৫৩- ফ্রানঙ্কর সানথ িথর্ বদখা হল। ফ্রাঙ্ক এক অসাধারণ বযাটক্তনের র্ােুষ। ফ্রাঙ্ক 
টসোত্রা, টেজস্ব টেয়র্েীটত বর্নে িলনত ভানলাবানসে। আর্ার র্নে হয় এক সনে 
টতেজে ফ্রাঙ্ক টসোত্রা এই পৃটথবীর বুনক ববাঁনি আনছে। বক আসল তা আপটে বুঝনত 
পারনবে ো। 
  
টসোত্রা জুটলনয়ি বিাটজনক টবনয় করার জেয িটতশ্রুটত টদনয়টছনলে। জুটলনয়ি এক 
উটদ্ভন্ননযৌবো েতমকী। অটভেয় জ নত যনথষ্ট োর্ কনরনছে। তারা জুটেয়ার টরনপািমারনদর 
কানছ এই খবরিা বলনলে। সনে সনে টসোত্রা তানক বছনড় িনল ব নলে। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

312 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

  
এক অদু্ভত িটরনত্রর র্ােুষ। টকন্তু যখেই আটর্ তার কানছ ট নয়টছ, আর্ার র্নে হনয়নছ, 
তার র্নধয একিা অদু্ভত িটতভার দুযটত আনছ। তাাঁর ছিায় বিাখ ধাাঁটধনয় যায়। 
  
ফ্রাঙ্ক টসোত্রা অনেকগুটল বইনত অসার্ােয অটভেয় কনরনছে। টতটে আভা  ারোোরনক 
টবনয় কনরে এবং টেনভাসম কনরে। তখেও পযমন্ত আভার িটত তার বিারান াপ্তা 
ভানলাবাসা বজায় টছল। 
  
ফ্রানঙ্কর অযাপািমনর্নন্ট ট নয় অনেক অন্তরে রু্হূতম কাটিনয়টছ। ফ্রানঙ্কর জন্মটদনের পাটিমনত 
ব টছ। আভা তখে আটফ্রকানত টছনলে। বর্াকানম্বা ছটবর শুযটিং টছল। 
  
কথায় কথায় ফ্রাঙ্ক আভার কথা বনলটছনলে। আটর্ বুঝনত বপনরটছলার্, ফ্রাঙ্ক আবার, 
বিটলনফানের অনপক্ষায় তৃটষত টিনে বনস আনছে। 
  
. 
  
িনতযক বৃহস্পটতবার সনন্ধনবলা একদল র্ােুষ আর্ার সনে বদখা করনত আসনতে। 
তারা ঈ ল দলভুক্ত। আর্রা তহ-তহ করতার্। এই দনলর র্নধয অনেনকই স্ত্রীনদর টেনয় 
আসনতে, এই দলভুক্ত অনেনকই পরবতমীকানল টবটশষ্ট হনয় উনঠটছনলে। টবনশষ কনর 
টবনোদনের জ নত। 
  
এইভানব আর্রা পারস্পটরক আনলািোর র্াধযনর্ টেতয েতুে পনথর সন্ধাে করতার্। 
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আটর্ টিন্তা করলার্ হটলউনে আরও ববটশ সর্য় টদনত হনব। টফউিার অফ কনর্টে োনর্ 
একটি পযানেল ততটর হল। ২০০০ সানলর ১৭ই জুলাই তাটরনখ। রাইিারস টবল 
টথনয়িানর িথর্ অটধনবশে বসল। 
  
সকনল আর্ানদর দারুণভানব সংবটধমত কনরটছল। আটর্ অনেনকর সানথ পটরটিত হলার্। 
  
১৯৭০- আর একিা বিটলটভশে বশা ততটর কনরটছ– েযােটস োনর্। এিা হল র্াটকমে 
যুক্তরানের বিটসনেনন্টর ফযাশাে দুরস্ত তরুণী কেযার কাটহেী। বয একিা ছুটিনত র যােনি 
ববড়ানত ব নছ। এক তরুনণর বিনর্ পনড়নছ। তারা টবনয় কনরনছ।  ল্পিা তরতর কনর 
এট নয় িনলনছ। দু-ধরনের জীবে তশলীর র্নধয বয তফাত তা ববাঝানোর বিষ্টা করা 
হনয়নছ। 
  
ববশ কনয়কজে েতুে অটভনেতা অটভনেত্রীর সন্ধাে বপলার্। আটর্ বুঝনত পারলার্, 
ভটবষযনত তারা টসনের্া জ নতর আনলা হনয় উঠনবে। 
  
এই ছটবর র্নধয এক বরার্াটন্টক আনবশ টছল। িটরত্র টিত্রণ ির্ৎকার হনয়নছ। সনতনরাটি 
এটপনসাড় পরপর বদখানো হল। তারপনরই বকানো এক অজ্ঞাত কারনণ বেিওয়াকম 
পরবতমী এটপনসাে বদখানত রাজী হয়টে। যখে এটপনসােিা বন্ধ হনয় যায়, তখে বরটিং-
এ েযােটসর িাে টছল সনতনরা। এিা ভাবনতও আর্ার ভানলা লা নছ। হয়নতা বহায়াইি 
হাউনসর বকানো অজাো হস্তনক্ষপ আনছ। আটর্ এখেও পযমন্ত জাটে ো। 
  
. 
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২৮. 
  
কনয়ক বছর বকনি ব নছ। টঠক করলার্, এবার অটভজাত বশ্রণীর  ল্পকথা বশাোনত 
হনব। হাি িু হাি োনর্ একিা টিত্রোিয টলখলার্। ১৯৭৯ সানল বসিা ববতানর 
সম্প্রিাটরত হল। দুজে এিার িনযাজো কনরটছনলে। রজারস ওয়া োরনক পাওয়া 
ব ল। বেফটে পাওয়ারসও এনলে সই করনত। 
  
অেযােয িকনল্পর কাজ এট নয় িনলনছ। তারই র্ানঝ টেতয েতুে টিন্তাধারা আর্ার র্েনক 
আেন্ন কনর বদয়। 
  
এবার উপেযানসর কাজ শুরু হনয়নছ। সকাল বথনক উপেযাস বলনত থাটক। সম্পাদকরা 
বসগুনলা টলনখ বেে। টবনকলনবলা আটর্ িনল যাই িনযাজনকর দরবানর। অেযােয িকল্প 
টেনয় আনলািো কটর। 
  
উপেযাস এইভানব বশষ হল, এিা টেনয় কী করব টকছুই জাটে ো। আর্ার সানথ এই 
ধরনের বকানো এনজনন্টর আলাপ হয়টে। 
  
–আটর্ আর্ার এক টিয় বনু্ধনক বেনক পাঠালার্। বস হল টবখযাত ঔপেযাটসক আলটভে 
ওয়ানলস। 
  
আটর্ একিা উপেযানসর পাণু্ডটলটপ ততটর কনরটছ। এিা বকাথায় পাঠাব? 
  
 বস বলল- আটর্ আন  এিা পনড় বদখব। 
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বস এিা টেনয় িনল ব ল। কনব বফাে করনব বস আশায় বনস আটছ। ছটদে বানদ বস 
বফানে বলল- টসেটে, কখেও এই উপেযাসিা কারও কানছ পাটঠও ো। 
  
বস আবার বলল– এিানক আর্ার এনজনন্টর কানছ পাটঠনয় দাও। আটর্ তানক সবটকছু 
বনল রাখব। 
  
এই উপেযাসটি হল দয বেনকে বফস। এিা অসার্ােয জেটিয়তা বপনয়টছল। পাাঁিিা 
সংিরণ িকাটশত হনয়নছ। ষষ্ঠ সংিরণিা িকানশর পনথ। আর্ার এনজন্ট বনলটছল 
উইটলয়ার্ র্য়রা আপোর উপেযাসিা িকাশ করনত িাইনছ। তারা আপোনক একহাজার 
েলার অযােভাি টহনসনব বদনব। 
  
আর্ার র্ে আেনন্দ পটরপূণম। বশষ পযমন্ত একিা বই আর্ার োনর্ িকাটশত হনব। 
  
এর জেয আটর্ হয়নতা উইটলয়ার্ র্নরানক হাজার েলার দাে করতার্। 
  
কনয়কিা সার্ােয পটরবতমে করা হনয়টছল। আটর্ বসই পটরবতমেগুনলা কনর টদলার্। 
  
১৯৭০ সানল– দয বেনকে বফস বাজানর এল। সকাল বথনক োো টিন্তায় র্েিা আেন্ন। 
জাটে ো এিার অবিা কী হনব। একিা কটপও টক টবটি হনব ো? আটর্ ববভারটল 
টহলনসর একিা বইনয়র বদাকানে ব লার্। একিা কটপ টকেলার্। আজ পযমন্ত আটর্ এই 
ধারািা বজায় বরনখটছ। যখেই আর্ার উপেযানসর িথর্ সংিরণ বাজানর আনস, িথর্ 
কটপিা অবশযই আটর্ টকেব। 
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অনেনক বনল থানকে, একজে বলখকনক টবটভন্ন বদনশ ঘুরনত হয়। সব জায় ায় খবর 
টেনত হয়। বলখকরা র্ানঝ র্নধযই বিটলটভশনের পদমায় অবতীণম হনবে। বই টেনয় বয 
আনলািো সভা বসখানে বযা  বদনবে। বলখা সংিান্ত লানির আসনর যানবে। এই 
বযাপারিা আর্ার খুব একিা ভানলা লান  ো। তনব এই বযাপারিা আটর্ আর্ার এক 
এনজনন্টর ওপর বছনড় টদনয়টছলার্। তার পাশাপাটশ বিষ্টা কনরটছলার্ জেসংনযা  বজায় 
রাখনত। 
  
আর্ার এনজন্ট টহলাল আর্ানক বনলটছনলে- টসেটে, বলখনকর আসল বজার লুটকনয় 
থানক তার কলনর্র র্নধয। কলনর্র বজার ো থাকনল এসব বাটহযক লড়াই কনর টকছুই 
হয় ো। 
  
–আপটে কী বলনত িাইনছে? 
  
হটলউনের বাইনর আপোর োর্ বকউ জানে ো। আপটে এখে এিা ভুনল যাে। বলখার 
র্াধযনর্ই আপটে সকনলর সানথ পটরটিত হনবে। 
  
এবার অেয দু-একিা বই বলখা শুরু করলার্। তারই পাশাপাটশ অনেকগুনলা টিত্রোিয 
একসনে টলখটছ। 
  
পাশানছাোনত ব লার্, কযাটলনফাটেময়ানত। হােটিং বহানিনল একিা সাটহতযবাসর বনসটছল। 
টবটভন্ন বলখনকরা টেনজর সম্পনকম বলটছনলে। আর্ানকও োয়ানসম দাাঁটড়নয় আর্ার কথা 
বলনত হল। 
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লাি বসসনে পারস্পটরক আলাপ আনলািো হল। লাি হনয় ব নছ। সকনলই বই টেনয় 
কথা বলনছে। আটর্ও আর্ার বই টেনয় কথা বললার্। টকন্তু বকউ টক আর্ার বইিা 
পনড়নছে? আর্ার রু্খ লাল হনয় ব নছ। আটর্ ঘর বথনক ববটরনয় ব লার্। র্নে িে 
বজন নছ, তা হনল ঔপেযাটসক টসেটে বসলেেনক বকউ েহণ করনত পারনছে ো? 
  
টকছুক্ষণ বানদ একিা শি বভনস এল। 
  
টর্ঃ বসলেে? 
  
আটর্ রু্খ তুনল তাকালার্। আর্ার সার্নে এক র্ধযবয়টসেী দাাঁটড়নয় আনছে। 
  
 উটে বলনলে- আপোর বাইিার কী োর্? 
  
 ভনয় ভনয় আটর্ বললার্- দয বেনকে বফস। 
  
উটে হাসনলে এবং বলনলে- টঠক আনছ, আটর্ একিা কটপ টকেব। 
  
 এিা দয়া এবং করুণা। বসটদে আটর্ র্াত্র একিা কটপ টবটি করনত বপনরটছলার্। 
  
 কনয়ক সপ্তাহ বকনি ব নছ। আটর্ টেউইয়নকম টফনর এনসটছ। লযাটর টহউনজনসর সনে 
বদখা করলার্। টতটে হনলে উইটলয়ার্ র্নরার বিটসনেন্ট। 
  
লযাটর বলনলে- বেনকে বফনসর সনতনরা হাজার কটপ টবটি হনয়নছ। এখেই টিতীয় 
সংিরণ ছাপনত হনব। 
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আটর্ অনেকক্ষণ তার রু্নখর টদনক অবাক বিানখ তাটকনয় টছলার্। 
  
টর্ঃ টহউনজস, আর্ার একিা বিটলটভশে বশা হনব। এই বশা-িা অন্তত দু বকাটি র্ােুষ 
িটত সপ্তানহ বদনখ থানকে। কানজই আর্ার সনতনরা হাজার বই টবটি হনয়নছ বনল আটর্ 
বর্ানিই আেটন্দত বা টশহটরত হটে ো। 
  
এই বইিার সর্ানলািো িকাটশত হল। আটর্ অবাক হনয় ব টছ। ববটশর ভা  সর্ানলািক 
আর্ানক সর্থমে কনরনছে। 
  
টেউইয়কম িাইর্নসর সর্ানলািক পটরষ্কার টলনখনছে- দয বেনকে বফস এই বছনরর 
সবমনশ্রষ্ঠ রহসয উপেযাস। 
  
বস বছর আর্ানক এে ার অযালাে বপা পুরিানর অেযতর্ র্নোেয়ে বদওয়া হল। 
  
আটর্ হটলউনে টফনর এনসটছ। েযােটস টেনয় কাজকর্ম এট নয় িনলনছ। দয বেনকে বফস 
আটথমক টদক বথনক সফল হনয়নছ। সটতয কথা বলনত কী, এই বযাপারিা টেনয় আটর্ খুব 
একিা টিন্তা কটরটে। পনরর বখয়াল খুটশনত উপেযাস টলনখটছলার্। বভনবটছলার্ আর্ার 
সৃজেশীলতার র্নধয একিু তবটশষ্টয আেব। যখে আটর্ টিত্রোিয টলটখ, অথবা টথনয়িানরর 
জেয সংলাপ ততটর কটর, তখে সকনলর সর্নবত িয়াস থানক। যটদ তুটর্ একা একা 
বলনখা, বতার্ানক িটরত্র অটভনেতা অটভনেত্রীনদর কথা ভাবনত হয়, পটরিালক, িনযাজক, 
সং ীত টশল্পী সকনলর কথা টিন্তা করনত হয়। 
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যখে বকউ উপেযাস বলনখে, তখে তানক একাকীনের যন্ত্রণা সহয করনত হয়। বকউ 
পানশ বনস ো, বকউ বনল ো, এই সংলাপিা একিু পাল্টানল ভানলা হত। 
  
–এতিুকু বসি বদবার দরকার কী? 
  
…এখানে একিু  াে টদনল ভানলা হয়। 
  
ঔপেযাটসক টেনজই তার িটরত্র সৃটষ্ট কনরে, বযথা আনব  অেুভূটত বাসো কার্ো টতটেই 
হনলে এই সৃজেশীলতার টশল্পী, অটভনেতা-অটভনেত্রী, িনযাজক এবং পটরিালক। টতটে 
সারা পৃটথবীনক ততটর করনত পানরে। টতটে এট নয় বযনত পানরে, বয বকানো কটল্পত 
িটরত্র আেনত পানরে। তার কল্পো শটক্তর ওপর বকউ বাধা টেনষধ আনরাপ কনর ো। 
  
আটর্ টিন্তা করলার্, আর একিা উপেযাস টলখনত হনব। জাটে ো বসই উপেযাসিা। 
কতখাটে সফল হনব। একিা উনেজক অেুভূটত। ইটতর্নধয আর্ার কানছ একিা 
দুঃসংবাদ এনসনছ। আর. বক. ও অটকমস ফর ভাটজমটেয়া টিত্রোিযিা টকেনত িাইনছ ো। 
আটর্ এই  ল্পিাই বলব, সকনলর কানছ। একিা সুন্দর উপেযানসর জন্ম হনব টক? আটর্ 
োর্িা পানল্ট টদলার্। োর্ টদলার্ দয আদার সাইে অফ টর্েোইি। এই বইিা িকাটশত 
হল। আর্ার জীবেিাই পানল্ট ব ল। টেউইয়কম িাইর্নস ববে বসলার টলনের তাটলকায় 
৫২ সপ্তাহ ধনর এই োর্িা টছল। দয আদার সাইে অফ টর্েোইি একিা টকংবদটন্ত সৃটষ্ট 
কনর। টবনশ্বর সবমত্র ববে বসলানরর সম্মাে পায়। 
  
তাহনল? আর্ার আর একিা স্বপ্ন সফল হল ববাধহয়। 
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. 
  
টকছু কথা বাটক বথনক ব নছ 
  
টবটভন্ন ভানব জীবেিা বকনি ব নছ, কখেও বর্াশে টথনয়িানর, কখেও বিটলটভশনে, কখে 
উপেযাস বলখানত। যটদ আর্ানক িে করা হয়, সৃজেশীলতার বকান্ র্াধযর্ আটর্ 
সবনথনক ববটশ ভানলাবাটস। আপোরা শুেনল হয়নতা অবাক হনবে। আটর্ ভানলাবাটস 
উপেযাস টলখনত। উপেযানসর র্নধয আর্ার আত্মার রু্টক্ত, আর্ার কল্পোর টবেুরণ। আটর্ 
একজে টিত্রোিযকার। একজে সংলাপ বলখক। আটর্ একজে ঔপেযাটসক কীভানব এই 
উেরণিা হল আটর্ বলনত পারব ো। 
  
এর ফনল আটর্ অনেক সুনযা  সুটবধা বপনয়টছ। একজে ঔপেযাটসক পৃটথবীর সব বদনশ 
ঘুনর ববড়ানত পানরে। টবটভন্ন বকৌতূহনলােীপক র্ােুনষর ঘটেষ্ঠ সংস্পনশম আসনত 
পানরে। ইটতহাস িটসি িানে ভ্রর্ণ করনত পানরে। এই সব র্ােুষনদর কথা তার 
বলখানক টবনশষভানব িভাটবত কনর। আপোর র্ে আরও আনব  আেন্ন হনয় যায়। 
  
আটর্ এক র্টহলার কাছ বথনক একটি টিটঠ বপলার্। তার ভীষণ হািম অযািাক হনয়নছ, 
টতটে হাসপাতানল বনস আনছে। টতটে িাইনছে ো, তার বাবা, র্া বা বয়নফ্রন্ড এনস তার 
সানথ বদখা করুক। টতটে র্রনত িাইনছে। তার বয়স র্াত্র একুশ বছর। টতটে তার 
বিটবনল দযা আদার সাইে অফ টর্েোইি-এর একটি কটপ বরনখনছে। টতটে বসই কটপর 
টদনক তাটকনয় আনছে। টতটে বারবার বসই বইিা পড়নছে। বইিা বশষ করার পর 
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িটরত্রগুনলা তার র্নের পদমায় বভনস উনঠনছ। টতটে টেনজর সর্সযার কথা ভুনল ব নছে। 
জীবে যুনি আবার তখে টফনর এনসনছে এক জয়ী োটয়কা টহনসনব। 
  
এই টিটঠিা আর্ানক আেুত কনর টদনয়টছল। 
  
আর এক র্টহলার টিটঠ বপলার্, টতটে বলনছে, তার রু্রূ্ষম বর্নয়র বশষ অেুনরানধ টতটে 
আর্ার সব কটি বই তার হাসপাতাল ববনে সাটজনয় টদনয়নছে। বর্নয়টি শাটন্তনত র্ারা 
ব নছ। 
  
বরজ অফ এনেলস-এ আটর্ একিা বছাট্ট বছনলর কথা টলনখটছলার্, বসই বছনলটি র্ারা 
ট নয়টছল। আর্ানক অনেকগুনলা বর্ল করা হল। তার র্নধয ঘৃণা ঝনর পড়নছ। 
  
পূবমনদশ বথনক এক র্টহলা বফাে কনর বনলটছনলে- আটর্ ঘুনর্ানত পারটছ ো, বকে 
আপটে বাচ্চািানক বর্নর বফলনলে। 
  
এর্ে অনেক টিটঠ আনবন র অেুরান  সমৃ্পক্ত। বযটক্ত ত জীবেনবানধ উেীপ্ত। 
  
বজটেফার পাকমার- বরজ অফ এনেলস-এর বসই োটয়কানক বদনখ অনেক বর্নয় 
অযােনভানকি টহনসনব টেনজনদর িটতটষ্ঠত কনরনছ। খবরিা আর্ানক উৎসাহ টদনয়নছ। 
  
আর্ার উপেযাস ১৮০িা বদনশ টবটি হনয়নছ। ৫১িা ভাষায় অেূটদত হনয়নছ। ১৯৯১ 
সানল ট টেস বুক অফ ওয়াল্ডম বরকনেম আর্ানক পৃটথবীর সব বথনক ববটশ অেূটদত 
বলখনকর সম্মাে বদওয়া হনয়নছ। আর্ার বই এখেও পযমন্ত ৩০ বকাটি টবটি হনয়নছ। 
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আটর্ জাটে ো, এই অসার্ােয জেটিয়তার অন্তরানল কী আনছ। আর্ার বকবলই র্নে 
হয়, আর্ার িটরত্রগুটল বুটঝ রক্ত-র্াংনসর র্ােুষ। পাঠকনদর কানছ একই অেুভূটত হয়। 
টবনদটশ পাঠকরাও আর্ার বইনয়র সানথ একাত্ম হনয় উঠনত পানর। কারণ তানদর 
ভানলাবাসা, ঘৃণা, আনব , ঈষমা সবটকছুনক আটর্ তুনল ধরার বিষ্টা কটর। আটর্ একিা 
আপ্ত বানকয টবশ্বাস কটর। তা হল, পৃটথবীর সবমত্র র্ােুষ একই রকর্ অেুভনব অেুরটণত 
হয়। 
  
যখে আটর্ ঔপেযাটসক হনয়টছলার্, একিা টবষয় আর্ানক টবনশষভানব আনলাটড়ত 
কনরটছল। আটর্ বদনখটছলার্ বয, একজে ঔপেযাটসক টিত্রোিযকানরর বথনক অনেক 
ববটশ সম্মাে অজমে কনরে। টিত্রোিযকারনদর টদনক অনেনক করুণার বিানখ বদনখ 
থানকে, টকন্তু ঔপেযাটসনকর টদনক বতর্ে বিানখ বদনখে ো। 
  
 একটদে আটর্ ইোর পযারাে টলখটছলার্, আথমার বফ্রনের অটফনস বনস, তার 
ইেটসওনরি এনজন্ট বভতনর এনলে। আর্রা টবটভন্ন টবষয় টেনয় আনলািো করটছলার্। 
  
বফ্রে তার ইেটসওনরি এনজনন্টর টদনক তাটকনয় বলনলে- এই সংবাদপনত্র কী টলনখনছ, 
তা বদখা যাক। 
  
তারা দুজে ঘর বথনক ববটরনয় ব নলে। আর্ানক একলা বফনল। ওই ঘিো আর্ানক 
খুবই আঘাত কনরটছল। আটর্ বুঝনত বপনরটছলার্, আর্ার হয়নতা অথম আনছ, টকন্তু 
সম্মােিা একিু কর্ই আনছ, সারা পৃটথবীনত আটর্ ঘুনরটছ, উপেযানসর জেয রসদ সংেহ 
করনত োো ধরনের অটভজ্ঞতা হনয়নছ। এনথনি ব টছ, তখে আটর্ টদ আদার সাইে 

http://www.bengaliebook.com/


 দি আিার সাইড অফ মী । দসডদি সসলডি 

323 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

অফ টর্েোইি টেনয় কাজ করটছ। জটজময়া আর্ার সনে টছল। আর্রা একিা পুটলশ 
বেশনে ব লার্। আর্রা অেুর্টত বিনয়টছলার্। 
  
আর্রা বভতনর িনবশ করলার্। বেনির পানশ বনস থাকা একজে পুটলশ বলনলে 
কীভানব সাহাযয করব? 
  
-বকউ কী বলনত পানরে, কীভানব একিা  াটড়নক উটড়নয় বদওয়া যায়। 
  
টতটরশ বসনকন্ড বকনি ব নছ, আর্ানদর একিা ঘনর বন্দী কনর রাখা হনয়নছ। 
  
জটজময়া ভয়াতম কণ্ঠস্বনর বলল- ওনদর বলল, তুটর্ আসনল বক? 
  
–ভয় বপও ো, এ কথা বলার অনেক সর্য় পাওয়া যানব। 
  
দরজািা খুনল ব ল। িারজে পুটলনশর হানত উদযত বনু্দক। 
  
 তারা বলনলে আপোরা বকে একিা  াটড় উটড়নয় টদনত িাইনছে? বকে? 
  
–আটর্ টসেটে বসলেে। এই বযাপার টেনয়  নবষণা করটছ। 
  
আর্ার বসৌভা য, তারা আর্ার োর্িা জােনতে। তারা বযাপারিা আর্ানক বুটঝনয় 
বনলটছনলে। 
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দটক্ষণ আটফ্রকানত ব টছ, র্াোর অফ দয ব র্ োনর্ একিা উপেযানসর রসদ সংেহ 
করনত। এই উপেযাসিার র্নধয হীরক বযবসার কথা বলা আনছ। বসখানে টে টবয়ারনসর 
সনে আর্ার বযা ানযা  হল। তানদর একিা টহনরর খটেনত যাবার জেয আনবদে 
কনরটছলার্। তারা আর্ার আনবদনে সাড়া টদনয়টছল। 
  
আটর্ টহনরর খটেনত ট নয়টছলার্। বস অটভজ্ঞতার কথা কখেও ভুলনত পারব ো। 
  
টে টবয়ারনসর একজে আটধকাটরক আর্ানক বনলটছনলে বয, তানদর একিা টহনরর খটে 
পটরষ্কার বদখা যানব, তার একটদনক সরু্দ্র আনছ, অেযটদনক আনছ সশস্ত্র িহরীনদর 
পাহারা। আটর্ বসখানে যাবার জেযই র্ে টির কনরটছলার্। আটর্ বিনয়টছলার্, আর্ার 
একজে িটরত্র বযে ওই টহনরর খটেনত ট নয় টহনর িুটর কনর বাইনর িনল আনস। 
  
এবার ইফ িুর্নরা কার্স উপেযাসিার কথা বটল। এই উপেযাসিা বলখার সর্য় আটর্ 
র্াটদ্রনদর িানো টর্উটজয়ানর্র টেরাপো বযবিা সম্পনকম অনেক জ্ঞাে অজমে কনরটছলার্। 
আটর্ জােতার্, কাজিা অসম্ভব, টকন্তু এই কাজিা আর্ানক করনতই হনব। তা ো হনল 
আটর্ কী কনর বদখাব বয, আর্ার একিা িটরত্র ওই টর্উটজয়ার্ বথনক দাটর্ টহনর িুটর 
করনছ? 
  
উইন্ডটর্লস অফ দযা  েস বলখার জেয আটর্ বরার্াটেয়ানত যাই। বরার্াটেয়ার কথা এই 
বইনত বারবার উটেটখত হনয়নছ। তখে বিসকু জীটবত টছনলে। টতটে আর্ানক যনথষ্ট 
সাহাযয কনরটছনলে। আনর্টরকাে এর্বাটসনত ট নয়টছলার্। আনর্টরকাে অযার্বাসােনরর 
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সনে বযা ানযা  কটর। তানক কনয়কিা িে করটছলার্। টতটে বনলটছনলে, বভতনর 
আসুে। টতটে আর্ানক হনলর বভতনর টেনয় যাে। বসখানে সব সর্য় িহরীনদর িহরা। 
  
টতটে বনলটছনলে- কী জােনত িাইনছে বলুে? 
  
–এই ঘরিার ওপর বকউ টক গুপ্তিরবৃটে করনত পানর? 
  
ো, কখেও হওয়া সম্ভব েয়। 
  
টতেরাত। জটজময়া এবং আটর্ একিা োইি ক্লানব ব লার্। োইি ক্লানব পাশাপাটশ বনস 
আটছ। এয়ারকেটেশেিা ির্শ বনড়া হনে। আটর্ উনঠ দাাঁটড়নয়টছ। 
  
োইি ক্লানবর র্যানেজার ছুনি এনলে। বলনলে- টকছু কী হনয়নছ? 
  
 হযাাঁ, এবার আটর্ আর্ার সূত্রিা বপনয় ব টছ। 
  
পনরর টদে আটর্ অযার্বাসােনরর বাটড়নত ব টছ, আবার তানক িে কনরটছ। 
  
টতটে বলনলে- িলুে, আর্রা বা ানে ববড়াই। 
  
বরার্াটেয়ানত অযার্বাসােনরর বাটড়র ওপনরও তীক্ষ্ণ েজর রাখা হয়। এই সরল সতযিা 
আটর্ বুঝনত বপনরটছলার্। 
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এবার দয সযান্ডস অফ িাইর্-এর কথা বটল। এই বইিা বলখার জেয আটর্ বস্পনে ট নয় 
টছলার্। বসখানে বাসনকারা কী ধরনের আনন্দালনে করনছ তা জােনত হনব। আটর্ 
ড্রাইভারনক বনলটছলার্, সবটকছু আর্ানদর ঘুটরনয় টদনত। এখানে কনয়কজে টসোনরর 
কথা আনছ, আর্রা সাে টসবাসটিয়ানে িনল যাই। আর্ানক ড্রাইভার বহানিনলর কানছ 
টেনয় ট নয় বনলটছল– আটর্ এখে িনল যাব। 
  
আটর্ বনলটছলার্ ো, আর্ানদর অনেকক্ষণ থাকনত হনব। একিা বযাপানর  নবষণা করব। 
  
ড্রাইভার বনলটছল– আপটে বকে বুঝনত পারনছে ো, এিা হল বাসনকানদর িধাে বকি। 
যখে তারা বদখনব  াটড়নত র্াটদ্রনদর লাইনসি বেি লা ানো আনছ, তারা টবনফারক 
টদনয়  াটড়িা উটড়নয় বদনব। 
  
আটর্ বাসনকানদর একজনের সনে বদখা কনরটছলার্। তানদর অভাব অটভনযান র কথা 
শুেনত বিনয়টছলার্, তানদর টিতীয় বশ্রটণর ো টরক টহনসনব অবনহলা করা হনে, তারা 
তানদর অটধকৃত ভূটর্খণ্ড আবার দখল করনত িাইনছ, তানদর টেজস্ব ভাষা আনছ, এবং 
টেজস্ব সভযতা। 
  
. 
  
এিা হল আর্ার কনয়কিা অটভজ্ঞতা। আটর্ সকনলর কানছ আর্ার আন্তটরক কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপে করটছ। আটর্ টলখনত ভানলাবাটস, বলখাই আর্ানক বাাঁটিনয় বরনখনছ। আটর্ টবশ্বাস 
কটর, বলখার জেয সকনলর সর্নবত িয়াস আনছ। আটর্ টবশ্বাস কটর, িটতভা ভ বােদে 
একিা ক্ষর্তা। বকউ বকউ টলখনত ভানলাবানস, বকউ  াে  াইনত ভানলাবানস, বকউ 
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আবার ছটব আাঁকনত ভানলাবানস। বয বকানো ক্ষর্তার জেযই আর্রা আরও ববটশ পটরশ্রর্ 
করব। 
  
বলখার র্নধযই আর্ার জীবনের একর্াত্র আেন্দ লুটকনয় আনছ। 
  
একবার আর্ার টবজনেস র্যানেজার ৫০০ েলার রূ্নলযর বিটেনসর সরোর্ টদনয়টছনলে। 
জন্মটদনের উপহার টহনসনব। িটত সপ্তানহ একবার কনর আর্ানক বিটেস বকানিম বযনত 
হনব, এর্ে একিা টলটখত শতম টছল। 
  
একটদে আর্ার িটশক্ষক বলনলে- িাকািা ফুটরনয় ব নছ, আপটে টক আর বিটেস 
বখলনত িাে? 
  
আটর্ বললার্– ো, আর্ানক যটদ টজজ্ঞাসা করা হয়, তাহনল আটর্ বলব, বলখা ছাড়া আর 
অেয বকানো বখলানতই আর্ার ইনে বেই। 
  
তারপর বথনক আটর্ আর কখেও বিটেস বকানিম যাইটে। এিা কুটড় বছর আন র ঘিো। 
  
কযাটর োনন্টর বশষ রু্যটভ ওয়াক বোন্ট রাে িকাটশত হল। তারপর িার বছর বকনি 
ব নছ। কযাটর আর্ানক বলল বয, অযাকানেটর্ তানক সাম্মাটেক অিার বদনব। টেউইয়নকম 
এই অেুষ্ঠােিা হনব। আটর্ বযে বসখানে যাই। হযাাঁ, এই অেুষ্ঠানে আটর্ ট নয়টছলার্, 
কযাটরর এই িশংসািা অবশযই িাপয। 
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অনেক বছর ধনর কযাটরর সানথ বদখা হনয়নছ। বব রানসল এবং ববে রবািমনসর সফলতা 
আর্ানক আেন্দ টদনয়নছ। 
  
আর্ার ভাই টরিােম টববাহ টবনেদ কনরনছ। ১৯৭২ সানল বস সবাইনক অবাক কনর টদনয় 
এক সুন্দরী রূপসী উনদযা ী র্টহলা ববটি বরটহেনক টবনয় কনরনছ। 
  
. 
  
১৯৮০ সানল জটজময়া হািম অযািানক র্ারা ব ল। এিা এক অটবশ্বাসয ঘিো। আর্ার সর্স্ত 
জীবে শূেযতায় পটরপূণম হনয় ব ল। এর্ে এক শূেযতা যা কখেও পূরণ হনব ো। 
  
কনয়ক বছর বানদ আনলকজািার সানথ আর্ার বযা ানযা  হয়। বস আর্ার জীবেিানক 
এনকবানর পানল্ট বদয়। বস হল, এর্ে একজে র্টহলা, যার কথা আর্ার উপেযানসর 
র্নধয বারবার টলখনত বিনয়টছ। এই পৃটথবীনত এর্ে র্টহলার সংখযা খুবই কর্, যারা 
একাধানর বুটির্তী, রূপসী এবং বকৌতুকটিয় হনয় ওনঠ। তানক িথর্ বদখানতই আটর্ 
তীেভানব ভানলানবনস টছলার্। লাস বভ ানস আর্রা সন্তপমনণ টবনয়র অেুষ্ঠােিা বসনর 
বফটল। বসখানে শুধুর্াত্র পটরবানরর বলাকজেরা উপটিত টছল। 
  
অবাক করা কাণ্ড, আর্ার বনু্ধ র্ারটি অযানলে এবং তার বউ কযারে বসখানে উপটিত 
হনয়নছ। কযারে একিা অসাধারণ  াে টলনখটছল। টপয়ানোনত বসিা বাটজনয় শুটেনয়টছল। 
টবনয়র রানতর িৃটত আটর্ কখেও ভুলনত পারব ো। 
  
টববাটহত জীবনের বষানলািা বসন্ত আেনন্দ বকনি ব নছ। 
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আর্ার বর্নয় র্যাটর, এখে এক বলটখকা হনয়নছ। বস এ পযমন্ত দশিা উপেযাস টলনখনছ। 
আর্ার োতটে টলটজর কথা বটল, বষানলা বছর বয়নস তারও একিা উপেযাস িকাটশত 
হনয়নছ। র্নে হনে, আর্ার দশ বছনরর োতটে বরনবকাও ববাধ হয় বলটখকাই হনত 
িাইনব। 
  
এই হল আর্ার  ল্পকথা, এখে আর বসই হতাশা এনস আর্ানক অটবেন্ন কনর ো। 
এখে আটর্ সবটকছু অটতির্ করার র্ন্ত্র টশনখটছ। র্ানঝ র্নধয োিক টলটখ। 
েেওনয়নতও বলখানলটখ কনর থাটক। বছানিানদর জেয বলখার ধারািা বজায় বরনখটছ। 
  
সম্প্রটত আর্ার অষ্ট-আশীতর্ জন্মটদে পাটলত হল। 
  
বফনল আসা জীবনের িটতটি রু্হূতমনক যনথষ্ট উনেজক বনল র্নে হয়। জীবনের িলার 
পনথ অনেকিা বহাঁনি এনস বকবলই বাবার কথা র্নে পনড়। 
  
বাবাই বনলটছল– জীবেিা একিা উপেযানসর র্নতা। আর্রা বকউ জাটে ো, বশষতর্ 
পাতানত কী বলখা আনছ। 
  
জীবনের িালটিনত্র আনছ অনলৌটকক সফলতা আর পাহাড়ির্াণ বযথমতার ছটব। আর্ার 
জীবনের  ল্প আটর্ আপোনদর কানছ উপহার বদব কারণ আপোরা, পাঠকরা ো থাকনল 
বক আর্ানক র্নে রাখত? 
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