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সপিদি ভাদিযা এ্যাদভদিউ 
  
পহাযাইট হাউি পেতক এ্কটা ব্লক দূতর পেনসিলভাসনযা এ্যাসভসনউ-এ্র উের সদতয পি 
দ্রুত োতয পহেঁতট যাসিল। সিতিম্বতরর কনকতন শীত। তখন, সব্োন আক্রেতের 
িতককীকরে িাইতরন পব্তে উঠল। হঠাৎ পি িারাতেত ায সফতর পেল এ্ব্ং পব্াো পফলার 
বু্ক কােঁোতনা আওযাে শুনতত পেল। আকাশ আগুন রঙা। সব্োন পেতক পব্াোব্র্কতের 
আওযাে োওযা পেল। কাছাকাসছ ঘরব্াস গুতলার দরো োনলা, পদওযাল পব্াোর 
আঘাতত পভতঙ ে তছ। োনুর্েন ছুটতছ। 
  
ব্হুদূর পেতক েুরুর্কতে প্রশ্ন এ্ল,–তুসে সঠক আছ পতা?– পেতযসট তার প াখ খুলল। 
  
–হযােঁ আসে সঠক আসছ।– পেতযসটতক পি ব্তল–তুসে িযানা ইভান্স পতা? আসে WTN এ্ 
পতাোর ওের নের রাসখ প্রসত রাতত। পতাোর িব্ পব্তার ভার্ে শুসন। যুতের খব্র 
িংগ্রহ করতত সেতয সক তুসে উতেসেত হতয ওতঠা?– 
  
–হযােঁ, কারে সছন্নসভন্ন োনুতর্র পদহ, সশশুতদর পদহ, কুতযায েত  যাওযা এ্িব্ োনুর্তক 
উতেসেত কতর।– 
  
হঠাৎ ইভান্স-এ্র পেতটর যন্ত্রো শুরু হওযায পি ক্ষো প তয  তল পেল। 
  
োি সততনক আতে িযানা যুতোস্লাসভযা পেতক সফতর এ্তিতছ। সৃ্মসত টাটকা এ্খনও। 
িারাতেতভায োনুতর্র েতন হাসি সছল না, সছল শুধু েটকার সব্তফারতের শব্দ। 
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িযানার েতন হল, েন পিাসনই সঠক। পকান োনুর্ই এ্কটা দ্বীেনয। েৃসেব্ীব্যােী ঘস র 
কােঁটা এ্সেতয  তলতছ সনরন্তর। 
  
িযাসিযাতোয দশ ব্ছতরর পেতযতক তার ঠাকুরদা ধর্কে কতর। সনউইযতকক দুেন পপ্রসেক 
পপ্রসেকা  ুেু খায। ফ্ল্যাঙ্গাতিক িতততরা ব্ছতরর পেতয েঙু্গ িন্তাতনর েন্ম পদয, সশকাতোয 
এ্কেন দেকল কেকী সনতের েীব্ন সব্েন্ন কতর এ্কটা পব্ াতলর প্রাে ব্ােঁ ায, 
িাওোওতলায ফুটব্ল পদখতত সেতয পেসিযাে পভতঙ শতশত োনুর্ প্রাে হারায। সেিায 
ো তার সশশুতক প্রেে হােঁটতত পদতখ আনতে প েঁস তয ওতঠ। 
  
িযানা ভাব্ল র্াট পিতকতের েতধয এ্িব্ অনন্তকাল ধতর  তল আিতছ। 
  
িাতাশ ব্ছর ব্যতির িযানাতক পদখতত িুেরী। োতলা পরাোতট প হারা, পকাের ছুেঁই ছুেঁই 
 ুল, বু্সেদীপ্ত ধূির প াখ, পোল েুখ, উষ্ণ হাসি। িযানার ব্াব্া সিনযব্াসহনীর সনতদকশক। 
কেকিূতে িব্ োযোয ঘুতরতছন। তার িতঙ্গ িযানাও অসভযাতনর স্বাদ পেতয পেতছ। তার 
পকান ভয পনই। িযানা েৃতুযতক েতরাযা না কতর যুতের খব্র পব্তাতর লাইভ পটসলকাে 
কতরতছ। এ্তত তার খযসত পব্ত তছ। 
  
পেসনসিলভাসনযা অযাসভসনউ সদতয দ্রুত পহাযাইট হাউি অসতক্রে করতত সেতয িযানা 
ঘস র সদতক তাসকতয ভাতব্ সেসটং-এ্ পযতত পদসর হতয পেল। 
  
সিক্সে সিট-এ্র েুতরা ব্লকটাই ওযাসশংটন সিসব্উন এ্িারপ্রাইে-এ্র দখতল,  ারসট 
সব্সডং-খব্তরর কােে ছাোতনার অসফি, েক অসফি, এ্ক্সসকউসটভ টাওযার, পটসলসভশন 
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ব্রিকাসেং কেতেক্স। কেসেউটাতরর কী পব্াতিকর শতব্দ িব্িেয োযোটা িরেরে 
োতক। 
  
এ্খাতন পেফ ব্ানকতির িতঙ্গ সেসলত হতযসছল িযানা। পেফ ওযাসশংটন সিসব্উন 
পনটওযাতককর পপাটকি সরতোটকার। সতসরতশর পভতর ব্যি। লম্বা ও পরাোতট প হারা। 
আকর্কেীয েুখ। পেফ ও িযানা পপ্রতে েত তছ। ওযাসশংটন সিসব্উন এ্িারপ্রাইতের 
প্রাক্তন োসলক েুযাটক তার এ্ই পকাম্পাসন ইসলযট ক্রেওতযতলতক সব্সক্র কতর সদতযতছন। 
েযাট পব্কার এ্ব্ং ইসলযট ক্রেওতযতলর িতঙ্গ সেসটং শুরুর েুতখ েযাট-এ্র িহকারী অযাসব্ 
লযািেযান িযানাতক অসভব্াদন োনাল। েযাট সব্রক্ত হতয ব্লল,–তুসে পদরী কতর 
পফতলছ।– েযাট পব্কাতরর েঞ্চাশ ব্ছর ব্যি। রূঢ় প্রকৃসতর োনুর্। অসব্নযস্ত পোশাক। 
WTN পটসলসভশন অোতরশন েসর ালনা কতরন সতসন। 
  
ইসলযট ক্রেওতযতলর ব্যি র্াট, ব্নু্ধিুলভ, পকাসটেসত োনুর্। িংব্াদোধযতে সব্সভন্ন খব্র 
প্রকাশ করা তােঁর কাে যা িব্কদা িুখকর নয। িযানাতক সতসন ব্লতলন,–েযাতটর কাতছ 
শুনলাে পতাোর ব্াোরদর ক্রেশ ব্া তছ। পব্তাতর িংব্াদ প্র ার আসে শুসন। পতাোরটা 
এ্তকব্াতর আলাদা।– 
  
–ধনযব্াদ– িযানা ব্লল। পি োতন পি িাংব্াসদক সহিাতব্ হাস র খব্র পটতন ব্ার কতর 
আতন, অনযতদর েত ভািা ভািা খব্র পি েসরতব্শন কতর না। তাই পি এ্ত েনসপ্রয। 
  
েযাট পব্কার োনতত  াইতলন,–আেও পতা ইিারসভউ সনতত যাি তুসে?–হযােঁ, োসর 
উইনথ্রতের। পি আতেসরকার সপ্রন্স  াসেকং। প্রব্ীে, িুেুরুর্।– ক্রেওতযল ব্লতলন,–শুতনসছ 
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পি ব্যসক্তেত প্র ার  ায না। তাই ভাব্সছ তুসে সক কতর তাতক রাসে করাতল?–আিতল 
আোতদর ছসব্ এ্কই। পি ভযানেতের আর েতনট-এ্র ছসব্ পকতন আর আসে সকনতত না 
পেতর তাসকতয োসক। তার সনউে কনফাতরতন্সর এ্কটা পটে কতর পনব্। এ্টাই আে 
সব্তকতলর কভার। তারেতরও িাক্ষাৎকার  াসলতয যাব্।– 
  
তাতদর েসরকল্পনা োসফক পনটওযাতককর নতুন পশা-এ্র ব্যাোতর, ঘণ্টাখাতনক ধতর 
আতলা না  লল। পিটা অেরাধ েেততর অনুিন্ধান কাযক েসর ালনা করা যা িযানা 
দীঘকস্থাযী সহিাতব্ প্রতযােনা করতত যাতি। েযাট ব্তল,–পব্তাতর অতনক ব্াস্তব্ তুতল ধরা 
হতযতছ। তাই আরও ভাল সকছু আোতদর তুতল ধরতত হতব্। অেকসলপ্সার েত সব্র্যতক 
আেঁকত  ধতর োকব্ যাতত পরাতাতদর আককর্তের িতঙ্গ িতঙ্গ–…ইিারকে পব্তে উঠল 
কোর োতে। েযাক সব্রক্ত হল,–পতাোতক না ব্তলসছ এ্খন পকান কো নয।– 
  
অযাসব্ ব্তল–দুঃসখত, সকন্তু এ্টা সেি ইভাতন্সর। পফনাল-এ্র সু্কল পেতক ওর পখােঁে করা 
হতি।– িযানা সরসিভারটা সনতয কো ব্তল। েযাট োনতত  াইতলন,–কার পফান?– িযানা 
উতেসেত হতয ব্লল,–পফনালতক সনতয আিার েনয ওরা আোতক সু্কতল পযতত ব্লল।– 
  
ইসলযট সেতেি করতলন,–িারাতেতভা পেতক পয পছতলসটতক তুসে সনতয এ্তিসছতল এ্ সক 
পি?–হযােঁ। পব্াোয ওর এ্কটা হাত উত  পেতছ। আসে ওতক পোযয সনতত  তলসছ। আসে 
ওর অসভভাসব্কা।– 
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সেওতিার রুেতভল্ট সেিল সু্কতল পেৌঁতছ িযানা িহকারী সপ্রসন্সোতলর অসফতি সেতয 
হাসের হল। পফনাল ব্াতরা ব্ছতরর। পি এ্কটা প যাতর ব্তিসছল। িহকারী সপ্রসন্সোল 
পিরা কিটতফর ব্যি েঞ্চাতশর কাছাকাসছ। অসফতির েসরতব্শ খুব্ই েেেতে। 
  
হযাতলা সেতিি কিটফ–, িযানা ব্লল–পফনাল সক আেনাতদর িেিযায পফতলতছ?– তােঁ, 
ব্তল সতসন এ্কটা কােে সদতলন িযানাতক। তাতত vodja, pijda, zbosti, fukati, ne 
zakonski, otrok, umreti, tepec… এ্ই িব্ পলখা রতযতছ। 
  
িযানা ব্লল,–এ্গুতলা সক?– সেতিি কিকফ পরতে ব্লতলন,–এ্গুতলা িারসব্যান শব্দ। 
এ্ই িব্ কো পফনাল সু্কতল যখন তখন ব্যব্হার করতছ। আসে এ্কটু প্ররয সদতযসছ আর 
ও পিই িুতযাে সনতি। ও আোতক pijda ব্তল িতম্বাধন কতর। িব্ িেতযই েে া 
কতর। আোতকও আেোন কতর।– 
  
িযানা ব্তল,–আেসন পতা োতনন ওর িতঙ্গ পোকাসব্লা করা কত কসঠন।– সেতিি কিটফ 
ব্লতলন,–আেসন ওতক সনতয যান। আসে সরতোটক কািক সতসর কতর পরতখসছ।– 
  
ব্াস  পফরার েতে পফনাল  ুে কতর রইল। িযানা ভাব্ল এ্তক সনতয এ্খন কী কসর? 
তাতক অযাোটকতেতি পেৌঁতছ িযানা ব্লল,–আসে েুসিওতত সফতর যাসি। তুসে ভাল হতয 
পেতকা।– িযানা এ্ব্ার সরতোটক কািক পদখল–ইসতহাি, ইংতরসে ও সব্োতন সি, পিািাল 
িাসভকতি এ্ফ আর অতে এ্। িযানা ভাব্ল েতর এ্ সনতয আতলা না করা যাতব্। 
  
িযানার িতঙ্গ পফনাল ভাল ব্যব্হারই কতর িব্কদা। তাতক সঠক বু্তে উঠতত োতরন িযানা। 
উইক এ্তে িযানা এ্ব্ং পেফ ওযাসশংটন  তর্ পব্ াল পফনালতক িতঙ্গ সনতয। নযাশনাল 
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স স যাখানা পফনাতলর খুব্ ভাল লােল। নযাশনাল এ্যার অযাে পপি সেউসেযাে পদতখ 
তারা পখতত পেল। িযানা কাতে পব্তরাতল পফনাল পকেন পযন সহংস্র হতয ওতঠ। হাউি 
কীোর িযানাতক রাতত িব্ ব্তল। পযন পকান হরর কাসহনী। 
  
তখন পব্তাতর WTN-এ্র িান্ধয িংব্াদ প্র াসরত হসিল। িযানার পকা-অযাোর িুদশকন 
সর ািক পেল্টন এ্ব্ং পেফ কতনকাি তার োতশ ব্তিসছল। িযানা ব্লসছল সব্তদশ ব্াতকায 
ইংলযাে এ্ব্ং ফ্রান্স োেলা েরুর পরাে সনরােতযর ব্যব্স্থা করতত োতরসন 
এ্খনও…দুরদশকতনর েদকায ফ্রাতন্সর শহরতসলর এ্কটা দৃশয। উচ্চাকাঙ্খী প্রতযােক টে 
হসকন্স ব্লল,–িযানা তুসে েযাসর উইনথ্রেতক োতনা? সনশ্চযই। পি খুব্ িুের।  সিশ 
ব্ছর ব্যি। উজ্জ্বল দুসট প াখ েুতখ হাসি।– 
  
িযানা আেরা আব্ার এ্কে হলাে। আোতক আহ্বান করার েনয ধনযব্াদ। –আেনাতকও 
ধনযব্াদ।– িযানা পদখল আধিেন পিতক্রটাসরই েুসিওয যাওযা েরুসর েতন করল। 
সর ািক পেল্টন ব্লল,–আেসন আোর োতশ এ্তি ব্িুন। কতযক সেসনতটর েতধযই আেনার 
অংশটা আিতছ। তারা করেদকন করল। –আেসন পেফ কতনকািতক প তনন পতা?–হযােঁ, 
আেসন পখলার োতঠ সেতয পখতলন না পকন?– পেফ সব্র্ণ্ণভাতব্ ব্লল,–তাই পতা ইতি 
আোর।– 
  
ফ্রাতন্সর দৃশয পদখাতনা পশর্ হল। এ্ব্ার ব্াসেসেযক  যাতনতলর সদতক িুই টা ঘুসরতয সদল। 
েযাসর উইনথ্রে তা পদখতত লােল। েেক টাউন আটক সেউসেযাতের ব্সহঃদৃশয। ভার্যকার 
হাতত োইতক্রাতফান সনতয ব্লতলন, সেউসেযাতের পভতর সেঃ েযাসর উইনথ্রে 
সেউসেযাতের উন্নসতকতল্প েঞ্চাশ সেসলযন িলার দান কতরতছন। সেউসেযাতের পভততর 

http://www.bengaliebook.com/


 দি স্কাই ইজ ফদ িং । দিডদি সি ডি 

8 

www.bengaliebook.com                                  িূদিপত্র 
 

 

পদখা যায প্রশস্ত োযো। শহতরর েেযোনয ব্যসক্তরা েযাসর উইনথ্রতের  ারোতশ। েযাসর 
উইনথ্রে ব্লতলন, আশা কসর এ্তত আতেসরকার তরুে সশল্পীরা তাতদর প্রকাতশর িুতযাে 
োতব্। উেসস্থত দশককরা করতাসল সদতয উঠল। এ্ব্ার পটতে পঘার্ক ব্তল উঠল, এ্খন 
েুসিওয িযানার কাতছ পফরত যাসি। কযাতেরার লাল আতলা জ্বতল উঠল। 
  
ধনযব্াদ।– িযানা ব্লল, সেঃ উইনথ্রে, এ্ই খাতত ব্যয হতব্ না এ্র েুতরাটাই তরুে 
সশল্পীতদর িাহাতযয ব্যয করা হতব্? আেসন সক পিতনতটর সনব্কা তন দােঁ াতিন?–আসে 
ভাব্সছ। আোর পদতশর স্বাতেক আসে সকছু করতত  াই।–ধনযব্াদ সেঃ উইনথ্রে।– 
  
–ধনযব্াদ।– েযাসর উইনথ্রে েুসিও পছত   তল পেল। 
  
পেফ কতনকাি ব্লল, পতাোতদর কী খব্র ব্তলা? পফনাতলর কো সেতেি পকার না। িযানা 
ব্লল। অযানােটাসিযা পঘার্ো করল, এ্খন পখলাধূলা সনতয আতলা না করা হতব্। পেফ 
কতনকাি সতসর পহান। 
  
রাত দুতটা নাোদ োসর উইনপ্রতের টাউন হাউি ওযাসশংটতনর উের েসশ্চতের পিরা 
োযোয। দুেন পলাক ড্রইংরুতের পদওযাল পেতক পেসিংগুতলা িরাসিল। দুেতনর েুতখ 
েুতখাশ। 
  
এ্কেন ব্লল, আব্ার কখন েযািল শুরু হয? পভার  ারতটয। তাতদর এ্ই সনধকাসরত 
িেযটা আোতদর েতক্ষ খুব্ ভাল তাই না?– 
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হযােঁ।– এ্কটা পেসিং খুতল পি আছত  পফলল পেতের ওের। শতব্দ েযাসরর ঘুে পভতঙ 
যায সকনা পদখার েনয। এ্ই শতব্দ উের তলায েযাসর উইনথ্রতের ঘুে পভতঙ যায। সতসন 
সিেঁস  পব্তয নীত  পনতে এ্তলন। পকান শব্দ পনই। হঠাৎ ড্রইংরুতে দুেন েুতখাশ েরা 
পলাতকর িতঙ্গ পদখা হল। সতসন  েতক উতঠ সেতেি করতলন,–পক পতােরা?– 
  
েুহূততক িাইতলন্সর লাোতনাতব্ারটার সিোর সটেল েুতখাশধারীতদর এ্কেন। েযাসর 
উইনথ্রতের বু্ক োেঁেরা হতয পেল। খুসশ হতয তারা পদওযাল পেতক পেসিং খুলতত 
লােল। 
  
. 
  
পটসলতফাতনর তীব্র আওযাতে ঘুে পভতঙ পেল িযানার। ঘুে ে াতনা প াতখ সব্ছানায ব্তি 
সরসিভার তুলল। েযাতটর পফান। তাতক তা াতাস  েুসিওতত  তল আিতত ব্লতছ। পভার 
োেঁ টা এ্খন। দ্রুত পোশাক ব্দতল পি োতশর প্রসততব্সশনী িতরাসে পহাযারটতনর দরোয 
নক করল, িতরাসে তাতক পদতখ  েতক উঠল–সক ব্যাোর? সকছু যসদ েতন না কতরা 
পফনালতক সু্কতল পেৌঁতছ পদতব্? সনশ্চযই। ওতক প্রাতঃরাশ কসরতয সু্কতল সদতয আিব্। 
ধনযব্াদ িতরাসে। 
  
িযানা অসফতি সেতয ঢুকল। েযাট ব্লতলন, আে খুব্ পভাতর েযাসর উইনথ্রে খুন হতযতছন। 
িযানা প যাতর ব্তি ে ল ধোি কতর। পক খুন করল ওতক?–ওেঁর ব্াস তত িাকাসত হতয 
পেতছ। িাকাতরাই ওেঁতক খুন কতরতছ। এ্টা হল ওতদর েসরব্াতরর েঞ্চে দুঃখেনক 
ঘটনা।– 
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িযানা সব্সস্মত হল, েঞ্চে দুঃখেনক ঘটনা? হযােঁ। েতব্ছর েযাসরর ব্াব্া পটলর উইনথ্রে 
ও তার স্ত্রী অসিদগ্ধ হতয োরা যান। দুোি েতর তাতদর ব্  পছতল েল দুঘকটনায োরা 
যায। ছ িপ্তাহ েতর, তাতদর পেতয স্কাইং করতত সেতয োরা যায। আর আে খুন হতলন 
েযাসর। 
  
পেফ ব্তল  তলন, িযানা, উইনথ্রেরা িকতলই খুব্ িৎ োনুর্ সছতলন। দানশীল সহিাতব্ 
সব্শ্বসব্খযাত সছতলন। েযাসরতদর েসরব্ার এ্ক ব্ছতরর েতধয পশর্ হতয পেল। 
  
সক পয ব্লব্ আসে বু্েতত োরসছ না। পেফ ব্লতলন, সেসনট কুস র েতধয পতাোতক 
পব্তাতর ব্িতত হতব্। 
  
েযাসরর েৃতুযর খব্তর িব্াই পশাকাহত হতয ে ল। পনতারা তাতদর ব্ক্তব্য রাখতলন। 
পদতশ এ্খন সব্র্াতদর িুর। 
  
 েরসদন েুসিওয পযতত পযতত পেফ ব্লতলন, রাত ল এ্খন টাউতন। িযানা ভাব্ল সক 
ভাব্তলশহীন হতয কোটা ব্লল পেফ। রাত ল পেতফর প্রাক্তন স্ত্রী। পি েতিল। খুব্ 
িুেরী। িযানা ব্লল,–পতাোতদর সব্তযটা পভতঙ পেল পকন? পেফ ব্লল, রাত ল শুরুতত 
আোর িতঙ্গ িহতযাসেতা করত। যসদও পি পব্িব্ল পখলাটাতক ঘৃো করত। রান্না করতত 
ভালব্ািত। পি খুব্ িফল। িারা েৃসেব্ী েুত  তার কাে। আোর পব্িব্ল পখলা 
িীোব্ে সছল আোর পদতশর েতধযই। তাই আোতদর িন্তানও হযসন কারে রাত ল রাসে 
সছল না পিৌেযক হারাব্ার ভতয। তারের রাত ল এ্কসদন হসলউতির েসর ালক রিসরক 
োশকাল-এ্র িাতক হসলউতি  তল যায। তারের পতা পি আোর কাতছ সিতভািক  ায। পি 
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সিতনোয নাতেসন। ততব্ েতিসলং করতছ। আর আোর হাত পভতঙ যাওযায আসে ক্রী া 
ভার্যকার হতয যাই। পতাোর কো রাত লতক ব্তলসছ। পি পতাোর িতঙ্গ সেসলত হতত 
 ায। 
  
েরসদন তারা েধযাহ্নতভাে িারতত পেল এ্কিতঙ্গ। িযানা পদখল রাত ল খুব্ই িুেরী। 
দীঘকাঙ্গী, োতলা সছেসছতে প হারা। টানটান  াে া, িযানার িতঙ্গ রাত তলর েসর য 
কসরতয সদল পেফ। রাত ল ব্লল, িারাতেতভা পেতক পতাোর পব্তার ভার্ে অসব্শ্বািয। 
তুসে খুব্ দুঃিাহিী কাে কতরছ। এ্খন  ল পিটি অব্ োলায পরতস্তারােঁয পখতত যাই। 
এ্খান পেতক দুতটা ব্লক দূতর।  তলা পহেঁতটই যাই। িযানা ভাব্ল এ্ই ঠাোয পহেঁতট যাওযার 
পকনা োতনই হয না। সভত  ঠািা পরতস্তারােঁ। খুব্ পনাংরা। িযানা ভাব্ল না এ্তলই ভাল 
হত। পরতস্তারােঁর োসলক তাতদর পদতখই স নতত োরল। ব্লল, দুঃসখত আেনাতদর 
সকছুক্ষে অতেক্ষা করতত হতব্। এ্কটু ব্াতদ এ্কটা খাসল পটসব্ল পেতয তারা ব্িল। 
  
পেফ-এ্র সদতক প াখ পরতখ রাত ল ব্লল, পতাোর পিই রাতটার কো েতন েত  যখন 
তুসে আর আসে… িযানা ব্লল, উিাং পোতরংটা সক? রাত ল েব্াব্ পদয, নারতকল দুতধ 
পেশাতনা ব্ােদা স ংস । পেফ এ্র সদতক তাসকতয পি আব্ার ব্তল, পয রাতত তুসে… 
লাকিাটা সক? িযানা সেতেি কতর। রাত ল ব্তল ওটা েশলাদার এ্কটা নুিল িুযে। 
  
আব্ার পেফতক ব্লল, তুসে ব্তলসছতল… পোসেযাটাই ব্া সক? িযানাতক রাত ল ব্তল, ওটা 
নানা িব্সের িতঙ্গ পেশাতনা সেকাো োর ফ্রাতযি। িযানা সঠক করল, আর প্রশ্ন করতব্ 
না। পখতত পখতত িযানা বু্েল পি এ্খন সনতের ব্দতল রাত ল সেতভন্সতকই পব্সশ । 
েছে করতত শুরু কতরতছ। তার এ্কটা আকর্কেীয ব্যসক্তত্ব আতছ। রাত ল অনয 
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েতিলতদর েত অহংকারী নয। তার পকনা ে তাও পনই। পেফ এ্তক পছত  সদল 
পকন?– িযানা োনতত  াইল,–তুসে কতসদন ওযাসশংটতন োকতব্?–কালই  তল যাসি।– 
এ্ব্ার পকাোয যাতব্? হাওযাই। আর ওযাসশংটতন সফরব্ না ব্তলই েতন হয। তুসে আর 
পেফ িুখী হও। পতাোর িতঙ্গ আলাে কতর ভাল লােল।–আসেও খুসশ।– িযানা ব্লল 
আর ভাব্ল পি িসতযই তাই েতন কতর। 
  
সিতিম্বতরর শুরু। এ্খন পেতকই সক্রিোি োলতন পেতত উতঠতছ িব্াই। িযানা ভাব্ল 
তাতকও ো, পফনাল, েযাট, পেফ এ্ব্ং তার ব্তির েনয পকনাতকটা করতত হতব্। পি 
এ্কটা টযাসক্সতত উতঠ পহ তটার সদতক এ্সেতয পযতত লােল। পিটা এ্কটা সিোটকতেিাল 
পোিক। পকনাতকটা কতর উেহার িােগ্রী রাখার েনয তার অযাোটকতেতি পেল। কযালভাটক 
সিতট তার আককর্েীয িাোতনা পোছাতনা ফ্ল্যাট। উেহারগুসল পরতখ েুসিওয যাব্ার েনয 
ো ব্া াততই পটসলতফান এ্ল। তার ো পফান কতরতছ। ো ব্লল, কাল পতাোর পব্তার 
ভার্ে শুনলাে। তুসে সক সব্র্ণ্ণতার কো ছা া আর সকছু পশানাতত োর না? এ্ োতি 
সকছু টাকার দরকার েত তছ। িযানার ব্াব্া সনরুতেশ হতয যাওযার ের তার োতক পি 
হাত খর  পদয। োতযর তা কখতনাই যতেষ্ট েতন হয না। িযানা ব্তল, ো, তুসে সক 
আোর িতঙ্গ দর কর্াকসর্ করছ? কখতনা না। লাি পভোি খুব্ই ব্যযব্হুল শহর। 
তাছা া পফনালতক সনতয এ্তিা। ওতক পদখতত  াই। 
  
িঞ্চাসলকা িযানা প্রসতসদন িকাল নটায েুসিওতত পঢাতক আর আন্তেকাসতক কনফাতরতন্স 
পযাে পদওযা তার কাে। লেন, েযাসরি, ইতাসল ও অনযানয োযো পেতক পশর্ িংব্াদ 
িংগ্রহ করা। প্রসত িন্ধযায পব্তাতর দুব্ার কতর খব্র প্র ার করাও তার কাে। ো ব্তল, 
তুসে খুব্ ভােযব্তী তাই এ্েন এ্কটা িহে কাে পেতযছ। ধনযব্াদ ো। িযানা ভাতব্ 
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পফনালতক সশেসেরই োতযর কাতছ সনতয পযতত হতব্। পেফ আর পি সব্তয করতল পফনাল 
এ্কটা েসরব্ার োতব্। 
  
পিসদন অসফি পেতক সফতর িতরাসের িতঙ্গ পদখা। পি তার কাতছ কৃতেতা প্রকাশ করল 
পফনালতক পদখার েনয। িতরাসে ব্লল, এ্ আোর পিৌভােয। িতরাসে আর তার স্বােী 
হাওযািক ব্ছরখাতনক আতে এ্ই সব্সডং-এ্ এ্তিতছ। হাসিখুসশ োেব্যিী কযানাসিও 
দম্পসত তারা। পেশায ইসিসনযার হাওযািক। এ্কসদন পি ব্তলসছল তার সব্শ্বাি 
ওযাসশংটন তার কাতের উেযুক্ত োযো। সেতিি পহাযারটন ব্তলসছল, আেরা ওযাসশংটন 
পছত  পকাোও যাসি না। এ্তক আেরা ভালতব্তি পফতলসছ। 
  
িযানা যখন তার অসফতি সফতর এ্ল তখন তার পিতস্কর ওের ওযাসশংটন সিসব্উতনর 
পশর্ িংস্করেটা েত সছল। িােতনর েৃষ্ঠা উইনথ্রে েসরব্াতরর খব্র ও ছসব্ততই ঠািা। 
তার েনটা পব্দনায ভতর ওতঠ। এ্ক ব্ছতরর েতধযই তাতদর েসরব্াতরর েতধয োেঁ েন 
েৃত এ্টা ভাব্ততই পকেন অসব্শ্বািয লাতে। 
  
ওযাসশংটন সিসব্উন এ্িারপ্রাইতের এ্সক্সসকউসটভ টাওযাতরর এ্কটা প্রাইতভট পফাতন 
তখন কো হসিল–এ্ইোে আসে সনতদকশ পেলাে। –পেসিংগুতলার ব্যাোতর তুসে ওতদর 
কী করতত ব্ল? ওগুতলা েুস তয পফলাই ভাল?— 
  
তুসে সক োেল হতয পেছ! কে কতর কতযক সেসলযন িলার দাে ওগুতলার।– িব্ সকছুই 
সনখুেঁতভাতব্ িম্পন্ন হতযতছ। পশর্টা আেরা ব্যেক হতত পদব্ না। এ্গুতলা েুস তয পফল। 
ইিারকতে িযানার পিতক্রটাসর অসলসভযা ওরাটসফন্স-এ্র কেস্বর পভতি আতি 
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সেঃ পহনসর এ্ই সনতয সতনব্ার পফান করতলন। োতন সেওতিার রুেতভল্ট সেিল সু্কতলর 
সপ্রসন্সোল েোি পহনসর।– 
  
িযানা সরসিভার তুলল–শুভ অেরাহ্ন সেঃ পহনসর। এ্কব্ার এ্খাতন আেনার যাো সব্রসত 
কতরন পতা খুব্ ভাল হয। 
  
সনশ্চযই। আর দুএ্ক ঘিার েতধয আসে আেনার িতঙ্গ পদখা করসছ। 
  
. 
  
পফনাতলর কাতছ সু্কলটা অিহনীয হতয উতঠতছ। পি তার ক্লাতি িব্ককসনষ্ঠ। িহোঠীরা 
তাতক নাটা, খব্ককায র্ােঁ , কুত া োছ ইতযাসদ উেনাে সদতযতছ। অতে আর কেসেউটাতর 
তার আগ্রহ। দাব্া পখলা েছে কতর। আতে ফুটব্ল পখলাও েছে করত। ততব্ োসিকর 
অভাতব্ পকা  তাতক ব্াসতল কতর পদয। 
  
পফনাল সরসক আোরউিতক েছে কতর না। েধযহ্নতভাতের িেয পি তার পেছতন লাতে 
ও খারাে কো ব্তল। –ওতহ অনাে ব্ালক। পতাোর োেী িম্মা পতাোয কতব্ পফরত 
োসঠতয পদতব্? পফনাল উের সদল না। আসে পয পতাোর িতঙ্গ কো ব্লসছ তা বু্েতত 
োরছ না উটেুতখা? পতাোর ঐ িতয যুে িংক্রান্ত খব্র আদান প্রদাতনর িংব্াদদাতা। 
পতাোর েত েঙু্গতক আরয সদতয পি িুনাে সকনতত  ায। 
  
পফনাল োলোল সদল। তারেতর পি সরসকর ওের োেঁসেতয ে ল। সরসকও প্রস্তুত। 
দুেতনর োরাোসর পলতে পেল। সরসক পফনাতলর পেতট ও েুতখ ঘুসর্ োরল। যন্ত্রাোয 
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পফনাল পেতেতত েত  পেল। পফনাল ভাব্ল সরসক যা ব্লল তা যসদ িসতয হয। 
িারতেতভায তার অসভভাব্তকরা এ্ব্ং পব্ান যখন সনহত হল পফনাল পভতব্সছল তার 
েীব্ন পশর্ হতয পেল। েযাসরতির ব্াইতর এ্কটা অনাে আরতে তাতক োঠাতনা হতযসছল। 
প্রসত শুক্রব্ার সব্তকতল তাতদর পদখতত আিত োলক সেতাোতারা। যারা তাতদর েতধয 
পেতক কাউতক সনতয পযত। প্রসত শুক্রব্ারই তার এ্কটা হাত কাটা ব্তল পি ব্াসতল হতয 
পযত। 
  
িযানা এ্কসদন তার িব্ হতাশা দূর কতর সদল। পফনাল িযানাতক এ্কটা স সঠ সলতখসছল, 
িযানা তাতক পফান কতর োনায পি তাতক আতেসরকায সনতয পযতত  ায। পফনাল এ্ক 
অভূতেূব্ক আনতের স্বাদ পেল। তার েতন হল পি এ্কা নয, সকন্তু সরসক আোরউি তার 
েতন ভয ঢুসকতয সদতযতছ পয িযানা পকানসদন েত েসরব্তকন কতর তাতক আব্ার অনাে 
আরতে সফসরতয সদতয যাতব্। 
  
পফনাল োতন সু্কতল েে া োরাোসর করার েনয িযানা তাতক ঘৃো কতর। সরসক তাতক 
ব্তল,–ওতহ ব্ােঁটকুল নাটা, তুসে পতাোর সেসনিেে গুসছতয নাও। আে িকাতলর খব্র, 
পতাোর কুসে িতয পতাোতক যুতোস্লাসভযায পফরত োঠাতত যাতি।– 
  
 পফনাল অরাব্য োসলোলাে কতর। তারেতরই দুেতনর িংঘর্ক পব্েঁতধ যায। রক্তাক্ত পদহ 
সনতয পি ব্াস  সফতর আতি। সকন্তু িসতয ঘটনাটা িযানাতক ব্লতত োতরসন। যসদ িযানা 
োনতত োতর তাহতল তাতক যসদ িসতযই পফরত োসঠতয পদয। 
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সপ্রসন্সোল েোি পহনসরর অসফতি প্রতব্শ কতর িযানা তাতক েম্ভীর েুতখ োয াসর করতত 
পদখল। পফনাল এ্কটা প যাতর ব্তিসছল। –িুপ্রভাত সেি ইভান্স। ব্িুন।– 
  
পহনসর এ্কসট ব্  ছুসর সনতয ব্তলন এ্টা পফনাতলর কাতছ োওযা পেতছ। 
  
 িযানা কু্রেভাতব্ পফনালতক সেতেি করল, পকন তুসে ঐ ছুসরটা সনতয সু্কতল এ্তিতছা? 
  
–ব্েুক পনই ব্তল।–সক ব্লতল?– িযানা ব্লল সেঃ পহনসর, আসে আেনার িতঙ্গ এ্কা 
কো ব্লতত োসর? পহনসর পফনালতক ব্াইতর পযতত ব্লতলন। িযানা ব্লল, সেঃ পহনসর 
পফনাতলর ব্যি োে ব্াতরা। োন হওযার ের পেতক ব্ছতরর ের ব্ছর পি পব্াো 
সব্তফারতের শব্দ শুনতত শুনতত ব্  হতযতছ। তার ব্াব্া, ো ও পব্ান সনহত হতযতছ। 
পব্াোয তার এ্কটা হাত উত  পেতছ। ও অনাে ও েঙু্গ হতয পেতছ। এ্খন আেরা যসদ 
ওর প্রসত এ্কটু িহানুভূসতশীল না হই ততব্ ও পতা আরও সহংস্র হতয উঠতব্। আসে ওতক 
বু্সেতয ব্লব্ এ্েন কাে ও আর করতব্ না। 
  
সেঃ পহনসর ব্লতলন, আসে আেনার কো েতন রাখব্। ততব্ পফনাল আব্ার এ্েন কাে 
করতল তাতক শাসস্ত সদতত আসে ব্াধয হব্। 
  
ব্াস  পফরার েতে পফনাল ব্লল–িযানা, পতাোয কষ্ট পদব্ার েনয আসে দুঃসখত। না, 
আসে কষ্ট োইসন। ততব্ তুসে আর কখনও ছুসর সনতয সু্কতল যাতব্ না। 
  
অযাোটকতেতি সফতর এ্তি িযানা ব্লল, আোতক এ্খন েুসিতত সফতর পযতত হতব্। 
পতাোর িতঙ্গ রাতত আতলা না করব্। 
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পব্তাতর িান্ধয খব্র পশর্ হততই পেফ োনতত  াইল, পতাোতক আে স সন্তত পদখাতি 
পকন? 
  
যা হয। পফনালতক সনতয কী পয করব্ বু্েতত োরসছ না। পেফ ব্তল ওর এ্খন এ্কটু 
পেহভালব্ািা আর িহানুভূসত দরকার। 
  
িযানা অযাোটকতেতি সফতর পফনালতক িাতক। ব্তল, সু্কতলর সনযেকানুন পতাোতক োনততই 
হতব্। িহোঠীরা পতাোর পেছতন লােতলও তাতদর িতঙ্গ োরাোসর না কতর পব্াোেঁে া 
করতত হতব্। োরাোসর করতল সেঃ পহনসর পতাোতক সু্কল পেতক ব্ার কতর পদতব্ন। 
  
আসে েতরাযা কসর না। 
  
েতরাযা পতাোয করততই হতব্। পতাোর ভসব্র্যৎ িুের কতর েত  তুলতত পেতল 
সশক্ষালাভ পতাোয করততই হতব্। সেঃ পহনসর পিই িুতযাে সদতিন পতাোয… 
  
–তাতক অগ্রাহয কতরা।– 
  
পফনাল। িযানা তার োতল এ্কটা    পেতর পদয। িতঙ্গ িতঙ্গ পি দুঃসখতও হয। পফনাল 
সস্থর প াতখ তাসকতয রইল। তারের উতঠ ে ার ঘতর সেতয, পভতর পেতক দরো ব্ন্ধ 
কতর সদল। 
  
পটসলতফান আতি। পেফ, িযানা ব্তল, আসে খুব্ ঘাব্ত  পেসছ। পফনাল আব্ার োতেলা 
কতরতছ। ও অিহয হতয উতঠতছ এ্ব্ার। ওতক ওর েত কতর পব্াোব্ার প ষ্টা কতরা। 
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িযানা ভাতব্ তা কী কতর হয। ওর েতনাভাব্ আসে কী কতর োনব্? আসে কী কতর ওর 
দুঃখ পব্দনা বু্েব্? 
  
িযানা তার শযনকতক্ষ সেতয দরোটা ব্ন্ধ কতর সদল। উইক এ্ে-এ্ পেফ তার ব্াস তত 
পব্শ কতযক রাত কাসটতয পেতছ। তার সকছু পোশাক পফতল পরতখ সেতযসছল। পফনাল 
আিার আতেই পি পেফ-এ্র েসল শটকি এ্ব্ং শাটক ও িাউোর েরতত শুরু করল। 
এ্ভাতব্ই পফনালতক পরাে িকাতল সু্কতল যাব্ার েনয সতসর কতর সদতত হয। 
  
িযানা ভাব্ল িব্ সকছু োসনতয পনব্ার েনয পেফতক আরও িেয পদওযা দরকার। আোর 
ব্াব্া, ো আোতক তযাে কতর  তল পেতছ। নতুন কতর এ্তযাদশ ঐশ্বসরক সনতদকশ পলখা 
উস ত–যারা পতাোয ভালব্াতি তাতদর কখনই তযাে করা উস ত নয। 
  
িযানা ধীতর ধীতর সনতের পোশাক েরতত সেতয পফনাতলর সপ্রয োনগুতলার কো ও িুর 
েতন করার প ষ্টা করল। 
  
পফনাতলর সু্কতলর পপ্রাতগ্রি সরতোটকটা হাতত সনতয িযানা পদখল অতে পগ্রি এ্ পেতযতছ 
এ্টা খুব্ই ভাল লক্ষে। এ্ততই তার ভসব্র্যৎ েত  উঠতব্। 
  
োসিরুতের দরো খুতল িযানা পদখল পফনাল সব্ছানায শুতয ঘুতোি। তার োেুর েুতখ 
েতলর ছাে পলতে রতযতছ। তার স বু্তক  ুেু পখল িযানা। সফিসফি ব্তর ব্লতলা, আোতক 
ক্ষো কতরা পফনাল। 
  
আোেীকাল সদনটা ভাল যাতব্। 
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েরসদন িকাতল পফনালতক সনতয িযানা অতেকাতেসিক িােকন িাঃ উইসলযাে উইলক্স এ্র 
প ম্বাতর পেল। সতসন ব্লতলন, পফনাতলর পদতহ প্রিতেসেি স্থােন করতত কুস  হাোর 
িলার খর  ে তব্। ওর ব্যি পতা ব্াতরা। িতততরা আঠাতরা অব্সধ ওর শরীতরর বৃ্সে 
 লতব্। কতযক োি অন্তর এ্ই িেযটায প্রিতেসিি করাতত হতব্। তাই প্র ুর আসেকক 
িঙ্গসত োকা  াই। 
  
িযানা দতে সেতয ব্লল,–তাই বু্সে।– 
  
পফনালতক তার সু্কতল পেৌঁছাততই তার পিলতফাতন েযাট-এ্র পফান এ্ল। –আে দুেুতর 
েুসলশ পহিতকাযাটকাতর উইনথ্রে খুতনর ব্যাোতর এ্কটা পপ্রি কনফাতরন্স হতত যাতি। 
তুসে ওটা কভার করতব্।– 
  
–সঠক আতছ। আসে সঠক িেতয হাসের হব্।– 
  
েুসলশ স ফ িযান ব্ারতনট যখন েভেকতরর িতঙ্গ পফাতন কো ব্লসছতলন তখন পেযর 
সদ্বতীয লাইতন অতেক্ষা করসছতলন। তারের পিতক্রটাসর োনাল  ার নম্বর লাইতন 
পহাযাইট হাউি পপ্রি পিতক্রটাসর রতযতছন। িারা িকাল, এ্ভাতব্ই কাটল। স ফ ব্ারতনট 
দুেুতর কনফাতরন্স রুতে হাসের হতলন। ব্লতলন,–েযাসর উইনথ্রতের খুন িারা সব্তশ্বর 
ক্ষসত। তাই আেরা আপ্রাে প ষ্টা  াসলতয যাসি খুসনতক ধরার। এ্ব্ার আেনারা প্রশ্ন 
করুন। এ্কেন িাংব্াসদক োনতত  াইতলন, েুসলশ পকান িূে পেতযতছ সক না।– 
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ব্ারতনট ব্লতলন–রাত সতনতটয েযাসরর ব্াস র োস ব্ারাোয এ্কেন িাক্ষী দুেন 
পলাকতক ভযান পেতক নােতত পদতখ। োস র নাম্বার পি সনতযসছল। পিটা এ্কটা  ুসর করা 
িাতকর।–এ্র ব্াস  পেতক সক  ুসর পেতছ?— 
  
–প্রায এ্ক িেন দােী পেসিং। টাকা ব্া েযনা  ুসর না যাওযায েতন হয প ার শুধু 
পিগুতলাই  ুসর করতত এ্তিসছল।– 
  
–প াতররা ব্াস তত ঢুকল কী কতর?– 
  
–পিটাই ভাব্সছ। পেট ব্া দরো ভাঙার পকান স হ্নই পতা পনই। ব্াস র কেক ারীরা ব্হু 
ব্ছর রতযতছন। তারা এ্ কাে করতছ ব্তল েতন হয না।–েযাসর সক তখন ব্াস তত এ্কা 
সছতলন?–।– িযানা সেতেি করল,  ুসর যাওযা পেসিং-এ্র পকান তাসলকা আতছ সক? –
হযােঁ আতছ। পিগুতলা েসরস ত। তাসলকা সেউসেযাে, আটক সভলা এ্ব্ং িংগ্রাহকতদর কাতছ 
োসঠতয পদওযা হতযতছ।– িযানা ভাব্ল প াতররা এ্খনই সনশ্চযই পেসিংগুতলা সব্সক্র করতব্ 
না। তারা পেসিং  ুসর করলই ব্া পকন আর খুনই ব্া করল পকন? েযাসরর অতন্তযসষ্টসক্রযার 
ব্যব্স্থা হল েৃসেব্ীর র্ষ্ঠ বৃ্হেে সেেকা নযাশনাল কযাতেড্রাতল। সিতক্রট িাসভকি এ্ব্ং 
ওযাসশংটন েুসলশ  ারসদক সঘতর পফতলতছ। আতেসরকার ভাইি পপ্রসিতিি, কতযক িেন 
পিতনটর ও কংতগ্রি িদিয, িুসপ্রে পকাতটকর সব্ ারেসত, কযাসব্তনট অসফিার ও িম্মাসনত 
অসতসেরা হাসের সছতলন। আর এ্তিসছল েনিাধারে তাতদর পশর্ রো োনাতত। 
উইনথ্রে েসরব্ারতক তারা খুব্ই রো করত। কারে তারা কতযক সব্সলযন িলার দান 
কতর পেতছন সু্কল, সেেকা, আরযহীন, কু্ষসধততদর েনয। েযাসর উইনথ্রেও পিই দাতনর 
ঐসতহয ব্োয পরতখতছন। এ্তহন েহান োনুর্তক প াররা পকন পয খুন করল! 
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রাতত িযানার ঘুে এ্ল না। অতনক পদসরতত যসদও ব্া ঘুতোল পিই ঘুে হল দুঃস্বতে ভরা। 
োেরাতত হঠাৎ ঘুে ভাঙততই তার েতন হয এ্ক ব্ছতরর েতধয এ্কই েসরব্াতরর োেঁ  
েন খুন হতলন। এ্ পয অসব্শ্বািয। 
  
তুসে সক আোতক সকছু ব্লতব্? েযাট ব্তল। আসে ব্লতত  াইসছ এ্ক ব্ছতরর েতধয এ্কই 
েসরব্াতরর োেঁ েন খুন হওযা অস্বাভাসব্ক ব্যাোর নয সক?–িযানা, পতাোতক ভাল কতর 
না োনতল আসে িাইসকযাসিেতক ব্লতাে এ্কটা পেতয আোর অসফতি এ্তি ব্লতছ 
আকাশ পভতঙ ে তছ। পতাোর সক েতন হয, আেরা র্ যতন্ত্রর িতঙ্গ পলনতদন করসছ? 
তাহতল এ্র পেছতন পক আতছ? সফতদল কাতস্ত্রা? অসলভার পোন? সি. আই. এ্.? সব্খযাত 
পকউ খুন হতল িংব্াদোধযে এ্েন র্ যতন্ত্রর েল্প পফেঁতদ ব্তি।– িযানা ব্লল,–আেরা এ্ই 
পকিটা অেরাতধর সনসরতখ তদন্ত করব্।– 
  
ওযাসশংটন সিসব্উতনর পব্িতেতির পোররুতে ব্তি লুরা সল সহল পটেগুতলা কযাটালে 
ব্সে করসছল। িযানাতক পি ব্লল,–তুসে ভাল কাে কতরছ েযাসরর অতন্তযসষ্টসক্রযার 
িম্প্র ার। –ধনযব্াদ। উইনথ্রে েসরব্াতরর সকছু পটে পদখাও পতা।– িুরা সল সহল উতঠ 
দােঁস তয ব্লল, এ্খাতন ঐ েসরব্াতরর প্র ুর পটে আতছ।– িযানা এ্কটা পটে সভ. সি. 
আর-এ্ েুতর িুই  অন কতর সদল। দূরদশতনকর েদকায এ্ক িুেুরুতর্র ছসব্ পভতি উঠল। 
তার োতশ এ্ক যুব্ক ব্তি। ভার্যকার ব্তল–পটলর উইনথ্রে উর্ার সনেকন এ্ক প্রাতন্ত 
সশশুতদর েনয এ্কসট অনাে আরে খুতলতছন। তার পছতল েলও রতযতছ। কতযক 
িপ্তাতহর েতধয পটলর উইনথ্রে ব্রাতিলতির উতেতশয রওনা হতয যাতব্ন।– িযানা আব্ার 
পটে ব্দল করল। পহাযাট হাউতি পপ্রসিতিতির িােতন পটলর উইনথ্রে। পপ্রসিতিি 
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ব্লতলন, আসে ওেঁতক পফিাতরল সরিা ক এ্তেসন্সর প্রধান সহিাতব্ সনযুক্ত কতরসছ। এ্ই 
িংস্থা িারা সব্তশ্বর উন্নসতশীল পদশগুসলতক িাহাযয কতর। এ্র েতরর দৃশয পরাতের 
সলওনাতদকা দা সভসঞ্চ সব্োনব্ের। পদতশর ব্হু েেয ব্যসক্ত পটলরতক স্বােত োনাতত 
প্রস্তুত। পটলর এ্খাতন ইতাসল ও আতেসরকার েতধয ব্যব্িাসযক িম্পকক স্থােন করার 
ব্যাোতর আতলা না করতত এ্তিতছন। আব্ার পটে ব্দলাতলা িযানা। েযাসরতি 
পপ্রসিতিতির প্রািাতদ পটলর ফ্রাতন্সর পপ্রসিতিতির িতঙ্গ করেদকন করতছন। ফ্রাতন্সর িতঙ্গ 
আতেসরকার ঐসতহাসিক ব্াসেেয ুসক্ত িম্পন্ন করতলন পটলর উইনথ্রে। 
  
আর এ্কসট পটতে পদখা যায এ্কটা কম্পাউতে পটলর উইনথ্রতের স্ত্রী েযাসিসলন এ্কদল 
সব্কৃত পছতলতেতযতদর িােতন দােঁস তয রতযতছন। সতসন এ্তদর েনয এ্কটা নতুন পকযার 
পিিার সনতেতক উৎিেক কতরতছন। আর এ্কটা পটে  াসলতয পদখা পেল পহাযাইট 
হাউতির িােতন পটলর উইনথ্রে দােঁস তয রতযতছন। িতঙ্গ তার স্ত্রী, েযাসর, েল, েুসল। 
স্বাধীনতার েদক সনতিন পটলর। এ্ব্ার ওভাল অসফতির দৃশয-রাষ্ট্রেসত পঘার্ো করতছন, 
সেঃ পটলরতক আসে রাসশযায আোতদর নতুন রাষ্ট্রদূত সহিাতব্ সনতযাে করসছ। এ্ই 
ঘটনার েতরই পটলতরর েসরব্াতর সব্েযকয পনতে আতি। কাতলারাতিা অযািতেতন অসিদগ্ধ 
এ্কটা ব্াস র ব্াইতর দৃশয। এ্কেন পঘাসযকা ব্লতলন,–রাষ্ট্রদূত উইনথ্রে ও তার স্ত্রী 
েযাসিসলন অসিদগ্ধ হতয োরা পেতছন। সব্দুযসতক েেতোতলর েনযই আগুন পলতে 
োকতব্। িযানা আর এ্কটা পটে। লাোল। ফরাসি, সরসভতয ব্লয গ্রযাে করসনতকর দৃশয। 
এ্কেন িাংব্াসদক ব্লতলন,–এ্ই পিই েতের ব্ােঁক, পিখাতন েল উইনথ্রতের োস টা 
লাসফতয উতঠ রাস্তা পেতক খাতদ েত  যায এ্ব্ং েল োরা যান।– িযানা অনয পটে 
 ালান। পঘার্ক ব্লতনল–আলাস্কা, েুসনযাতত োহাত র ব্রতফর ওের সস্কইং করতত সেতয 
েুসল উইনথ্রে দুঘকটনায েত ন এ্ব্ং িতঙ্গ িতঙ্গই েৃতুয হয। েতকাল রাতত এ্ই ঘটনা 
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ঘতট। সকন্তু পকন সতসন রাতত সস্কইং করতত পেতলন তা োনা যাযসন।– এ্র েতরর পটতের 
দৃশযটা এ্ইরকে–ওযাসশংটতনর উের-েসশ্চে অঞ্চতল টাউন হাউতির  ারোতশ 
িাংব্াসদকরা সভ  কতর দােঁস তযসছল। অসব্শ্বািয ব্যাোর। েযাসর উইনথ্রে গুসলতত সনহত 
হতযতছন। পেসিং  ুসর করতত এ্তি ব্াধা পেতয প াতররা তাতক হতযা কতর।– িযানা 
ভাব্তত োতক কারা এ্ই েসরব্ারসটতক পশর্ কতর সদল? পকন সদল? 
  
হাটক পিতনট অসফি সব্সডং-এ্ পিতনটর পেরী পলফ-এ্র িতঙ্গ িযানা এ্ক িাক্ষাৎকাতরর 
আতযােন করল। েঞ্চাতশার্ধ্ক ব্যি পলফ-এ্র। উৎিাহী ও আতব্েপ্রব্ে োনুর্। িযানা 
তাতক ব্লল–পিতনটর পটলর উইনথ্রতের িতঙ্গ খুব্ ঘসনষ্ঠভাতব্ কাে কতরতছন আেসন, 
তাই পতা?–হযােঁ, নানা কসেসটতত আেরা কাে কতরসছ।–আেসন ওেঁর িম্বতন্ধ কতটুকু 
োতনন?– পলফ ব্লতলন,–পটলর উইনথ্রতের েত িুের োনুর্ আসে আর পদসখসন। সতসন 
োনুতর্র িতঙ্গ েভীরভাতব্ সেশততন। োনুর্তক ভালব্ািততন। এ্েন েহান োনুতর্র েৃতুয 
িসতযই খুব্ দুঃখেনক।– পটলতরর পিতক্রটাসর র্াতটার্ধ্ক নযাসন্স েযাটসকতলর িতঙ্গ িযানা 
কো ব্লসছল। সতসন ব্তলসছতলন সতসন দীঘক িেয পটলতরর িতঙ্গ কাে কতরতছন। তার 
পছতলর অিুতখর িেয সতসন োসরব্াসরক িাক্তারতক পদসখতযসছতলন এ্ব্ং সব্ল সেসটতয 
সদতযসছতলন। আোর পছতলর েৃতুয হতল সতসন তার অতন্তযসষ্টসক্রযার খর েে পদন এ্ব্ং 
আোতক ইউতরাে োঠান সনতের খর ায েুেতশাক কাসটতয উঠতত।– সতসন পকেঁতদ 
পফলতলন। 
  
িযানা FRA-এ্র সিতরক্টর পেনাতরল সভক্টর বু্োতরর িতঙ্গ িাক্ষাৎকাতরর ব্যব্স্থা করল। 
পটলর এ্ই এ্তেসন্সর প্রধান সছতলন। সনরােোর নানা ব্াধা সিসঙতয পেনাতরল বু্োতরর 
িতঙ্গ িযানার িাক্ষাততর অনুেসত সেলল। পেনাতরল বু্োর আতফ্রা-আতেসরকান। টান টান 
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েুখ। সতসন িযানাতক ব্িত ব্লতলন। িযানা ব্লল,–আোর িতঙ্গ পদখা করার েনয 
ধনযব্াদ। –সেি ইভান্স। আেনারা িাংব্াসদকরা সক েৃত োনুর্তকও পছত  পদতব্ন না? 
কুৎিা ছ াব্ার েনয সক কব্র পেতক তুতল আনতব্ন তাতক?– িযানা দুঃসখত হল। ব্লল,–
পেনাতরল বু্োর, অতনযর কুৎিা ছ াতনার পকান উৎিাহ পনই আোর। আসে পটলতরর 
এ্কটা েূেকাঙ্গ ছসব্ আেঁকতত  াই তাই তার িম্বতন্ধ োনতত এ্তিসছ।– 
  
েুেঁতক েত  ব্লতলন পেনাতরল বু্োর,–উসন এ্কেন িৎ োনুর্ সছতলন। এ্ই িংস্থা ওর 
েত ভাল েসর ালক আর োযসন। এ্ই হতযা অতযন্ত দুঃখেনক। –সেি ইভান্স, পপ্রিতক 
আসে এ্তকব্াতরই েছে কসর না। আেনার িারাতেভার কভাতরে আসে পদতখসছ। 
আেনার পব্তার ভার্ে সকন্তু আোতদর পকান ভাতব্ই িাহাযয করতত োতরসন।– িযানা রাে 
প তে ব্তল,–আেনাতদর িাহাযয করতত আসে পিখাতন যাইসন। সনরীহ োনুর্রা সকভাতব্ 
অতযা াসরত হতি তা সরতোটক করততই আসে পিখাতন সেতযসছলাে।– িযানার সদতক সস্থর 
প াতখ তাসকতয পেনাতরল বু্োর ব্লতলন,–আসে আেনাতক সকছু উেতদশ সদসি। আেসন 
তার েনয দুঃখ করতল ব্হু শত্রুর েুতখােুসখ হতত হতব্ আেনাতক। গুিব্াই।– 
  
তাতক ধনযব্াদ োসনতয িযানা পব্সরতয এ্ল। পেনাতরতলর িহকারী েযাক পোন ছুতট 
এ্তি িানার কাতছ পেনাতরতলর ঔেতযেূেক ব্যব্হাতরর েনয ক্ষো  াইল। িযানা তাতক 
ব্লল,–আেনার িতঙ্গ আোর সকছু কো আতছ। আেরা পকাোও ব্িতত োসর সক?–েযাক 
পোন ব্তল পক সিতট পশাল-এ্র কতলাসনযাল কযাতফতটসরযা আতছ। পিখাতনই যাওযা 
যাক।–পব্শ।– কযাতফতটসরযা ফােঁকা রতযতছ। েযাক পোন ব্লল,–আোতদর এ্ই িাক্ষাততর 
কো পেনাতরল বু্োর পযন োনতত না োতরন। তাই এ্টা পরকতিকর ব্াইতর হতব্। সতসন 
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পপ্রিতক এ্তকব্াতরই েছে কতরন না। তাই পপ্রতির িতঙ্গ আসে কো ব্তলসছ তা পযন 
সতসন োনতত না োতরন। এ্খন ব্লুন পটলতরর িম্বতন্ধ কী োনতত  ান? 
  
িযানা ব্লল,–পটলর িম্বতন্ধ আেরা পেতনসছ পয ভাতলার িতঙ্গ তার  সরতে সকছু 
পদার্ত্রুসটও সছল।–হযােঁ। ততব্ ভাল সদকটাই সছল পব্সশ। সতসন োনুর্তক প্রকৃতই 
ভালব্ািততন। অতনযর িেিযার িোধান করততন। েসরব্াতরর প্রসতও সতসন দাসযত্বশীল 
সছতলন। স্ত্রী ও িন্তানতদর ভালব্ািততন। ততব্ সতসন তার পিৌেযক ও প্রসতভার েনয 
পেতযতদর কাতছ সছতলন আকর্কেীয। তাই পটলতরর েসহলাঘসটত নানা ঘটনা ঘতটতছ। ততব্ 
েসহলা িংক্রান্ত নানা ঘটনায ে াতলও পিগুতলা পতেন গুরুত্বেূেক নয। পিগুতলা পোেনই 
সছল।– িযানা ব্লল,–সেঃ পোন, পক ব্া কারা পটলতরর েসরব্ারতক হতযা করতত োতর 
ব্তল আেনার েতন হয?– েযাক পোন ব্লতলন–আেনার সক েতন হয তারা খুন 
হতযতছন? যা আসে এ্ ব্যাোতর যত কে োনব্ ততই ভাল। আোর েতত আেসনও এ্ 
ব্যাোরটা সনতয আর এ্তোতব্ন না। যসদ এ্কান্তই না োতরন, খুব্ িাব্ধাতন এ্তোতব্ন।– 
এ্কো ব্তল েযাক পোন  তল পেল। িযানা ভাব্তত লােল যসদ তার পকান শত্রু না োতক 
ততব্ সক। তার স্ত্রী ব্া িন্তানই তাতক খুন করল? 
  
িযানা পেফতক েযাক পোতনর িতঙ্গ তার কতোেকেন খুতল ব্লল। পেফ ব্লল,–পব্শ 
আগ্রহ হতি।– িযানা ব্লল,–পটলর উইনথ্রতের পছতল েল-এ্র ব্ােদো হযাসরতযট ব্াকক 
এ্র িতঙ্গ আসে কো ব্লতত  াই।– পেফ ব্লল,–আসে এ্ ব্যাোতর পতাোর িতঙ্গ আসছ।– 
িযানা ব্লল,–তা োসন। আসে পস্রফ সকছু খব্র পনব্।– 
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এ্কটা িুের অযাোটকতেতি োতকন হাসরতযট ব্াকক। ব্যি সতসরশ। োতলা প হারা, 
পিানাসল  ুল। িলজ্জ হাসি। িযানা ব্লল,–আোর িতঙ্গ পদখা করার েনয ধনযব্াদ।–সেি 
ইভান্স, আসে পকন পয আেনার িতঙ্গ পদখা করসছ োসন না।–েল-এ্র ব্যাোতর আসে সকছু 
োনতত  াই। অব্শয আেনাতদর ব্যসক্তেত েীব্তন নাক েলাতত  াই না, আসে োনতত 
 াই েল কী রকে োনুর্ সছতলন?— 
  
এ্কটু নীরব্ পেতক হাসরতযট ব্াকক ব্লতলন,–েল-এ্র েত োনুর্ আসে পদসখসন। দযালু, 
ভাব্প্রব্ে োনুর্ ও সনতেতক রুস শীল োনুর্ সহিাতব্ তুতল ধতরসছল। রসিকও সছল। 
িােতনর অতক্টাব্তর আেরা সব্তয করব্ সঠক সছল।– 
  
িযানা ব্লল,–আেনার কী েতন হয েল-এ্র পকান শত্রু সছল?– হযাসরতযট পকেঁতদ পফলল। 
–েলতক পকউ সক খুন করতত োতর? ওর েত োনুতর্র শত্রু োকা কী িম্ভব্? 
  
ব্াবু্স ক সেভ পরক্সতফাতিকর িতঙ্গ পি েুসল উইনথ্রতের কাে করত। োেব্যিী ইংতরে। –
েুসল উইনথ্রতের ব্যাোতর আসে সকছু প্রশ্ন করতত  াই।–হযােঁ, ব্লুন।–পকেন োনুর্ সছতলন 
সতসন?–খুব্ ভাল োনুর্ সতসন। েুতখ হাসি পলতেই োকত।–তার সক পকান শত্রু সছল।–
না।–সেি উইনথ্রে সক কাউতক প্রতযাখান কতরসছতলন?–সেি েুসল সছতলন েহান। সতসন ঐ 
ধরতনর পেতয সছতলন না পয কাউতক আঘাত করতব্ন।– 
  
এ্ব্ার িযানা েেকটাউন আটক সেউসেযাতের সিতরক্টর েরোন অরেে-এ্ িাক্ষাৎকার সনতত 
পেল। 
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সেঃ অরেে, সশল্প েেতত এ্কটা সব্রাট প্রসততযাসেতা হতযসছল না?–প্রসততযাসেতা?–এ্কই 
সশতল্পর সেছতন পতা কখনও কখনও ব্হু পলাক পছাটাছুসট কতর?–হযােঁ, সকন্তু সেঃ উইনথ্রে 
পতেন পলাক সছতলন না। ব্যসক্তেত প্র ুর িংগ্রহ োকা িতেও সেউসেযােগুতলার প্রসত 
উদার েতনাভাব্ােন্ন সছতলন সতসন।–ওেঁর সক পকান শত্রু সছল?– 
  
না, না। এ্ হততই োতর না।– 
  
িযানা এ্ব্ার েযাসেসলন উইনথ্রতের খাি েসর াসরকা পরাোসলে পলাতেতের িাক্ষাৎকার 
সনতত পেল। পি ব্লল,–উসন এ্কেন  েৎকার েসহলা সছতলন।–তুসে পতা তার িতঙ্গ দীঘক 
সদন কাসটতযতছ?–হযােঁ।–তার পকান শত্রুও পতা োকতত োতর।–না। সতসন অতযন্ত িৎ 
োনুর্ সছতলন। িব্াই তাতক ভালব্ািত।– 
  
িযানা অসফতি পযতত পযতত ভাব্সছল, হযততা পিই ভুল করতছ। 
  
েযাট পব্কাতরর িতঙ্গ পদখা করতত পেল প্রেতেই। েযাট ব্লল,–শালকক পহােতির খব্র 
কী?– 
  
ওযাটিন, আসে ভুল কতরসছলাে। এ্র েতধয অেরাধেূলক পকান েল্প পনই।– িযানার ো 
এ্ইলীতনর পফান এ্ল। ো ব্লল,–এ্কটা খব্র আতছ। আসে সব্তয করতত যাসি।–কী 
ব্লতল?– িযানা  েতক ওতঠ। 
  
আসে ওতযেতোতটক সেতযসছলাে ব্নু্ধর কাতছ। পিখাতনই এ্ই  েৎকার োনুর্সটর িতঙ্গ 
েসর য হয।–ওেঁর  াকসর আতছ পতা?— 
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উসন এ্কটা ইনসিওতরন্স পকাম্পাসনর পিলিেযান। আোতদর দীঘকসদতনর েসর য। পতােরা 
অব্শযই আিতব্। পফনাতলর িতঙ্গ পদখা করার েনয আসে অসস্থর।– 
  
িযানা ভাব্ল উইকএ্তে পেতলই হয। পফনালতক সু্কল পেতক আনব্ার িেয পি ব্লল, 
তুসে সশেসেরই পতাোর সদসদোর িতঙ্গ সেসলত হতত যাি। পিখাতন কসদন আদর পখতয 
সনও।– পফনাল ব্লল–তুসেও োকতব্ পতা?–হযােঁ, োকব্।– 
  
ব্লাইে ব্রুক পরাতি সেটার টেসকতন্সর ব্াস টা সছেছাে এ্কটা কতটে। দরোয এ্ইলীন 
ইভান্স দােঁস তযসছতলন। ব্যি হতলও তার পিৌেযক এ্খনও রতয পেতছ। সতসন িযানাতক 
েস তয ধতর ব্তল উঠতলন–িযানা িাসলকং, আর এ্ হল পফনাল আোর নাসত।– 
  
সেটার টেসকন্স ব্লল–িযানা পতাোর কো আসে েতেলতদর ব্তলসছ। আর এ্ই পছতল পয 
েঙু্গ তা পতা ব্তলসন।– িযানা পদখল পফনাতলর েুখ সব্র্ণ্ণ হতয পেল। সেটার টেসকন্স 
আব্ার ব্লল, ওর যসদ ইনসিওতরন্স করা োকত আোর পকাম্পাসনতত তাহতল ও সব্েব্ান 
হতয পযত।  তলা পভততর  তল পতােরা।– িযানা দৃঢ়স্বতর ব্লল,–ো, আেরা এ্খনই সফতর 
যাব্। ঈশ্বতরর কাতছ প্রেকনা কসর পতােরা িুখী হও।–িযানা– িযানা আর পফনালতক, 
োস তত উতঠ  তল পযতত পদতখ তার ো অব্াক হতয পেল। সেটার ব্লল,–আসে সক এ্েন 
ব্ললাে?– এ্ইলীন ব্লল,–না এ্েন সকছু পতা ব্লসন।– 
  
পফনাল সনব্কাক হতয আতছ পদতখ িযানা ব্লল–আসে দুঃসখত। সকছু োনুর্ এ্তকব্াতরই 
অে। তারা পকাোয সক ব্লতত পনই োতন না।–উসন পতা সঠকই ব্তলতছন। আসে পতা 
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েঙু্গ।–না, তুসে েঙু্গ নও। হাত ো সদতয োনুতর্র সব্ ার হয না। তুসে এ্কেন সটতক 
োকা োনুর্। পতাোর েনয আসে েসব্কত। সকন্তু আোর খুব্ সখতদ পেতযতছ।– 
  
পফনাল সব্ছানায শুতত যাব্ার েতর িযানা স ন্তায েি হল। পটসলসভশতনর সব্সভন্ন  যাতনল 
ঘুসরতয পযতত লােল পি। পিখাতন েযাসর খুতনর েযকতব্ক্ষতের খব্র সদসিল। িযানা এ্কটু 
েতর ঘুসেতয ে ল। 
  
িকাতল উতঠ কসফ পখতত পখতত তার েতন হল টাকা ব্া অলংকার না সনতয প াতররা শুধু 
পেসিং সনতয পেল পকন? সনশ্চযই পকান সব্েব্ান সনতের িংগ্রতহ রাখার েনয ভা াতট 
প াতরতদর সদতয এ্ই কাে কসরতযতছ। 
  
েরসদন পফনালতক সু্কতল পেৌঁতছ িযানা ইসেযানা অযাসভসনউতয েুসলশ পেশতনর সদতক 
এ্সেতয পেল। আব্হাওযা খুব্ ঠাো। ব্রফ ে তছ। েযাসরর খুতনর পকতির ভারপ্রাপ্ত 
পোতযো পফাসনঙ্গ উইলিন ব্লল–পকান িাক্ষাৎকার পদওযা হতব্ না।– িযানা ব্লল, আসে 
 ুসর যাওযা ছসব্র তাসলকাসট সনতত এ্তিসছ। যা প্র ার করব্। –এ্টা অব্শয েে নয। 
এ্তত প াতররা অিুসব্ধায ে তব্ ছসব্গুসল সব্সক্র করতত। তারা ব্াতরাসট পেসিং  ুসর 
কতরতছ আর তারও পব্সশ পফতল পরতখ পেতছ।– এ্ই ব্তল পি উতঠ পেল। কতযক 
সেসনতটর েতধযই দুতটা ফতটাকসে সনতয এ্তি িযানাতক সদল। এ্কটা  ুসর যাওযা আর 
অনযটা  ুসর না যাওযা ছসব্র তাসলকা। 
  
িযানা ব্াইতর এ্তি সব্শ্বসব্খযাত অকিন হাউি–সক্রসেি–এ্র সদতক এ্সেতয  লল। ব্াইতর 
তখন প্রব্ল ঠাো। িব্াই ব্াস র সদতক যাতি ঠাো ও ব্রতফর হাত পেতক ব্ােঁ তত। 
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সক্রসেতির েযাতনোর তাতক স নতত োরল। িযানা তাতক ব্লল,–এ্খাতন পেসিং-এ্র দুতটা 
তাসলকা রতযতছ। এ্র দাে ব্তল সদতত হতব্।–এ্কটু অতেক্ষা করুন।– 
  
ঘণ্টা দুতযক েতর িযানা েযাট পব্কাতরর অসফতি পেৌঁছল। ব্লল,–আব্ার র্ যতন্ত্রর 
েতব্াতদই পযতত হতব্ েতন হতি?–পকন?– দুই তাসলকায পদখ সভনতিি ভযান েে, হযােঁন্স, 
পেসিিী, সেকাতো, েতনট, আর অনয তাসলকায পদখ কাসেসল সেিাররা, পেসর 
লাওতরনসিি, েল ক্লী, েওসরি উসিতলা, পহনসর পলব্ািসকউ। প াতররা পয পেসিংগুতলা 
সনতয পেতছ তার দাে দুলক্ষ িলাতরর প তযও কে। আর পেশাদার প ার হতল েহনা, 
টাকাও সনতয পযত। পকউ হযত দাসে পেসিং  ুসর করতত োসঠতযসছল। সকন্তু তাতদর পকান 
োন না োকায কে দাসে ছসব্গুতলা সনতয পেতছ। তাই েতন হয সনরস্ত্র েযাসরতক খুন 
করাই তাতদর উতেশয সছল।– েযাট ব্লল,–পব্শ ধতর সনলাে। সকন্তু পটলর উইনথ্রে যসদ 
শত্রুর দ্বারা সনহত হন ততব্ তার েুতরা েসরব্ারতক পকন খুন হতত হল?–পিটাই আসে 
োনতত  াই।– 
  
ওযাসশংটতনর সব্খযাত েতনাতরাে সব্তশর্ে িাঃ আরেে সিটি। িের ব্ছর ব্যি। 
  
িযানা তাতক ব্লল–আোর িতঙ্গ পদখা করতত রাসে হওযার েনয আেনাতক ধনযব্াদ। 
উইনথ্রে েসরব্াতরর খুনগুতলা িম্পতকক আেনার কী েতন হয?–খুন? খুন পকন হতব্? 
ওগুতলা পতা দুঘকটনা। েযাসরই শুধু খুন হতযতছন।–না, এ্গুতলা খুন।– িাঃ আরেে েুেঁতক 
েত  িযানাতক পদখতত লােতলন। ব্লতলন,–আেসন পতা সকছুসদন আতে িারাতেতভায 
যুেতক্ষে পেতক ঘুতর এ্তিতছন? তাই পিই ভযংকর যুতের েসরতব্শ আেনার েতধয 
োরাত্মক  াে িৃসষ্ট কতরতছ। পিই খুতনর ঘটনাগুতলা আেনার কাতছ দুঃস্বে ব্তল েতন 

http://www.bengaliebook.com/


 দি স্কাই ইজ ফদ িং । দিডদি সি ডি 

31 

www.bengaliebook.com                                  িূদিপত্র 
 

 

হতব্। এ্খন আেনার অব্ত তন েন কল্পনা কতর পয…–িক্টর। আোর েসস্তষ্ক সব্কৃসত 
ঘতটসন। প্রোে না োকতলও উইনথ্রতের েৃতুয পয দুঘকটনােসনত নয তা সব্শ্বাি করার 
যতেষ্ট কারে আতছ। আেসন এ্কটু ব্লুন পয পকান উতেশয সনতয সক পকউ এ্কটা পোটা 
েসরব্ারতক েুতছ পফলতত োতর?–হযােঁ, োতর। েৃহসব্ব্াদ, প্রসতসহংিা পেতক এ্েন হতত 
োতর। এ্ছা া অেকেসনত কারে পতা খুতনর িব্ত তয ব্  পোসটভ হতত োতর।– 
  
উইনথ্রে েসরব্াতরর আইসন েরােশকদাতা ওযাল্টার কযালসকন এ্খন ব্যতির ভাতর ব্াততর 
ব্যোয প্রায েঙু্গ। ততব্ েনটা িততে। সতসন ব্লতলন,–এ্ই অঘটন আোর কাতছ 
অসব্শ্বািয।– িযানা ব্লল–েত ব্ছর আইসন ব্া আসেকক ব্যাোতর সক অস্বাভাসব্ক সকছু 
ঘতটসছল সেঃ কযালসকন?— 
  
োতন?–ওতদর েসরব্াতরর পকান এ্ক িদিযতক সনযসেত ব্লযাকতেল করা হসিল?–। –না, 
আসে োসন না।– িযানা ব্লল তারা িব্াই এ্খন েৃত তাই তাতদর এ্ই সব্শাল িম্পসে 
এ্খন পক োতব্?– 
  
–আসে েতেতলর ব্যাোতর কাতরা িতঙ্গ আতলা না কসর না তবু্ও ব্লসছ তাতদর িব্ 
িম্পসে  যাসরসটতত যাতব্।– 
  
িান্ধয িংব্াদ েসরতব্শন পশর্ হততই িযানা পদখল কযাতেরার লাল আতলা জ্বতল উঠল। 
পটসলসপ্রিার সনসিয হতয উতঠই পফর জ্বতল উঠল। িযানা ে তত শুরু করল–সনউইযািক 
ইতভ আেরা সব্ব্াহ-ব্ন্ধতন আব্ে হতত  াই।– িযানা  েতক পেল। পদখল িােতন দােঁস তয 
হাতিতছ পেফ। িযানা কাতেরার সদতক তাসকতয ব্লল,–সব্োেন সব্রসতর ের আেরা 
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আব্ার সফতর আিব্।– িযানা নল রাতে ব্লল,–পেফ।– পেফ ব্লল, পতাোর এ্ ব্যাোতর 
কী েত?– তারা দুেতন আসলঙ্গনাব্ে হল, ব্লল, আোতদর দুেতনরই তাই েত।– 
  
েুসিওর কেকীরা তাতদর অসভনেন োসনতয পেল। 
  
পেফ ব্লল,–পকেন ধরতনর সব্তযর আতযােন পতাোর েছে?– 
  
িযানা পছাটতব্লা পেতক তার সব্তযর কো পভতব্ আিতছ। পলি লাোতনা িাদা োউনটা ো 
ছুেঁই ছুেঁই হতব্। এ্খন তাতদর প্র ুর কাে…অসতসেতদর তাসলকা সতসর করা, কযাটারার 
ব্াছা, সেেকা বু্ক করা। তার এ্তসদতনর স্বে িসতয হতত  তলতছ।– িযানা ভাব্ল ঘটা কতর 
সব্তযর আতযােন করতল ো ও তােঁর স্বােীতকও সনেন্ত্রে করতত হতব্। সকন্তু পফনাল তাতত 
দুঃখ োতব্। তাই পি ব্লল,  ল আেরা ইতলাে কসর। 
  
পফনাল তাতদর সব্তযর কো শুতন খুসশ হতয ব্লল,–তার োতন পেফ আোতদর িতঙ্গ 
োকতব্ন?–হযােঁ, তুসে েসরব্ার োতব্।– পফনাল ঘুতোব্ার ের িযানা কেসেউটার খুতল 
ব্িল–আোতদর এ্কটা অযাোটকতেি  াই-দুতটা পশাওযার ঘর, ব্িার ঘর, দুসট ব্ােরুে, 
রান্নাঘর, খাওযার ঘর। েযাসর টাউন হাউতির কো েতন হল তার। পিটা সনশ্চয খাসল 
েত  আতছ। পিসদন রাতত কী ঘতটসছল? প ার ঢুকলই ব্া কী কতর? 
  
উইনথ্রে েসরব্াতরর েনয  ুযান্নসট ওতযব্িাইট পখালা হতযতছ। িযানা অযাোটকতেতির 
িন্ধাতন যখন ওতযব্িাইট েসরব্তকন করতত যাতব্ তখন এ্তলােতলা অতনক সকছুই  তল 
এ্ল। উইনথ্রে, পটলর-োেলা-এ্র প্রাক্তন পিতক্রটাসর পোযান সিসনসি এ্কসট োেলা কতর 
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এ্ব্ং েতর তা তুতল পনয। িযানা ভাতব্ কী ধরতনর োেলা হতত োতর এ্টা? পফান কতর 
পি এ্র ওের সরতোটক  াইল। 
  
েতরর সদন অসফতি এ্তি পটসলতফান িাইতরক্টসরর োতা ওল্টাতত লােল। না, পোযান 
সিসনসির নাে পেল না। পশা-এ্র প্রতযােক টে হসকন্সতক পি ব্লল,–পটসলতফান 
পকাম্পাসনর কাউতক তুসে প ন?–হযােঁ।–পোযান সিসনসির নাতে পকান পটসলতফান আতছ 
সকনা আোয োনাতত োরতব্?–হযােঁ-সিসনসি পটলর উইনথ্রতের নাতে এ্কটা োেলা 
কতরসছল এ্খন েতন ে তছ।– েতনতরা সেসনট েতর টে হসকন্স পফাতন ব্লল–পখােঁে 
সনতযসছ। সিসনসি এ্খনও ওযাসশংটতনই আতছ। পফান নম্বর ৫৫৫২৬৯০।–ধনযব্াদ।– 
িযানা এ্ব্ার ৫৫৫২৬৯০ নম্বতর িাযাল করল। এ্কসট পেতযর কেস্বর পভতি এ্ল। –
হযাতলা,–আসে িযানা ইভান্স ব্লসছ। সেি সিসনসির িতঙ্গ কো ব্লতত  াই।–ধরুন।– এ্কটু 
েতর নরে েলার এ্ক েসহলা কে পভতি এ্ল,–হযাতলা,– সেি সিসনসি? –হযােঁ–। –আসে 
িযানা ইভান্স ব্লসছ।–আসে আেনার খুব্ ভক্ত। প্রসতসদন রাতত আসে আেনার পব্তার 
িম্প্রিারে পদসখ,–ধনযব্াদ, আেসন যসদ কতযক সেসনট িেয পদন আোতক, আসে এ্কটা 
কো ব্লতাে।–হযােঁ, আোেীকাল দুেুর দুতটায আোর ব্াস  আিুন।– পোযান সিসনসি তার 
সঠকানা সদল। 
  
েরসদন িযানা সিসনসির ব্াস  পেল। এ্ক আকাশতছােঁযা অযাোটকতেি। ইউসনফেক েসরসহত 
দাতরাযান। তাতক সেতেি কতর িযানা অযাোটকতেতি পেৌঁছল। ব্াতরাসট ঘতরর 
অযাোটকতেি। েসর াসরকা তাতক লম্বা হলঘর পেসরতয ব্ , িুের কতর িাোতনা 
ড্রইংরুতে সনতয পেল। পছাটখাট পরাোতট প হারার এ্কেন েসহলা ব্তিসছল পকৌত র 
ওের। উতঠ দােঁস তয পি ব্লল–সেি ইভান্স, আসে খুব্ খুসশ আেনাতক িােনািােসন 

http://www.bengaliebook.com/


 দি স্কাই ইজ ফদ িং । দিডদি সি ডি 

34 

www.bengaliebook.com                                  িূদিপত্র 
 

 

পদতখ।–আসেও।–  শোর নী  পেতক সিসনসির ব্াদাসে প াখ দুসট জ্বলজ্বল করসছল। পি 
েসর াসরকাতক  া সনতয আিতত ব্তল। সব্শাল দােী অযাোটকতেিটা পদতখ িযানার েতন হল 
পিতক্রটাসরর কাে কতর এ্টা পি কী কতর সকনল? 
  
পোযান সিসনসি ব্লল,–আোর েতন আতছ িারাতোভা পেতক আেসন যখন িংব্াদ 
েসরতব্শন করততন আোর ভয হত পব্াোয আেনার যসদ সকছু হয।–আোরও ভয করত 
খুব্।–  া পখতত পখতত িযানা ব্তল,–আসে আেনার িতঙ্গ পটলর উইনথ্রতের ব্যাোতর কো 
ব্লতত  াই।–  া ছলতক েত  পোযাতনর স্কাতটক। ফযাকাতি হতয যায তার েুখ। –কী হল 
আেনার?–না, সকছু না, ততব্ আসে পটলতরর  াকসর ব্ছর আতেই পছত  এ্তিসছ।–হযােঁ 
সকন্তু আেসন ওর সব্রুতে পয োেলা কতরসছতলন– পিেঁক সেতল সিসনসি ব্তল,–হযােঁ ওটা 
এ্কটা ভুল হতয সেতযসছল। তাই আদালতত আর তুসলসন পকউ আোতক সেঃ উইনথ্রে 
িম্বতন্ধ ভুল বু্সেতযসছল। েতর আসে আর সেঃ উইনথ্রে  ুসক্ত কতর িেতোতায আসি। 
  
িযানার  সকতত েতন হয, এ্ই পেিহাউি পব্াধহয সেঃ উইনথ্রেই সকতন সদতযসছতলন 
োেলা তুতল পনওযার শতক সহিাতব্। 
  
িযানা েন পেতক পোযান সিসনসিতক িরাতত োরসছল না। কী োেলা পি কতরসছল ঈশ্বরই 
োতনন। িযানার এ্কোও েতন হল, পোযান তাতক সকছু ব্লতত  ায। তার ব্াস তত–পফান 
করল। েসর াসরকা পগ্রটা ব্লল,–সেি সিসনসি পকান পফান ধরতছন না।– 
  
েরসদন িকাতল পফনালতক সু্কতল পেৌঁতছ সদতয েুসিওর সদতক পেল িযানা। িূযক উতঠতছ। 
িািা েরা  যাসরসট ঘিা ব্াোতি। েুসিওয সেতয খব্রগুতলা িম্পাদনা করল পকানটা 
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কখন িম্প্রিাসরত হতব্। তারের আব্ার সিসনসিতক পফান করল। পগ্রটা ব্লল,–উসন আর 
আেনার িতঙ্গ কো ব্লতব্ন না।– িযানা েযাট পব্কাতরর িতঙ্গ পদখা করতত পেল। অযাসব্ 
লযািোন তাতক অসভনেন োনাল সব্তযর সদন সঠক হওযার েনয। 
  
েযাট-এ্র অসফতি পেল িযানা। ব্লল,–পটলর উইনথ্রতের প্রাক্তন পিতক্রটাসরর িতঙ্গ আসে 
কো ব্তলসছ। পি…–তুসে এ্খনও ওতদর সনতয েত  আছ?– িযানা সিসনসির িব্ কো 
েযাটতক ব্লল। েযাট পব্কার ব্লতলন,–পি পয তার েীব্তনর আশো করতছ এ্কো সক পি 
ব্তলতছ?–না–,–ততব্ তুসে কী কতর োনতল?– 
  
WTN-এ্ িান্ধয িংব্াদ শুনতছ পোযান সিসনসি। িযানা ব্লসছল,–েত ব্াতরা োতি 
আতেসরকায অেরাতধর হার শতকরা িাতাশ ভাে কতে পেতছ…– পোযান সিসনসি িযানার 
েুখটা ভাল কতর সনরীক্ষে কতর। তারের সিোন্ত পনয পি িযানাতক িব্ োনাতব্। 
  
েরসদন িযানা অসফতি ঢুকততই অসলসভযা ব্লল পকউ সতনব্ার িযানাতক পফান কতরতছ। 
নাে ব্তলসন। সনতের পফান নম্বরও ব্তলসন। আধঘিা েতর আব্ার পি পফান করল। 
িযানা পফান ধরল। অের প্রাতন্ত পোযান সিসনসি। পি ব্লল িযানার িতঙ্গ কো ব্লতত 
 ায। ততব্ ব্াস তত নয। কারে পকউ পব্াধহয তার ওের নের রাখতছ। স স যাখানার 
েক্ষীশালার িােতন পযতত ব্লল। 
  
ঘিাখাতনক ব্াতদ িযানা পিখাতন পেৌঁতছ পেল। োককটা ফােঁকা। সিতিম্বতরর প্রব্ল সহতেল 
হাওযার েনয সভ  সছল না। সকন্তু ঘিা পদত ক অতেক্ষা করার েরও পেযান এ্ল না। 
িযানা অসফতি সফতর পফান করল পোযাতনর ব্াস তত। সরং হতযই পেল। পকউ তুলল না। 
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েরসদন িকাতল খব্র শুনসছল িযানা। স্থানীয খব্তর ব্লল, পেিহাউি অযাোটকতেতির 
১৩তে তলা পেতক এ্কেন েসহলা েত  োরা সেতযতছ। তার নাে পোযান সিসনসি। 
পটলর উইনথ্রতের প্রাক্তন পিতক্রটাসর। েুসলশ এ্র তদন্ত করতছ। খব্রটা শুতন িযানার 
িারা শরীর অব্শ হতয পেল। 
  
েযাটতক পি ব্লল,–পটলর উইনথ্রতের পিতক্রটাসরর কো ব্তলসছলাে না আেনাতক, পি 
োরা পেতছ। েতকাল পি আোতক সকছু গুরুত্বেূেক কো ব্লতব্ ব্তল স স যাখানায পযতত 
ব্তল। সকন্তু আসে অতেক্ষা কতর  তল আসি। পফাতন পি ব্তলসছল তার ওের নের রাখা 
হতি, আসে ওর েসর াসরকার িতঙ্গ কো ব্লব্।–যা করতব্ পভতব্স তন্ত পকার।– 
  
পেিহাউি সব্সডং-এ্র লসব্তত পেৌঁতছ িযানা পদতখ অনয এ্ক দাতরাযান। পি তাতক পদতখ 
এ্সেতয আতি। িযানা ব্তল,–আসে িযানা ইভান্স। পোযান সিসনসির েৃতুযর ব্যাোতর : পখােঁে 
সনতত এ্তিসছ। সক দুঃখেনক ঘটনা।–হযােঁ। উসন শান্ত, সনরহোরী েসহলা সছতলন।–ওেঁর 
িতঙ্গ সক অতনতকই পদখা করতত আিত?–না, উসন এ্কা োকততই েছে করততন।–
দুঘকটনার িেয সক তুসে সিউসটতত সছতল?–না। পিসনি সছল। তাতক েুসলশ সেোিাব্াদ 
করতছ।–আসে সেি সিসনসির েসর াসরকা পগ্রটার িতঙ্গ কো ব্লতত  াই।– 
  
–পি পতা ব্াস   তল পেতছ। খুব্ ঘাব্ত  সেতযসছল। িযানা এ্কটু স ন্তা কতর ব্লল–WTN-
এ্র েনয আোর ব্ি সেি সিসনসির েৃতুযর ব্যাোতর এ্কটা কাসহনী সতসর করতত ব্তলতছন 
আোতক। তাই তার অযাোটকতেিটা পদখতত  াই।– লুন। আসে সনতয যাসি।– 
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পোযাতনর ফ্ল্যাতট িব্ই রতযতছ শুধু পোযান ছা া। পটরাতি এ্তি দাতরাযান ব্লল–এ্খান 
পেতকই সেি সিসনসি েত  সেতযসছতলন।– 
  
িযানা পদখল পিটা  ারফুট উেঁ ু পদওযাল সদতয পঘরা। পকউ ধাো সদতয পফতল না সদতল । 
পিখান পেতক কারও েতক্ষ েত  যাওযা িম্ভব্ নয। 
  
. 
  
েুসলশ পেশতন প্রতব্শ কতর িযানা ব্তল–সিতটকসটভ োককাি আব্রাহাতের িতঙ্গ পদখা 
করব্।–িানসদতক তৃতীয দরো সদতয ঢুতক যান।– সিতটকসটভ আব্রাহাে ফাইসলং 
কযাসব্তনতটর িােতন দােঁস তয সছল। সব্রাট প হারা। ব্াদাসে প াখ। িযানাতক পদতখই ব্তল,–
আসে আেনাতক স সন। আসে আেনার েনয কী করতত োসর?– 
  
–পোযান সিসনসির পকিটা িম্বতন্ধ সকছু োনতত  াই।–এ্টা হয দুঘকটনা নযততা 
আত্মহতযার পকি। ঘটনা যখন ঘতট তখন পিখাতন এ্ক েসর াসরকা ছা া পকউ সছল না। 
পি আব্ার সকত তন সছল।–তার সঠকানা সদতত োতরন?– 
  
সকছু কােেেে ঘােঁটাঘােঁসট কতর সিতটকসটভ আব্রাহাে এ্কটা কােে এ্তন সদল–পগ্রটা 
সেলার। ১১৮০ কাতনকসটকাট অযাসভসনউ। সকন্তু পিটা এ্কটা োসককংলট। পেফ ব্লল,–
পতাোর সক েতন হয সিসনসিতক পটতরি পেতক পফতল পদওযা হতযসছল।–পকউ সক েরুসর 
ব্যাোতর কারও িতঙ্গ কো ব্লতত প তয আত্মহতযা কতর?–আোর েতত পতাোর আর 
এ্ব্যাোতর না এ্তোতনাই ভাল।–এ্খন আর সেসছতয আিতত োসর না।– 
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–পতাোর েতত তাহতল ছেন খুন হল?–, আর এ্র পেতকই পব্াো যাতি েুসলশতক োল 
সঠকানা সদতয েসর াসরকাসট উধাও হতয পেতছ। পোযান সিসনসিতক নাভকাি লােতলও পি 
পয আত্মহতযা করতব্ এ্েন েতন হযসন।–সকন্তু আোতদর কাতছ তার খুতনর পকান প্রোে 
পনই।–সঠকই। সকন্তু আোর ধারো ভুল নয। পটলর উইনথ্রতের নাে ব্লততই পোযান 
সিসনসি ভীত হতয ওতঠ। তার অসভতযাে গুরুতর সছল ব্তলই পোযানতক পোটা টাকা 
সদতয তার েুখ ব্ন্ধ করতত হতযসছল। এ্ব্ার েযাট ব্লতলন,–রোর হািিতনর িতঙ্গ পদখা 
কর। সতসন পিতনতট সছতলন এ্ব্ং পটলতরর িতঙ্গ কাে কতরসছতলন।– িযানা ব্লল,–ওেঁর 
িতঙ্গ িাক্ষাৎকাতরর ব্যব্স্থা কতর সদন না।– ঘিাখাতনক েতর েযাট পব্কার িযানাতক পফান 
কতর ব্লতলন,–আোেী বৃ্হপসতব্ার দুেুতর রোর হািিন আেনার িতঙ্গ তার েেক 
টাউতনর ব্াস তত পদখা করতব্ন।–ধনযব্াদ।– েযাট পব্কার অসফি পেতক পব্তরাব্ার িেয 
ইসলযট ক্রেওতযল ঢুকল। ব্লল,–িযানা, এ্ ব্যাোতর অহতুত ক সব্ততককর িৃসষ্ট করতছন। 
উইনথ্রতের েসরব্ার খুব্ ভাল সছল।–ততব্ পতা পকান স ন্তাই পনই।– ক্রেওতযল েেতক 
সেতয ব্লল–এ্টা সক সনরােদ লাইন?– া, WTN-এ্র িব্ খব্র এ্সক্সসকউসটভ টাওযার 
পেতক আিতছ।– 
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প্রাতঃরাশ করতত ব্যস্ত 
বু্ধব্ার িকাতল িযানা যখন প্রাতঃরাশ করতত ব্যস্ত তখন শব্দ শুতন োনলার িােতন 
সেতয পদখল তাতদর সব্সডং-এ্র িােতন োলব্াহী োস তত আিব্াব্েে পতালা হতি। 
িযানা অব্াক হতয িতরাসের ফ্ল্যাতট নক করল। িতরাসে ব্লল িযানা, আে আসে আর 
হাওযািক পরাতে  তল যাসি। হাওযািক ওখাতন এ্কটা  াকসর পেতযতছ যাতত সতনগুে পব্তন 
োতব্। পকাম্পাসনর নাে ইতাসলযাতনা সরসপ্রসেতনা।– 
  
–আসে পতাোতদর সেি করব্।–আেরাও।– পেফ আধঘিা েতর িযানার হাতত এ্কটা 
কােে ধসরতয সদতয ব্লল, এ্তত তুসে যা োনতত প তযসছতল িব্ আতছ। ইউতরাতের 
সব্রাট পকাম্পাসন। 
  
পফনালতক সু্কল পেতক সনতয এ্তি িযানা পদখল  শো েরা এ্কটা পলাক িতরাসেতদর 
ফ্ল্যাতটর িােতন পযারাতফরা করতছ। িতেহটা পেতে উঠল। 
  
বৃ্হপসতব্ার এ্ল। রোর হািিতনর িতঙ্গ পদখা করার সদন। পিসদন রব্াটক পফনউইক 
ব্লল,–আযারলযাতে আোতদর েুসিওর কলাকুশলীরা পয সফল্ম তুলতত সেতযসছল তাতদর 
পগ্রফতার করা হতযতছ। ওযাসশংটন ব্যাোতরর কাসহনী, যার সব্রুতে প্রতারোর  ােক আনা 
হতযতছ। খুতনর পকতি আোতদর এ্কোে িাক্ষী, পি আিতব্ না।– িযানা প্রায কসকতয 
উঠল। ের েুহূততকই ভাব্ল আতে রোর হািিতনর িতঙ্গ পদখা করতত হতব্। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি স্কাই ইজ ফদ িং । দিডদি সি ডি 

40 

www.bengaliebook.com                                  িূদিপত্র 
 

 

অসফতি সফতর এ্তি িযানা ব্াইতর তাকাল–আব্ার ব্রফ ে তছ। পকাট এ্ব্ং স্কাটক োতয 
 াসেতয দরোর সদতক ো ব্া াতত যায, পফানটা পব্তে উঠল তখনই। িযানার পফান 
পফনাতলর সু্কল পেতক করতছ। িযানা অসনিা িতেও পফান ধরল। –সেি ইভান্স, 
পফনালতক আেরা সু্কল পেতক তাস তয সদতত ব্াধয হসি।–পকন? কী কতরতছ পি?–আেসন 
যসদ এ্খনই এ্খাতন আতিন ততব্ ভাল হয।–সঠক আতছ আসে যাসি।  
  
িকাতল পফনালতক সু্কতল পছত  এ্তিসছল িযানা। সরসকর োশ সদতয পফনাল পযতত পেতল 
সরসক তাতক ব্তলসছল,–পতাোর ো সনশ্চযই সনরাশায ভুেতছ। পতাোর োে এ্কটা হাত। 
পিই হাততর সব্শ্রী আঙুল সদতয তুসে যসদ তার িতঙ্গ…– পফনাল এ্কোয সরসকর পেতট 
লাসে োরল। সরসক োল্টা আঘাত হানতত পযততই তার নাতক হােঁটু সদতয প্র ে পোতর 
আঘাত করল। নাক পভতঙ পেল। 
  
িযানা তা াতাস  োস   াসলতয সু্কতল পেৌঁছতল েোি পহনসর তাতক িব্ ঘটনা ব্লতলন। 
িযানা িব্ শুতন ব্লল–সনতের পেতক িংঘতর্ক সলপ্ত হওযার েত পছতল পি নয। সনশ্চযই 
ওতক আতে পকানও ভাতব্ উেযক্ত করা হতযসছল।– পহনসর ব্লতলন, সেি ইভান্স, আসে 
আোর সিোন্ত ব্দলাতত োরব্ না।– 
  
–সঠক আতছ। ওতক আরও ভালভাতব্ বু্েতত োতর, এ্রকে পকান সু্কতল ওতক পদব্। 
পফনাল  তল এ্তিা।– োস তত উতঠ পফনাতলর কাতছ ঘটনাটা োনতত  াইল। সকন্তু পনাংরা 
কোটা পফনাল ব্লতত োরল না। তাই ব্লল আোরই পদার্।– িযানা বু্েল পফনাল 
আিল ঘটনাটা প তে পেল। তবু্ও  াে সদল না। পফনালতক িতঙ্গ সনতযই রোর 
হািিতনর িতঙ্গ পদখা করতত পেল। 
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েেকটাউতন োেঁ  এ্কর োহাস  েসেতত হািিন এ্তেট। েসেকযান োইতল সতনতলা 
েযানাল, িযানা ব্াস র িােতন এ্তি পফনালতক ব্লল,–তুসে ভদ্র হতয োকতব্।–সঠক 
আতছ।– দরোয পব্ল সটেততই এ্কেন খুব্ লম্বা পলাক দরো খুতল সদল। ব্াবু্স কর 
পোশাক েরা। ব্লল,–আেসনই পতা সেস্ ইভান্স? আোর নাে সিোর। সেঃ হািিন 
আেনার েনয অতেক্ষা করতছন।– লম্বা হলঘর পেসরতয সব্ঠকখানা। পিাফা, পকারাটর 
প যার ও পটসব্ল সদতয িাোতনা। েঞ্চাতশার্ধ্ক রোর হািিন ও তার স্ত্রী পিখাতন সছতলন। 
প াতখর দৃসষ্ট শীতল, িতকক হাসি। োতেলা হািিন পিৌেতযকর আধার। –আসে িযানা 
ইভান্স। এ্ আোর পছতল পফনাল।–আসে রোর হািিন। উসন আোর স্ত্রী োতেলা।– 
পফনালতক িতঙ্গ আনার েনয ক্ষো  াইল িযানা। োতেলা হািিন ব্লতলন,–ক্ষো  াওযার 
সকছু পনই। আেরা কােতে ওর িম্বতন্ধ েত সছ। আেসন পতা এ্কটা েহৎ কাে 
করতছন।– 
  
রোর হািিন রুক্ষভাতব্ ব্লতলন–সেি ইভান্স। আেসন পকন পয এ্খাতন এ্তিতছন তা 
োসন না।–পটলর উইনথ্রতের ব্যাোতর আেনার িতঙ্গ কো ব্লতত  াই।–কী োনতত–
 ান?–আেসন তাতক স নততন ব্তল শুতনসছ।–হযােঁ। উসন যখন রাসশযায আোতদর রাষ্ট্রদূত 
সছতলন তখন ওেঁর িতঙ্গ পদখা হয। পিই িেয আসে আেকি িাসভকি কসেসটর প্রধান 
সছলাে।–ওেঁর িম্পতকক আেনার ধারো কী?–উসন খুব্ পযােয পলাক সছতলন। এ্কো আসে 
ওেঁর ব্ংশেযকাদা ব্া ব্াইতরর  াকস তকযর দ্বারা প্রভাসব্ত হতয ব্লসছ না। 
  
সকন্তু উসন সক রাসশযায পকান পোলোতলর িতঙ্গ েস তয েত সছতলন যাতত তার শত্রু 
সতসর হতযসছল যারা তাতক খুন করতত োতর?– রোর হািিন হতভতম্বর েত তাকাতলন। 
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তারের ধীতর ধীতর ব্লতলন,–পটলতরর েীব্ন পতা েনেতের িতঙ্গ সেতশ সেতযসছল। এ্েন 
সকছু হতল িব্াই পেতন পযত।– িযানা ব্লল, আসে পভতব্সছলাে সেঃ উইনথ্রে এ্েন সকছু 
এ্কটা কতরসছতলন কারও সব্রুতে যাতত পি তার েুতরা েসরব্ারতক খুন করার েসরকল্পনা 
কতর। –আেনার এ্ই অনুোতনর কারে কী?–পতেন প্রোে সকছু পনই।–আসেও শুতনসছ। 
পয…– োতেলা ব্লতলন,–কী ব্লতত যাসিতল তুসে?– হািিন ব্লতত যাসিতলন,–আসে 
যখন েতস্কায সছলাে তখন গুেব্ রতটসছল পয রুশতদর িতঙ্গ ব্যসক্তেত কারব্াতর সতসন 
েস তয েত সছতলন। ততব্ গুেতব্ আসে কান সদই না। আেসনও সনশ্চয পদন না।– 
  
িযানা সকছু ব্লার আতেই িংলি লাইতব্রসর পেতক প্র ে পোতর এ্কটা শব্দ হল। িব্াই 
ছুতট পেল। পেতেতত নীল রতঙর ভাি-টা পভতঙ েত  রতযতছ। োতশই রুোল। 
  
িযানা লসজ্জতভাতব্ ব্লল–আসে খুব্ই দুঃসখত। আসে এ্র দাে সদতয পদব্। পকন ভাঙতল 
পফনাল?–এ্টা এ্কটা দুঘকটনা।– 
  
োতেলা ব্লতলন,–আোতদর কুকুরটা আরও খারাে কাে কতর োতক। 
  
 রোর হািিতনর েুখটা েম্ভীর। 
  
সতসন পফনালতক ব্লতলন,–পতাোর হাতটা হারাতল কী কতর?–পব্াোর আঘাতত।–পতাোর 
ো, ব্াব্া?–ো, ব্াব্া, পব্ান পব্াোব্র্কতে সনহত হন।–এ্ই যুে কতব্ পয পশর্ হতব্?– সিোর 
এ্তি ব্লল,–েধযাহ্নতভাে সতসর।– 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি স্কাই ইজ ফদ িং । দিডদি সি ডি 

43 

www.bengaliebook.com                                  িূদিপত্র 
 

 

পখতত পখতত োতেলা ব্লতলন–আেসন এ্খন কীতির ওের কাে করতছন?–ক্রাইে 
লাইতনর উের এ্কটা নতুন পশা-এ্র ব্যাোতর কোব্াতকা  লতছ। যারা অেরাধ কতরও 
পেতলর ব্াইতর রতযতছ, তাতদর সব্ াতরর ব্যব্স্থা করার ইিা আতছ। আব্ার পয িব্ 
সনতদকার্ োনুর্ পেল খাটতছ তাতদর েুক্ত করার ব্যব্স্থা করব্।– 
  
রোর হািিন ব্লতলন,–ওযাসশংটতন এ্খনও িৎ োনুতর্র ব্াি পব্সশ। ওখান পেতকই 
কাে শুরু করতত োতরন। োতেলা েসব্কত ভাতব্ োনাতলন, রোর সব্সভন্ন িংস্কার 
কসেসটতত রতযতছন। রোর ব্লতলন,–আোতদর সু্কলগুতলা সনশ্চযই িসঠক আর ভালর 
তফাতটা পব্াতে না, তাই আোতদরই িসঠক ভাতব্ সশক্ষা সদতত হতব্।– 
  
োতেলা িযানাতক ব্লতলন,–আোেী শসনব্ার রাতত আেরা োসটক সদসি। আেসন আোতদর 
িতঙ্গ পযাে সদতল ভাল লােতব্।– 
  
–সনশ্চযই আিব্। 
  
আেনার পকান পছতল ব্নু্ধ আতছ?– 
  
–হযােঁ পেফ কননকাি। 
  
রোর ব্লতলন,–আসে ওেঁর িতঙ্গ সেসলত হতত  াই।– 
  
িযানা পফনালতক সনতয  তল আিার আতে হািিন ব্লতলন,–সেি ইভান্স, উইনথ্রেতদর 
ব্যাোতর  ক্রাতন্তর ব্যাোরটা ফযািাসি ব্তলই েতন হতি। তবু্ও আসে যা াই কতর পদখব্ 
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আর পিটা িসতয ব্তল প্রোে করা যায কীনা তাও পদখব্।– িযানা তার কোগুতলা পটতে 
তুতল সনল। 
  
. 
  
িকাতল তাতদর আতলা না করার কো ক্রাইে লাইতনর উের। অসফতি ঢুকততই অসলসভযা 
ব্লল,–সেঃ, পব্কার পতাোর িতঙ্গ পদখা করতত  ান।– েযাট পব্কাতরর ঘতর ঢুকততই সতসন 
ব্লতলন–রোর হািিতনর িতঙ্গ পতাোর আতলা নার খব্র কী?–উসন পব্াধহয ব্যাোরটা 
ফযািাসি ব্তল উস তযই সদততন, ততব্ েতর উসন আোতদর কাতেও লােতত োতরন। ওেঁর 
স্ত্রীর পিৌেতনযই পিটা িম্ভব্ হতযতছ।– 
  
এ্সক্সসকউসটভ িাইসনং রুতে ইসলযট ক্রেওতযল ব্লতলন,–পতাোর পছতল পকেন আতছ?–
ওতক সু্কল পেতক ব্সহষ্কার কতরতছ। ততব্ ওর সনতের পকান পদার্ পনই। ওতক িব্াই 
উতযক্ত করত। তাই ও এ্কটা পছতলর নাক ফাসটতয পদয। পছতলসটতক হািোতাতল সদতত 
হয।– ক্রেওতযল তার িেেকতন ব্লতলন,–ওর েতক্ষ এ্টা খুব্ই কষ্টকর ব্যাোর। ও পকান্ 
পগ্রতি ে তছ?– 
  
–পিতভন্থ–। |||||||||| –সলেন সপ্রোতরটসর সু্কল িম্বতন্ধ পতাোর সক ধারো? 
  
পি পতা খুব্ ভাল সু্কল। ততব্ পিখাতন ভসতক করাতনা পতা খুব্ কসঠন। 
  
–আোর ঐ সু্কতলর িতঙ্গ পযাোতযাে আতছ। তুসে ব্লতল কো ব্লতত োসর। 
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–তাহতল পতা ভালই হয।– 
  
েরসদনই ইসলযট ক্রেওতযল ব্লতলন,–সলেন সপ্রোতরটসর সু্কতলর সপ্রসন্সোল পফনালতক 
িাযাতল ভসতক করতত রাসে হতয পেতছন।–আেনাতক অিংখয ধনযব্াদ। 
  
সলেন সপ্রোতরটসর সু্কলটা সব্রাট। এ্িওযাসিকযান সব্সডং, সতনসট অযাতনক্স, পখলার োঠ 
সনতয সতসর। 
  
িযানা পফনালতক সনতয সপ্রসন্সোল রাওযাতনা িতটর অসফতি সেতয ঢুকল। সতসন পব্শ 
ব্নু্ধভাব্ােন্ন। পফনালতক সতসন ব্লতলন,–িুস্বােতে। পতাোর িম্বতন্ধ আসে অতনক ভাল 
কো শুতনসছ।– 
  
পফনাল সনরুের পদতখ িযানা ব্লল,–পফনালও এ্খাতন আিার েনয েুসখতয আতছ।–ভাল।– 
এ্ক ব্যস্কা েসহলা এ্তলন। সতসন সব্সক। তােঁতক সেতিি িট সনতদকশ সদতলন সু্কলটা 
পফনালতক ঘুসরতয পদখাতত আর সকছু সট াতরর িতঙ্গ েসর য করাতত। 
  
িযানার ইশারায পফনাল সব্সকর িতঙ্গ পেল। িযানা ব্লতত শুরু কতর–আেনাতক পতা…– 
সেতিি িট ব্লতলন,–আেনাতক সকছু ব্লতত হতব্ না। ইসলযট ক্রেওতযল িব্ ব্তলতছন 
আোতক। আেরা ওর দুঃতখর ব্যাোরটা বু্তেসছ। ওতক এ্কটু ছা  পদব্।–ধনযব্াদ। ও 
ছাে সহিাতব্ পব্শ ভাল।–তা পতা হতব্ই। অতে পগ্রি এ্ োওযা তাই প্রোে কতর। 
  
পফরার েতে িযানা ব্লল,– েৎকার সু্কল তাই না?– 
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পফনাল ব্লল, সকন্তু আোর খুব্ই কষ্ট হতব্ এ্খাতন। পটসনি পকাটক আর ফুটব্ল োঠ োকা 
িতেও আসে পখলতত োরব্ না। 
  
িযানা তাতক দুহাতত েস তয ব্তল,–আসে দুঃসখত।– 
  
শসনব্ার রাতত হািিতনর ব্াস তত পব্শ েেকাতলা োসটক হল। অতনক েেযোনয ব্যসক্ত 
হাসের সছতলন। তাতদর েতধয অনযতে হতলন প্রসতরক্ষা দফততরর পিতক্রটাসর, কংতগ্রতির 
ব্হু িদিয, পফিাতরল সরোতভকর প্রধান, োেকাসনর রাষ্ট্রদূত। িযানা এ্ব্ং পেফ পিখাতন 
পেৌঁছল। িযানা পেফ-এ্র িতঙ্গ রোর ও োতেলার েসর য কসরতয সদল। হািিন 
ব্লতলন,–সেঃ পেফ, আসে আেনার পপাটকি কলাে ও সটসভ িম্প্র ার খুব্ উেতভাে 
কসর।– 
  
–ধনযব্াদ।– 
  
োতেলা অসতসেতদর িতঙ্গ তাতদর েসর য কসরতয সদতলন। পব্সশর ভাে অসতসেই িযানা 
অেব্া পেফ-এ্র ভক্ত। পেনাতরল সভক্টর বু্োর এ্ব্ং েযাক পোন এ্সেতয এ্তলন। িযানা 
ব্লল,–শুভ িন্ধযা।– বু্োর রুক্ষস্বতর ব্লতলন,–আেসন এ্খাতন পকন?– িযানা  েতক 
উঠল। বু্োর ব্লতলন–এ্টা এ্কটা িাোসেক ব্যাোর। এ্খাতন পয প্র ার োধযে আেসন্ত্রত 
হতব্ তা পতা োনা সছল না।– পেফ রােত ভাতব্ ব্লল, আেনাতদর েত আোতদরও 
এ্খাতন আিার অসধকার আতছ।– বু্োর তাতক োো না সদতয িযানার সদতক তাসকতয 
ব্লতলন আসে ব্লসছলাে সকনা পয আোর সনতর্ধ িতেও আেসন উইনথ্রেতদর ব্যাোতর 
সনতয ঘােঁটাঘােঁসট করতল অিুসব্ধায ে তব্ন?– ব্তল সতসন  তল পেতলন। েযাক পোন 
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লসজ্জতভাতব্ ব্লতলন,–আসে অতযন্ত দুঃসখত। উসন পেোে হাসরতয পফতলতছন।– ঠাো 
েলায পেফ ব্লল,–তাই পতা পদখসছ।– 
  
সনশতভাে খুব্ ভাল পহাল। োতেলা, ব্লতলন, সলেন সপ্রোতরটসর সু্কতল পফনালতক ভসতক 
করা হতয পেতছ?– িযানা ব্লতলন,–ইসলযট ক্রেওতযল ব্যব্স্থা কতর সদতযতছন। সতসন 
েহান োনুর্। রোর হািিন িায সদতলন। তারের সদ্বধাগ্রস্ত স্বতর ব্লতলন, রাসশযায 
পটলর উইনথ্রে আোতদর রাষ্ট্রদূত হব্ার আতে ব্তলসছতলন েনেতের েীব্ন পেতক সতসন 
অব্ির পনতব্ন। িযানা ব্লল, আর তারেরই সতসন রাসশযায রাষ্ট্রদূততর েদটা গ্রহে 
কতরসছতলন পতা?–হা।– িযানা ভাব্ল কী অদু্ভত ব্যাোর। 
  
পেফতক িযানা ব্লল পফরার েতে, বু্োর  ান না আসে উইনথ্রেতদর েৃতুযর তদন্ত 
কসর।–পকন করতব্ না?–উসন কারেটা ব্তলন সন।–ওর স ৎকাতরর প তয েতন রাখা উস ত 
এ্ই কোটা পয উসন পফিাতরল সরিা ক এ্তেসন্সর প্রধান।–োসন। আধুসনক প্রযুসক্তসব্দযা 
সশক্ষার িাহাতযয তারা অনুন্নত পদশগুসলর কাসরেসরর োন উন্নত করতত  ায।–ওটা এ্ 
িব্ পলাক পদখাতনা ব্যাোর। ওতদর আিল কাে হল ফতরন ইনতটসলতেসন্স এ্তেসন্সর 
ওের গুপ্ত রসেসর করা এ্ব্ং তাতদর পযাোতযাে সব্সিন্ন করা।– িযানা ব্লল,–পটলর 
উইনথ্রে এ্কিেয…FRA-এ্র প্রধান সছতলন। পকেন িতেহেনক ব্যাোর না?– পেফ 
ব্লল–তাই আসে ব্লসছ তুসে এ্ই বু্োতরর পেতক যতই দূতর োতকা ততই পতাোর 
েঙ্গল। তুসে যসদ আতে ব্াস  পযতত  াও…–না, পতাোর ব্াস তত পযতত  াই। পেফ হািল, 
ব্লল,–তাই  তলা।– েযাসিিন সিতটর  ারতলা ব্াস র এ্কটা অযাোটকতেতি পেফ োতক। 
পেফ িযানাতক তার শযনকতক্ষ সনতয পেল। েস তয ধতর ব্লল,–তুসে পয কত িুের তা 
তুসে সনতেই োন না।– িযানা হািল, িব্ েুরুর্রাই এ্ই এ্কই কো ব্তল োতক। তারা 

http://www.bengaliebook.com/


 দি স্কাই ইজ ফদ িং । দিডদি সি ডি 

48 

www.bengaliebook.com                                  িূদিপত্র 
 

 

ঘসনষ্ট হতত যাতব্ এ্েন িেয পিলতফানটা পব্তে উঠল। পেফ পফান তুলল–ব্লল,–হযােঁ 
এ্সেতয যাও…স ন্তা পকার না…এ্টা পব্াধহয পতাোর োনসিক  াতের েনয… েৎকার…শুভ 
রাসে।– পেফ পফান অফ করল। –কার পফান?–র যাত তলর। ব্ড্ড পব্সশ কাে কতর পতা, 
ওর এ্কটু সব্রাতের দরকার।– ব্াস  সফতর িযানা পদখল হাউিকীোর অধধযক হতয 
অতেক্ষা করতছ–পি ব্লল,–রাত পদ টা ব্াতে।– িযানা তাতক সকছু টাকা সদতয ব্লল–তুসে 
ব্রং টযাসক্স সনতয  তল যাও।– হাউিকীোর ব্লল,–সেি ইভান্স, িারা িন্ধযা পফনাল 
ব্ারব্ার পখােঁে সনসিল আেসন কখন ব্াস  সফরতব্ন।–আিা, শুভ রাসে।– 
  
িযানা এ্ব্ার পফনাতলর ঘতর সেতয পদখল পি তখনও পেতে। তাতক পদতখই উচ্ছ্বসিত 
হতয উঠল। –পতাোর পতা এ্খন ঘুসেতয ে া উস ত।–আসে পতাোর ব্াস  পফরার 
অতেক্ষায সছলাে।–এ্ব্ার পেতক আসে আরও পব্সশ কতর পতাোতক িঙ্গ সদতত প ষ্টা 
করব্।– 
  
. 
  
পিােব্ার িকাতল এ্কটা পফান এ্ল। স লতড্রন্স ফাউতেশতনর িতঙ্গ েস ত িাঃ পোতযল 
সহরিব্ােক-এ্র কাছ পেতক। সতসন ব্লতলন, ইসলযট ক্রেওতযল তাতক ব্তলতছন পয িযানা 
তার পছতলর েনয এ্কসট প্রিতেসটক হাত পেতত  ায। এ্ ব্যাোতর িযানা পযন তাতদর 
িতঙ্গ পযাোতযাে কতর। ঐ সদনই িযাো পফনালতক সনতয তাতদর কাতছ পেল। িাঃ পোতযল 
সহরিব্ােক-এ্র ব্যি  সিতশার্ধ্ক, খুব্ই আকর্কেীয। িযানা তাতক ব্লল,–পফনাতলর এ্খন 
স্বাতস্থযর উন্নসত হতি। েতর এ্ই হাত পছাট হতয যাতব্। তার আব্ার নতুন কতর ব্ানাতনার 
খর …–সেি ইভান্স, যুে সব্র্ধ্স্ত পদশগুসলর সশশুতদর িাহাতযযর েনযই আোতদর 

http://www.bengaliebook.com/


 দি স্কাই ইজ ফদ িং । দিডদি সি ডি 

49 

www.bengaliebook.com                                  িূদিপত্র 
 

 

ফাউতেশন েসঠত হতযতছ। তাই আেনাতক পকান খর  করতত হতব্ না।– িযানা ব্লল–
ধনযব্াদ।– তারের ঈশ্বতরর কাতছ ইসলযট ক্রেওতযতলর েঙ্গতলর েনয প্রােকনা োনাল। 
িাঃ পোতযল এ্ব্ার পফনালতক েরীক্ষা করতলন। তারের িযানাতক ব্লতলন, আোতদর 
কাতছ দুধরতনর হাত আতছ, সেইতলকসিক সশল্পিেৃে আর পকব্ল অোতরতটি হাত। সেও 
ইতলকসিক হাতটা োিসটক সদতয সতসর এ্ব্ং হাততর েত গ্লাভি সদতয পো ান। এ্টা 
এ্তকব্াতর আিতলর েত পদখতত। িাঃ পোতযল এ্ব্ার পফনালতক বু্সেতয সদতল–তুসে 
যখনই এ্ই নকল হাতটা ব্যব্হার করতব্ তখন স্বযংসক্রযভাতব্ সেইতলকসিক ইসঙ্গত সদতত 
োতক। এ্ব্ং োংিতেসশগুসল িংসু্কস ত হয। এ্কটা আকন সদতয হাতটা আটকাতনা। 
োতলা এ্কটা নাইলতনর পোো সদতয আটকাতনা হাতটা। িােঁতার ছা া আর িব্ কােই 
তুসে করতত োরতব্।– পফনাল োনতত  াইল,–এ্টা সঠক আিল হাততর েত পদখাতব্ 
পতা?– হা, পতাোতক এ্কেন পেরাসেতের িতঙ্গ পদখা করতত হতব্ কীভাতব্ সেইতলকসিক 
সিেনযাল সনযন্ত্রে করতত হয তা পশখার েনয। পফনাল আর িযানার প াখ সদতয আনতে 
েল েস তয ে ল। 
  
েরসদন িযানা অসফতি আিততই অসলসভযা এ্কটা খাে আর ফুতলর পতাত  া সদল। 
খাতের পভতর এ্কটা কািক–সপ্রয সেি ইভান্স, আেতদর ব্নু্ধর স ৎকার কাে াতনার প তয 
খারাে।– ফুলগুতলা উেতভাে করতব্ন। েযাক পোন।– 
  
িযানা হািল। পেফ ব্তলসছল,–পেনাতরল বু্োতরর কাে াতনা তার স ৎকাতরর প তযও 
খারাে। তাহতল সঠক পকািা? িযানার েতন হল পোন তার কাে এ্ব্ং ব্িতক ঘৃো 
কতর।– 
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FRA-এ্র েযাক পোনতক পফান করল িযানা। ব্লল,–ফুতলর েনয ধনযব্াদ।–আেসন সক 
অসফি পেতক কো ব্লতছন?–হযােঁ।–আসে েতর পফান করসছ।– এ্র েতরই িাযাল পটাতনর 
শব্দ পভতি এ্ল। এ্র সেসনট সততনক েতরই েযাক পোন পফান করল। সেি ইভান্স 
আেরা পয পফান করসছ এ্কো পকউ না োনতলই েঙ্গল। আসে বু্োরতক োসন। উসন 
ব্  এ্কতরাখা। আেসন ব্রং আোর ব্যসক্তেত পিলতফাতনর নম্বরটা সনতয রাখুন। –
ধনযব্াদ।– পি নম্বরটা সলতখ সনল। 
  
পিসদন িকাতল েযাক পোতনর িতঙ্গ পদখা কতর পেনাতরল বু্োর ব্লতলন,–আোর েতন 
হয ইভান্স এ্কেন দুশ্চসরো। ওর ওের এ্কটা ফাইল খুতল পফল আর আোতক িব্ 
খব্র োসনও।–সঠক আতছ।– েতন েতন েযাক পোন ব্তল আসে পোতটই তা করব্ না। 
  
পটসলতফাতন পেশতনর এ্সক্সসকউসটভ িাইসনং রুতে ব্তি পেফতক িযানা ব্লল,–পফনাতলর 
নকল হাততর ব্যাোতর আসে খুব্ই উতেসেত। এ্তসদন পি পয হীনেনযতায ভুেত তা 
এ্ব্ার কাসটতয উঠতব্।– পেফ ব্লল,–তা পতা সঠকই।– পেফ-এ্র পিলতফানটা পব্তে 
উঠল। পেফ পফান ধরল।  সকতত এ্কব্ার িযানার সদতক তাসকতয সনতয ব্লল,–..না, তুসে 
এ্সেতয যাও। তুসে এ্কেন স সকৎিতকর কাতছ যাও…সনতের যত্ন সনও…সব্দায।– 
  
িযানা ব্লল–র যাত তলর পফান সছল? 
  
হযােঁ-ওর সকছু শারীসরক িেিযা পদখা সদতযতছ। সরওয শুসটং ব্াসতল কতর সদতযতছ। 
  
–ও পতাোতকই পকন পফান করতত পেল? 
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–কারে ও এ্তকব্াতর এ্কা। আর পকউ পনই।– 
  
. 
  
পিসদন িকাতল র যাত ল আতেসরকান এ্ক্সতপ্রিওতযর হতয ইোতনো সব্ত  শুসটং করসছল। 
দুেুতর েসর ালক তাতক ব্তলন,–পশর্ দৃশযটা আরও এ্কব্ার পতালা যাক।– র যাত ল 
ব্লল–আসে দুঃসখত, োরব্ না।– েসর ালক অব্াক হতয তাকাতলন,–আসে খুব্ ক্লান্ত।– 
ব্তল পি পহাতটতলর সদতক পযতত পেল। কােঁেসছল পি। োো সেেসেে করতছ। পেফতক 
তখনই পি পফান কতর। পেফ খুব্ ভাল। িুতখর িংিার সছল তাতদর। সকন্তু এ্কটা 
পফানতক পকন্দ্র কতর িব্ ওতলাটোলট হতয পেল–হযাতলা, র যাত ল সেতভন্স?–হযােঁ।– 
হসলউতির নােকরা েসর ালক রিসরক োশকাল আেনার িতঙ্গ কো ব্লতত  ান। –পফাতন 
তার েলা োওযা যায।– আসে আেনার পফাতটাগ্রাফ পদতখসছ সেি সেতভন্স। আেসন 
আোর আোেী ছসব্তত কাে করতব্ন? সিন পটতের েনয আিতত োরতব্ন হসলউতি?–
সকন্তু আসে পতা পকানসদন অসভনয কসরসন।–তা সনতয ভাব্তব্ন না। আসে সশসখতয েস তয 
পনব্। আেনার িব্ খর ও ব্হন করব্।– র যাত ল এ্কটু পভতব্ ব্লল,–িপ্তাহ সততনতকর 
েতধযই পযতত। োরব্।– সরসিভারটা নাসেতয পরতখ ভাব্ল পেফ-এ্র িতঙ্গ েরােশক করা 
পহাল না। পেফ ব্লল,–যাও হসলউতি েো কতর এ্তিা।–তুসে সক আোর িতঙ্গ যাতব্?–
না। আোর এ্খন অতনক োযোয পখলা আতছ। র যাত ল ব্লল–খুব্ খারাে। আেরা সক 
আর এ্কিতঙ্গ সেসলত হতত োরব্ পেফ?–প্রাযই োরব্ না।– র যাত ল সকছু ব্লল না। 
  
লি অযাতিতলি সব্োনব্েতরর িােতন েুসিওর এ্কেন কেক ারী সলেুসেন োস  সনতয 
অতেক্ষা করসছল। পি তাতক োস তত তুতল সনতয ব্লল, আোর নাে পহনসর পফািক। িব্াই 
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আোতক হযােঁে ব্তল িাতক। োস তত পযতত পযতত পি োনাল,–পিসটউ েযারেতি এ্কটা 
ঘর আেনার েনয বু্ক কতরসছ। োতশই িূযক অস্ত যায প্রসতসদন। আে দুেুর দুতটায আসে 
েুসিওয সনতয যাব্।– 
  
দুেুর সঠক দুতটার এ্কটু েতর রিসরক োশকাতলর অসফতি সেতয হাসের হল র যাত ল। 
  
সতসন ব্লতলন,–আসে আেনাতক এ্ক ব্  োতের অসভতনেী কতর তুলব্। এ্ে অব্ এ্ 
সড্রে ছসব্র েনয আেনার সিনতটে পনওযা হতব্ কাল িকাতল। আে িন্ধযায আেরা 
এ্কিাতে সনশতভাে িারতত োসর সক?–সনশ্চযই।–তাহতল রাত আটটায আসে আেনাতক 
তুতল আনব্।– িন্ধযায সতসন ব্লতলন, লি এ্তিলি এ্েন োযো পযখাতন আেসন প্রসত 
েুহূততক উষ্ণতার েরশ োতব্ন।– িন্ধযার পশতর্ েসর ালক ব্লল–রাতত ভাল কতর 
ঘুতোতব্ন। কাল আেনার েীব্নটা এ্তকব্াতর ব্দতল পদব্।–ধনযব্াদ।– 
  
এ্রের সদন তাতক পেকআে কতর ও পোশাক েসরতয িাউে পেতে সনতয পেল। –
আেরা আেনাতক কযাতেরার ব্াইতর সকছু প্রশ্ন করব্ প্রেে েযকাতয। আর সদ্বতীয েযকাতয 
কযাতেরায সকছু পছাট পছাট দৃশয পতালা হতব্।–গুিেসনকং।–গুিেসনকং।–আেসন পতা েতিল?–
হযােঁ।–কীভাতব্ শুরু করতলন?–আোর তখন েতনতরা ব্ছর ব্যি। োতযর িতঙ্গ এ্ক েতিল 
এ্তেি পরতস্তারােঁয আোতক পদখতত পেতয োতযর িতঙ্গ কো ব্তল। আর আসে েতিতলর 
কাে শুরু কসর। র যাত ল িহেভাতব্ই সেসনট েতনতরা িাক্ষাৎকার পদয।–কাট।– এ্কটা 
পছাট স েনাটয র যাত তলর হাতত তুতল সদতয রিসরক ব্লতলন,–এ্খন এ্কটু সব্রসত। এ্টা 
েত  পদখুন। সতসর হতল আেরা শুসটং শুরু করব্।– র যাত তলর সব্েরীতত নাযতকর 
ভূসেকায পয অসভনয করতব্ তার িতঙ্গ র যাত তলর েসর য কসরতয পদওযা পহাল। পকসভন 
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ওতযব্োর। এ্কটু েতর শুসটং শুরু হল। র যাত ল নাযতকর সদতক তাসকতয ব্লল–আে 
িকাতল সব্ব্াহ সব্তিতদর েনয আসে উসকতলর িতঙ্গ কো ব্তলসছ।–আসে পি কো 
শুতনসছ। ততব্ তার আতে আোর িতঙ্গ কো ব্লা সক পতাোর উস ত সছল না?–ব্ছর 
খাতনক আতেই পতা পতাোয িতঙ্গ কো ব্তলসছ পেফ। তুসে তখন কান দাওসন।–কাট। 
ওর নাে সক্লফ। পেফ নয।–দুঃসখত।– সঠক আতছ আর এ্কব্ার শুসটং শুরু করা যাক। 
  
র যাত ল শুসটং-এ্র েতর ভাব্ল তার আর পেফ-এ্র সব্ব্াহব্ন্ধতন আব্ে োকার পকান 
োতন হয না। কদাস ৎ তারা এ্কিতঙ্গ োতক। 
  
এ্খন অিুস্থ র যাত ল ভাব্ল আসে ভুল কতরসছ সব্ব্াহসব্তিদ কতর। 
  
নকল হাতটা পদব্ার িেয িাক্তার িযানাতক ব্লল,–শারীসরক এ্ব্ং েনস্তত্ব উভয সদক 
সদতযই এ্টা ব্যব্হার করা কসঠন। পফনালতক পব্াোতত হতব্ এ্টা পদতহরই এ্কটা অঙ্গ। 
এ্তত অভযস্ত হতত দুসতন োি িেয লােতব্। 
  
েতরর সদন িকাতল হাতটা না লাসেতযই পফনাল সু্কতল যাব্ার েনয সতসর হতি পদতখ 
িযানা ব্লল–পফনাল পতাোর হাতটা পকাোয?– 
  
–ওটা এ্কটা তাোশা। ওটা আসে লাোব্ না। 
  
–ওটা পতাোতক েরততই হতব্। ওটার িুতযাে পতাোতক সনততই হতব্।– 
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িযানা আব্ার পোযো োককাি আব্রাহাতের িতঙ্গ পদখা করতত পেল। অতটােসি সরতোতটকর 
ফলাফল োনতত।  
  
–পোযান সিসনসির অতটােসি সরতোতটক েদ ব্া ড্রাতের পকান িন্ধান পেতলসন। সতসন 
হতাশাগ্রস্ত হতয সনতের েীব্ন পশর্ কতর সদতযতছন।– 
  
িযানা এ্ব্ার পোতযো পফাসনক্স উইলিতনর অসফতি পেল। 
  
–নতুন পকান খব্র পনই েযাসর উইনথ্রতের খুতনর ব্যাোতর। পেসিংগুতলারও পখােঁে 
োইসন।– প াতররা এ্তকব্াতর হাত ধুতয েুতছ ব্তি আতছ। সশল্পীিােগ্রীর প ার খুব্ পব্সশ 
পনই। ততব্ এ্তদর পোসটভ িাধারেত অনয অেরাধীতদর েত হতয োতক। সকন্তু এ্তদর 
পোসটভ এ্তকব্াতর আলাদা।–সকভাতব্?–সশল্প িােগ্রীর প াতররা কখনও সনরস্ত্র োনুর্তক 
খুন কতর না। পতাোর সক এ্ই পকতি আগ্রহ আতছ?– 
  
না-পস্রফ পকৌতূহল।– িযানা সেতেয ব্লল। 
  
সনধকাসরত FRA পহিতকাযাটকাতর পেনাতরল বু্োতরর অসফতি সেসটং পশর্ হততই েযাক 
পোনতক সতসন সেতেি করতলন,–কী ব্যাোর ব্তলা পতা িযানা ইতভন্স-এ্র? এ্তকর ের 
এ্ক কাে ঘসটতয  তলতছ।–তার সকছু সেোিয সছল। তাই প্রশ্ন কতর যাতিন। এ্তত পতা 
পদাতর্র সকছু পনই।–ওতক এ্স তয পযতত প ষ্টা পকার।– 
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িযানা যখন েরব্তকী িম্প্রিারতের েনয সতসর হসিল তখন পব্কার তাতক ব্লতলন,–FRA 
পেতক পতাোর ব্যাোতর এ্কটা পফান এ্তিসছল। তারা  ায তুসে উইনথ্রতের খুতনর 
ব্যাোতর তদন্ত ব্ন্ধ কতরা।– 
  
িযানা ব্লল,–আসে পয তদতন্ত পনতেসছ তা পশর্ না হওযা েযকন্ত আসে িতর আিব্ না। 
কারে এ্েন সকছু িরকারী এ্তেসন্স আতছ তারা  ায আসে এ্ই তদন্ত  াসলতয যাই। 
  
অযািতেন–পযখাতন পটলর ও তার স্ত্রী অসিদগ্ধ হতয োরা যান পিখান পেতকই এ্ই 
রহতিযর শুরু। পিখান পেতক িতেহেনক সকছু পেতল পিটা হতব্ ক্রাইে লাইতন প্রেে 
লাসে পেতর ফুটব্ল পখলার েত।–সঠক আতছ এ্সেতয যাও।– 
  
পফ্ল্াসরিার ব্াস তত পস্রফ এ্কটা ঘর পেতক আর এ্কটা ঘতর োয াসর করতত করতত পি 
েসররান্ত হতয েত তছ। তার এ্ত ক্লান্ত হওযা কতব্ পেতক পয শুরু হল বু্েতত োতর না। 
র যাত ল ভাতব্ িম্ভব্ত তার ফু্ল্ হতযতছ। পি েৃদু উষ্ণ েরে েতলর টতব্ োন করসছল। 
তার হাতটা হঠাৎ বু্তক সেতয েত  এ্ব্ং পিখাতন পি এ্কটা সেে অনুভব্ কতর। পি ভয 
পেতয যায। তারেতর সনতেই ভয কাটাতত  াইল। পি ধূেোন কতর না। শরীতরর যতেষ্ট 
যত্ন পনয। কযান্সার তার হতত োতর না। তবু্ িাক্তার পদখাতত হতব্। পফান করল র যাত ল 
পব্সট সরকেযাতনর েতিল এ্তেসন্সতত। পয আব্ার কাে শুরু করতত  ায। পব্সট সরকেযান 
োনাল েরব্তকী শুসটং শুক্রব্ার। েতরর িপ্তাতহ শুরু হতি। সব্স্তাসরত খব্র পতাোতক েতর 
োঠাসি।– 
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েতরর সদন সব্তকতল িাঃ গ্রাহাে এ্লসেতনর িতঙ্গ পদখা করল র যাত ল। ব্লল,–আোর 
িানসদতকর স্ততন পছাট্ট এ্কটা সেে পদখা সদতযতছ। আসে োইতক্রািােকাসর করাতত  াই। 
আসে এ্কেন েতিল। তাই আোর পদতহর পিৌেযক ব্োয রাখা খুব্ েরুসর।–সঠক আতছ। 
ততব্ আতে ব্াতযাসঙ্গ কতর পদসখ অোতরশন করতত হতব্ সকনা।– হিসেটাল োউন েসরতয 
নািক ব্যাত লতক সতসর কসরতয সদল। িাক্তার তাতক েরীক্ষা করতলন। সটিুয ব্ার করতলন। 
ব্লতলন,–এ্টা লযাব্তরটসরতত োঠাতত হতব্। কাল িকাতল িাইতটালসে সরতোটকটা োব্।– 
  
েতরর সদন িকাল নটায িাঃ এ্লসেন র যাত লতক পফান করতলন।–সেি সেতভন্স, এ্ইোে 
িাইতটালসের সরতোটকটা পেলাে, েতন হয…–ব্লুন, সনসদ্বকধায ব্লতত োতরন।–আোর েতন 
হয আেনার কযান্সার হতযতছ।– 
  
পেফ পপাটকি কলাতের েনয যখন সলখতছ তখন পফান পব্তে উঠল। 
  
–পেফ…– র যাত ল কােঁদসছল। 
  
–কী ব্যাোর…কােঁদছ পকন? 
  
–আোর পব্রে কযানিার হতযতছ। 
  
–পি কী? খুব্ োরত্মক? 
  
–এ্খনও োসন না। আোতক েযাতনাগ্রাে করাতত হতব্। 
  
–পেফ তুসে এ্কব্ার আিতব্? 

http://www.bengaliebook.com/


 দি স্কাই ইজ ফদ িং । দিডদি সি ডি 

57 

www.bengaliebook.com                                  িূদিপত্র 
 

 

  
–পশান…আসে পব্াধহয… 
  
–পস্রফ এ্কটা সদতনর েনয… 
  
–সঠক আতছ আসে প ষ্টা করব্।– 
  
পপ্রািাকশান সেসটং পেতক সফতর িযানা ব্লল–অসলসভযা, আোর িকাতলর সব্োতন 
অযািতেন আর কাতলারাতিার সটসকট লােতব্।– 
  
–সঠক আতছ। পেফ পতাোর েনয অতেক্ষা করতছন। 
  
–ধনযব্াদ।– ঘতর ঢুতক পেফতক পদখল িযানা। 
  
পেফ-এ্র েুতখর অসভব্যসক্ত পদতখ িযানা সেতেি করল,–তুসে সঠক আছ পতা? 
  
— দীঘকশ্বাি পফতল পেফ ব্লল,–র যাত তলর পব্রতে কযানিার হতযতছ। 
  
— িযানা দুঃসখত হতয ব্লল,–ও সঠক হতয যাতব্ পতা?– 
  
–িাক্তার এ্খনও তা োনাতত োতরসন, র যাত ল ব্  সনঃিঙ্গ। খুব্ আতসেত হতয েত তছ। 
িযানা ব্লল,–তুসে অব্শযই ওর কাতছ যাতব্।– 
  
দুএ্কসদতনর েতধযই আসে সফতর আিব্। 
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— দুঘণ্টা েতর পেফ সেযাসেোেী সব্োতন উঠল। 
  
িযানার িেিযা হল পফনালতক সনতয। পকননা সব্শ্বািতযােয পলাতকর কাতছ তাতক না পরতখ 
পি অযািতেতন পযতত োরতব্ না। োতেলা হািিনতক পফান করততই িেিযার িোধান 
হতয পেল। সতসন হাউিসকোর পেসর পরাযাসন ভযাতলতক োঠাব্ার ব্যব্স্থা কতর সদতলন। 
  
েরসদন িকাতল িাতটায পেসর ভযাতল এ্তি হাসের এ্ল। েঞ্চাশ ব্ছর ব্যি হতব্। 
পফনাতলর িতঙ্গ তার েসর য কসরতয সদল িযানা। 
  
িযানাতক পফনাল সেতেি করল,–তুসে পতা আব্ার সফতর আিতব্, তাই না? 
  
— িযানা তার সেতঠ হাত পরতখ ব্লল,–সনশ্চযই।– 
  
েুসিওয সফতর িযানা পিতস্কর ওের পছাট্ট িুের পো ক েত  োকতত পদখল। পিটা 
খুলল িযানা, তাতত এ্কটা পিানার পেন এ্ব্ং কািক। কাতিক পলখা–সপ্রয িযানা, যাো 
সনরােদ পহাক। দয েযাং।– ব্যাোরটা স ন্তার। যাই পহাক, কািকটা পি োতিক ঢুসকতয সদল। 
  
সঠক তখনই এ্কেন রসেতকর িাতে পহাযারটতনর আতের অযাোটকতেতি পব্ল ব্াোল। 
নতুন ভা াতট তার সদতক তাসকতয োো না ল। পলাকটা এ্ব্ার িযানার অযাোটকতেতি 
পেল। –েযািাে আোতক তার পটসলসভশন পিটটা পেরােত করব্ার েনয আোতক 
োসঠতযতছন।– 
  
–আিুন।– সেতিি ভযাতল তাতক পভততর িাকল। 
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. 
  
সেযাসে ইিারনযাশনাল সব্োনব্েতর র যাত ল সেতভন্সতক পদতখ পেফ অব্াক হতয পেল। 
এ্ত িুের হতযতছ পি। র যাত ল তাতক েস তয ধতর ব্লল–পেফ পতাোতক অতনক 
ধনযব্াদ এ্খাতন আিার েনয।–এ্ত িুের হতযতছ তুসে। পতাোর কযান্সার হযসন,– ব্তল 
পেফ এ্কটা সলেুসেন োস র সদতক এ্সেতয পেল। র যাত ল ব্লল,–পতাোর েুতখ ফুল 
 েন ে ুক।– োস তত পযতত পযতত র যাত ল ব্লল,–িযানা পকেন আতছ?– 
  
–ঐ আতছ এ্করকে।–আোেী িপ্তাতহ অরুব্ায আোর শুসটং করব্ার কো– র যাত ল 
ব্লল। এ্ই অরুব্ায তাতদর অতনক িুতখর সৃ্মসত েস তয আতছ। এ্খাতন তারা েধু সন্দ্রো 
যােন কতরসছল। 
  
পেফ ব্লল,–অরুব্ায অরানতেোর হইব্ােক োহাত র ওের আেরা েধু সন্দ্রো যােন 
কতরসছলাে পতাোর েতন আতছ র যাত ল?– র যাত ল ব্লল,–পিটা সছল আোতদর কাতছ 
এ্কটা স্বেক তাই না?–সঠক ব্তলছ।– রাত ল ব্লল–িকাতল আোর েযাতনাগ্রাে করার কো 
আতছ। তুসে সক তখন আোর িতঙ্গ োকতব্ :–অব্শযই।– সেযাসের টাওযার ইোসেং এ্ 
েযাতনাগ্রাে করার ব্যব্স্থা । নািক ব্, সেসনট েতনতরা িেয লােতব্। সরতোটক পেতত 
আোেীকাল হতয যাতব্।– 
  
েরসদন অনতকালসেে স্কট ইযং-এ্র কাতছ সেতয হসের হল পেফ এ্ব্ং র যাত ল। 
  
িাক্তার র যাত তলর সদতক তাসকতয ব্লতলন। –আসে দুঃসখত সেি সেতভন্স। আেনার : খুব্ 
োরাত্মক ধরতনর পব্রে কযানিার হতযতছ। এ্খনই অোতরশন দরকার।– পেফ প েঁস তয 
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উঠল–ওফ, না। এ্ হতত োতর না। আিা িাক্তারব্াবু্ অনয পকান উোয আেসন োতনন 
না অোতরশন ছা া?– নম্রভাতব্ িাক্তার ব্লতলন,–পরােটা অতনক পব্ত  পেতছ। তা আর 
িম্ভব্ নয।– র যাত ল ব্লল,–তা আসে োরব্ না। আোেী িপ্তাতহ অরুব্ায শুসটং আতছ।– 
  
পেফ ব্লল–িাঃ ইযং, আেসন কতব্ অোতরশন করতত  ান?–যত তা াতাস  িম্ভব্।– 
  
র যাত ল ব্লল,–আর এ্কেন িাক্তাতরর িতঙ্গ েরােশক করতত  াই।– 
  
–সনশ্চযই।– অনয স সকৎিক িাঃ অযারন কযাতেরন ব্লতলন,–আসে িাঃ ইযং-এ্র িতঙ্গ 
এ্কেত। তা াতাস  অোতরশন কসরতয পনওযাই ভাল।– 
  
র যাত ল ব্লল,–আেনারা যখন তাই ব্লতছন ততব্ তাই পহাক।– িাঃ ইযংতক র যাত ল 
ব্লল,–আসে অোতরশন করাতত রাসে।– িাঃ ইযং ব্লতলন, আেসন ইতি করতল 
োসেক িােকতনর িতঙ্গ কো ব্লতত োতরন। আেনার স্তন েুনেকঠতনর ব্যাোতর তার িতঙ্গ 
আতলা না করতত োতরন। 
  
. 
  
েযাট পব্কাতরর অসফতি ইসলযট ক্রেওতযল এ্তি হাসের হতলন। ব্লতলন,–আে রাতত 
িযানা দূরদশকতন খব্র িম্প্র ার করতছ না?–হযােঁ, পি এ্খন অযািতেতন।–উইনথ্রতের খুতনর 
ব্যাোতর কতটা পি অগ্রির হতত োরল োনাতব্ন। আসে আগ্রহী।– 
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সব্োন পেতক পনতে কার পরিাল কাউিাতরর সদতক এ্সেতয পেল িযানা। টাসেকনাতলর 
পভততর তখন িাঃ কালক র যােতি কাউিাতরর পেছতন এ্কেন ক্লাককতক ব্লসছতলন, সকন্তু 
এ্ক িপ্তাহ আতে আসে পি োস  বু্ক কতরসছলাে।– ক্লাকক ব্লতলন–িব্ পকেন েেতোল 
হতয পেতছ। এ্খন আোতদর হাতত এ্কটাও োস  পনই।– িাক্তার েেেে করতত করতত 
ব্াইতর পব্সরতয এ্ল। সঠক পিই িেয এ্যারতোটক লসব্র পরিাল পিতস্কর সদতক িযানা 
এ্সেতয পেল। ব্লল,–আোর এ্কটা োস  বু্ক করা সছল।– ক্লাকক ব্লল,–আেরা আেনার 
অতেক্ষায সছলাে। োস র  াসব্ তাতক সদতয ব্লল, এ্টা িাদা পলক্সাি োস , োকক করা 
আতছ।–ধনযব্াদ। সলটল পনল পহাতটতল কীভাতব্ যাব্?–টাউতনর সঠক োেখাতন। ৬৭৫ 
নম্বর ইে িুরাি অযাসভসনউ, আেসন পিখাতন আরাতে োকতব্ন।–ধনযব্াদ।– ক্লাকক িযানা 
র  তল যাব্ার দৃশয সনরীক্ষে করল। 
  
পহাতটলটা ভাল। পহাতটতলর সেছতন স েব্ৎ অযািতেন োহা ।  সিশ ঘিা অসিকুে 
জ্বলতছ। োনালা সদতয ব্রফ ে ার দৃশয প াতখ েত । অসতসেরা স্কী পোশাতক ব্তি 
রতযতছ। 
  
িযানা ক্লাককতক সেতেি করল,–পটলর উইনথ্রতের ব্াস টা পকাোয?– ক্লাকক সব্সস্মত হতয 
ব্লল, পিটা পতা আগুতন েুত  পেতছ।– 
  
–োসন। আসে শুধু োযোটা পদখতত  াই। 
  
–পিটা কাসনড্রাে ক্রীক ভযাসলর েূব্কসদতক। 
  
–ধনযব্াদ।– িযানা তার োস র সদতক এ্সেতয পেল। 
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কনসনড্রাে ক্রীক ভযাসলতত পটলর উইনথ্রতের ব্াস র  ারোশটা নযাশনাল ফতরতের েসে 
সদতয পঘরা। ব্াস টা এ্কতলা। সনসরসব্সল েসরতব্শ। নদীর খােঁস  রতযতছ।  েৎকার 
োযো। িযানা োযোটার  ারসদক ঘুতর পদখল। সকন্তু প্রশ্ন হল পিই ব্াস টা পেতক 
অসিদগ্ধ অব্স্থায উইনথ্রে দম্পসত োসলতয আিতত োতরন সন। িযানা ফাযার পেশতন 
পেল। ব্ছর সতসরশ ব্যতির দীঘকতদহী তাোতট রতঙর েিব্ীতরর েত প হারার এ্কসট 
পলাক এ্সেতয এ্ল। িযানা তাতক ব্লল,–পটলর উইনথ্রতের ব্াস  েুত  যাওযার ব্যাোতর 
আসে সকছু োনতত  াই।– 
  
–পি প্রায এ্ক ব্ছর আতের ঘটনা। োেরাতত পব্াধহয সতনতটর িেয আেরা খব্র 
োই। আোতদর দেকলব্াসহনী সেতযও সকছু করতত োতরসন। ততব্ আগুন পনভাতনার েতর 
আেরা দুসট েৃততদহ পিখাতন েত  োকতত পদসখ।–আগুন কী কারতে পলতেসছল?– 
  
–সব্দুযসতক পোলতযাতের েনয। আগুন লাোর আতের সদন এ্কেন ইতলকসিসিযানতক 
িাকা হতযসছল।–কী ধরতনর িেিযা হতযসছল ব্তল েতন হয?– 
  
–ফাযার অযালােক সিতেতে পকান িেিযা পদখা সদতয োকতত োতর।–পয ইতলসিসিযান 
পিখাতন সেতযসছল তার নাে কী?–আসে োসন না। ততব্ েুসলশ পরকতিক তার নাে আতছ।– 
  
–ধনযব্াদ।– পলাকসট এ্ব্ার পকৌতূহলী হতয ব্লল,–এ্ ব্যোতর আেনার এ্ত আগ্রহ। 
পকন?— 
  
িযানা ব্লল,–িারা পদতশ স্কী সরিতটক আগুন লাোর ব্যাোতর আসে এ্কটা প্রব্ন্ধ সলখসছ।– 
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িযান, এ্ব্ার অযািতেন েুসলশ পেশতন সেতয হাসের হল। পিখাতন অসফিার টানকার 
ব্লতলন,–আেসন পতা সটসভ পলসি িযানা ইভান্স।– 
  
–হযােঁ।–আসে কযাতেন টানকার। ব্লুন কী দরকার?– 
  
পটলর উইনথ্রতের ব্াস র আগুতনর ব্যাোতর আোর খুব্ পকৌতূহল। –এ্খানকার 
গ্রােব্ািীরা দৃশযটা েতন করতল এ্খনও পকেঁতে ওতঠ।– 
  
–শুতনসছ সব্দুযসতক িেিযার দরুন আগুনটা পলতেসছল?–হযােঁ।–অনয পকউ আগুন লাোযসন 
পতা?–অনয পকউ নয। সব্দুযসতক িেিযার েনযই আগুন পলতেসছল।–আগুন লাোর আতের 
সদন পয ইতলকসিসিযান পিখাতন সেতযসছল তার নাে কী?– 
  
পরকিক পঘেঁতট টানকার ব্লতলন,–সব্ল পকসল। আল লারেন ইতলকসিকযাল পকাম্পসন।–
ধনযব্াদ।–ওটা এ্ই রাস্তারই এ্তকব্াতর পশর্ প্রাতন্ত।–অতনক ধনযব্াদ।–এ্ আোর 
পিৌভােয।– 
  
িযানা েুসলশ পেশন পেতক পব্তরাততই এ্কটা পলাক পিলতফাতন কো ব্লতত লােল 
রাস্তার উতল্টা সদতক। িযানা পিই পকাম্পাসনতত সেতয সব্ল পকসলর পখােঁে করততই পিতস্ক 
ব্তি োকা পলাকসট োনাল–এ্ক ব্ছর হল সব্ল পকসল সনরুতেশ।– িযানা সব্সস্মত হতয 
সেতেি করল–সঠক কতব্ পেতক পি সনরুতেশ?– 
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–পযসদন উইনথ্রতের ব্াস তত আগুন লাতে পিসদনই িকাল পেতক পি সনরুতেশ।– িযানার 
শরীতর এ্কটা সহেশীতল পস্রাত ব্তয পেল। 
  
দসক্ষে আতেসরকার এ্তকব্াতর এ্ক প্রাতন্তর এ্কটা দ্বীতে এ্কসদন িারা িকাল পেট 
সব্োন নাোর শতব্দ েুখর হতয উঠল। এ্খন সেসটং-এ্র িেয, কুস েন অংশগ্রহেকারী 
ক া প্রহরায িদয সনসেকত এ্কটা সব্সডং-এ্র কাঠাতোয ব্তি আতছ। সপকার ঘতরর 
িােতন এ্ল। –িুস্বােতে। এ্খাতন আোতদর কাে শুরু করব্ার আতে পদখা যাতি পয 
এ্কটা িেিযা উদু্ভত হতযতছ। এ্কেন সব্শ্বািঘাতক রতযতছ পয আোতদর িব্ সকছু 
প্রকাশ কতর সদতত  ায। আসে আশা কসর তাতক খুব্ সশেসের ধরতত োরব্। আর তাতক 
উেযুক্ত শাসস্তও পদওযা হতব্। এ্খন আেরা আোতদর িাক শুরু কসর। পর্ালটা সেসনি 
রতযতছ। দুই সব্সলযন িলার সদতয শুরু করা যাক। দুই…–আসে িাক সদসি সতন…–। 
  
. 
  
পিসদন িন্ধযায ব্াস  সফতর িযানা হাউিকীোর সেতিি ভযাসলর কাতছ খব্র পেল পফনাল 
পকান অব্াধযতা কতরসন। িযানা শুতন খুব্ খুসশ হল। শুতত যাব্ার িেয পেফ-এ্র পফান 
এ্ল। –পতাোতক ছা া এ্তসদন পয আসে সক কষ্ট পেতযসছ।–আসেও কষ্ট পেতযসছ পেফ। 
তুসে এ্খন পফ্ল্াসরিায পতা?–হা কাল র যাত তলর পব্রে অোতরশন হতব্।–আসে দুঃসখত।–
পফনাতলর খব্র কী?–পি এ্খন নকল হাত লাসেতয সু্কতল যাতি। নতুন হাউিকীোরতক 
তার খুব্ েছে হতযতছ।–খুব্ ভাল। যত তা াতাস  িম্ভব্ আেরা সেসলত হতত  াই।–
আসেও, ততব্ এ্খন পতাোর র যাত তলর কাতছ োকা উস ত। শুভরাসে।–শুভরাসে। তুসে 
সনতের যত্ন সনও।– 
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িযানা েতররসদন েযাট-এ্র অসফতি পেল, অযািতেন পেতক যা পদতখ এ্তিতছ তা ব্লব্ার 
েনয। েযাট অসব্শ্বাতির প াতখ তাসকতযসছতলন। িযানা ব্লল,–আগুন লাোর েতরর সদনই 
ইতকসিসিযান পলাকটা সনরুতেশ হতয যায। পি উইনথ্রতের ব্াস তত আগুন লাোর আতের 
সদন পিখাতন সছল। 
  
েযাট ব্লতলন,–এ্ পযন ওযাোরলযাে অযাসলতির েত।–েযাট, উইনথ্রে েসরব্াতরর েরব্তকী 
ব্ংশধর েল এ্রের সনহত হল পোটর দুঘকটনায। আসে পিখাতন সেতয পদখতত  াই পকান 
প্রতযক্ষদশকী আতছ সকনা?– 
  
–সঠক। ইসলযট ক্রেওতযল পতাোতক িাব্ধাতন োকতত ব্তলতছন।–তাহতল আোতদর 
দুেতনরই িাব্ধাতন োকতত হতব্।– িযানা তার আনা উেহার পফনাল সু্কল পেতক সফরতল 
তাতক সদল। ব্লল,–আোতক আব্ার সকছুসদতনর েনয ব্াইতর পযতত হতব্।– 
  
–যাও।– পফনাল অতনক শান্ত হতয পেতছ। িযানা তার কাতছ সু্কতলর কো োনতত  াইল। 
সু্কল তার েছে। তার নতুন হাতটা পছতলরা ভাল ব্তলই েতন কতর। সলসে ব্তল এ্কসট 
পেতযতক তার ভাল লাতে। 
  
–সলসেও সক পতাোতক েছে কতর?— 
  
হযােঁ।– অফুতট ব্তল পফনাল। 
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পফনাল কত ব্  হতয পেল। িযানা ধীতর ধীতর রান্নাঘতরর সদতক সেতয সেতিি ভযাসলতক 
ব্লল,–পফনাতলর এ্ই েসরব্তকন আোয পয কতখাসন আনে সদতযতছ তা পব্াোতত োরব্ 
না।–এ্ আেনার অনুগ্রহ। পফনালতক আসে আোর সনতের পছতলর েতই পদসখ।–ধনযব্াদ। 
  
িযানা োেরাত েযকন্ত পেফ-এ্র পফাতনর আশায রইল। ওসদতক োতশর অযাোটকতেতির 
পলাকসট সরতোটক করল,–িব্ শান্ত।– 
  
িযানার পিলতফানটা পব্তে উঠল। 
  
পেফ পফ্ল্াসরিা পেতক পফান করতছ। –র যাত তলর অোতরশন হতয পেতছ। ততব্ আরও সকছু 
েরীক্ষা ব্াসক। তাই আসে ওর কাতছ আরও সকছুসদন োকতত  াই। পতাোর েত আতছ 
পতা?– 
  
–সক ব্লছ পেফ! তুসে সনশ্চযই এ্খন র যাত তলর কাতছ োকতব্।– 
  
পতাোর তদন্ত কতদূর এ্তোল?– 
  
পেফতক ব্লতত সেতযও ব্লল না পয তদন্ত অতনকটাই এ্সেতযতছ। শুধু ব্লল,–এ্খাতন িব্ 
শান্ত।– 
  
–পফনালতক আোর ভালব্ািা োসনও। আর পতাোর েনয রইল অতনক অতনক 
ভালব্ািা।– 
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পেফ সরসিভার নাসেতয রাখততই এ্কেন নািক এ্তি ব্লল,–িাঃ ইযং আেনার িতঙ্গ পদখা 
করতত  ান।– পেফতক পদতখ িাঃ ইযং ব্লতলন–অোতরশন ভালই হতযতছ। ওেঁর এ্খন 
আতব্েেূেক িেেকন প্রতযােন। ওেঁতক পব্াোতত হতব্ আর োেঁ টা পেতযর েতই উসন 
স্বাভাসব্ক। এ্রের যখন পরসিতযশন স সকৎিা শুরু হতব্ তখন ওেঁর ভয ও হতাশা আরও 
পব্ত  যাতব্। ওেঁর যত্ন পনব্ার েত পকউ কী আতছ?– 
  
–আসে আসছ।– পেফ ব্লল। 
  
–িযানা এ্ব্ার ফ্রাতন্স যাতি। নাইিোেী এ্যার ফ্রান্স ফ্ল্াইতট পি উতঠতছ। তবু্ও সনসশ্চত 
হতত পি োতশর পলাকসটতক সেতেি করল, এ্টা পতা নাইি ফ্ল্াইট? –হযােঁ।–এ্ই আোর 
প্রেে যাওযা।–তাহতল পব্ াতত যাতিন? এ্টা এ্কটা ঐন্দ্রোসলক পদশ। ঘুসরতয 
পদখাতনার েত পকান ব্নু্ধ আতছ পিখাতন?– না। আোর স্বােী আর সতন িন্তাতনর কাতছ 
যাসি। িযানা সেতেয কো ব্লল। িযানা সব্ব্াসহতা পেতন পলাকসট আর আগ্রহ পদখাল না। 
পলাকসট েযাোসেন ে তত লােল। িযানা কেসেউটাতর প াখ রাতখন। পিখাতন পোটর 
দুঘকটনায সনহত েল উইনগ্রুতের এ্কটা ছসব্ সছল। –পরসিং কার।– 
  
নাইি এ্যারতোতটক পনতে িযানা প্রেতেই কার পরিাল অসফি পেতক তার বু্ক করা োস  
আর দসক্ষে ফ্রাতন্সর েযাে িংগ্রহ কতর পব্সরতয এ্ল। অসফি ক্লাকক তার যাওযার রাস্তার 
সদতক সস্থর দৃসষ্টতত তাসকতয রইল। 
  
WNT-এ্র এ্সক্সসকউসটভ টাওযাতর ইসলযট ক্রেওতযল ব্লসছতলন,–িযানা এ্খন 
পকাোয?– 
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–ফ্রাতন্স।– েযাট ব্লতলন। 
  
–তার সক পকান অগ্রেসত হতযতছ?–এ্ত তা াতাস ? 
  
–আসে তার েনয স সন্তত। এ্ত পঘারাঘুসর করাটা সব্েজ্জনক।– 
  
সব্উতশাতলইতলর উেতর রকব্রুন কযাম্প োসটকতন দুঘকটনাটা ঘতটসছল। িােতনই এ্কটা 
সরিটক পেতক ভূেধযিাের পদখা যায। িযানা গ্রাতের সদতক এ্সেতয পেল। ভাব্ল পকান েে 
সদতয এ্ব্ং পকন েল উইনথ্রে এ্খাতন এ্তিসছতলন। রকব্রুন কযাম্প োসটকন েধযযুেীয 
এ্কটা গ্রাে। পিখাতন প্রা ীন প্রািাদ, সেেকা, ঐসতহাসিক গুহা এ্ব্ং সব্লািব্হুল সভলা সছল 
প্রাকৃসতক দৃশযাব্লীর োতে। িযানা তার োস টা োকক কতর এ্কেন েে ারীর কাছ পেতক 
েুসলশ পেশতনর হসদশ পেতন পনয। 
  
েুসলশ পেশনটা েরােীেক। পি ঢুতক এ্কেন েুসলশকেকীতক ব্লল,–আসে এ্খানকার 
ইন াতেকর িতঙ্গ কো ব্লতত  াই।– 
  
পলাকসট সব্হ্বলভাতব্ তাকাল। তারের পহতি উতঠ ব্লল,–কোোর পফ্রসিযাতরর িতঙ্গ? 
এ্ক সেসনট।– পফাতন কার িতঙ্গ কো ব্লল। তারেতর িযানার সদতক ঘুতর দােঁস তয ব্লল–
ওই ঘতর যান।– হাত সদতয ঘরসট পদসখতয সদল পি। 
  
পফ্রসিযার এ্কেন কেকতৎের োনুর্। িযানা ঘতর ঢুতক ব্লল,–শুভ অেরাহ্ন।– 
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–শুভ অেরাহ্ন। ব্লুন।–আসে িযানা ইভান্স। ওযাসশংটতনর WTN পেশতনর েনয আসে 
উইনথ্রে েসরব্াতরর এ্কটা কাসহনী সতসর করসছ। শুতনসছ েল উইনথ্রে এ্খাতন সনহত 
হন।– 
  
–পি এ্ক ভযংকর ঘটনা। োহাস  অঞ্চতল িাব্ধাতন োস   ালাতনা উস ত। পিসদন 
এ্খাতন আতদৌ পকান পরিই সছল না। আসে পিসদন সিউসটতত সছলাে।– 
  
–সেঃ উইনথ্রে সক োস তত এ্কা সছতলন? 
  
–হযােঁ। 
  
–ওেঁর অতটােসিতত সক অযালতকাহল ব্া ড্রাতের স হ্ন োওযা সেতযসছল? 
  
–না, সকছুই োওযা যাযসন। 
  
–পিসদন আব্হাওযা পকেন সছল? 
  
–বৃ্সষ্ট হসিল। 
  
–পকান িাক্ষী সনশ্চযই সছল না? 
  
–হযােঁ সছল। উইনথ্রতের োস র সঠক সেছতনই পি োস   ালাসিল। 
  
— িযানা উতেসেত হতয ব্লল,–আেসন তার সঠকানাটা আোয সদতত োতরন? 
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–সনশ্চযই।– 
  
পি িহকারীতক িাকল। িহকারী আতলকোোর এ্ল। –উইনথ্রতের দুঘকটনার পকি 
ফাইলটা সনতয এ্তিা পতা।– িযানাতক ব্লল পফ্রসিযার–আেসন সক এ্কা?–না, আোর স্বােী 
আর পছতলতেতযরা আতছ। এ্কটু েতরই কােতের সশট সনতয সফতর এ্ল আতলকোোর। 
পফ্রসিযার িযানাতক ব্লল,–িাক্ষী এ্কেন আতেসরকার টুযসরে। নাে র যালফ পব্িাসেন। 
এ্কটা কুকুরতক ব্ােঁ াতত সেতয েল োস র সেযাসরং অনযে ঘুসরতয পদন ফতল তােঁর 
োস টা খাতদ েত  যায। সতসন িতঙ্গ িতঙ্গ োরা যান।–, 
  
িযানা ব্তল,–পব্িাসেতনর সঠকানা োতনন? 
  
–হযােঁ, আতেসরকার সর সফড, উটাহ-পত পি োতক। ৪২০ নম্বর টাফক সেতট।– কােতে 
সঠকানা সলতখ পি িযানার হাতত তুতল সদল। িযানা ধনযব্াদ োনাল। িযানার সব্তযর আংসট 
েরা হাততর আঙুতলর সদতক তাসকতয পি ব্লল,–আেনার স্বােীতক হযাতলা ব্লতব্ন।– 
  
িযানা পফান করল েযাটতক। ব্লল–েল উইনথ্রতের দুঘকটনার এ্কেন িাক্ষীর িন্ধান 
পেতয আসে তার িতঙ্গ পদখা করতত যাসি।– 
  
–পি পতা খুব্ ভাল কো। এ্সদতক পেফ তার প্রাক্তন স্ত্রীর িতঙ্গ পফ্ল্াসরিায আতছ।– 
এ্ভাতব্ দীঘকসদন ব্াইতর োকতল আসে তাতক ছুসট সনতত ব্লব্।– 
  
সকন্তু পেতযসট খুব্ই অিুস্থ।– 
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–োক। পতাোর শুভ কােনা কসর। 
  
–ধনযব্াদ েযাট।– 
  
েনতরা েব্কতোলার োতে এ্কটা আরােদাযক ব্িত ব্াস র টাউন এ্ই সরসফড উটাহ। 
এ্কটা সফসলং পেশতনর িােতন োস  োোল িযানা এ্ব্ং পব্িাসেতনর ব্াস র সঠকানা 
খুেঁতে ব্ার করল। তার ব্াস টা এ্কতলা। দরো পখাত লা। এ্কেন োেব্যিী িাদা 
 ুতলর েসহলা দােঁস তযসছল দরোর ওোতর। তার েরতন সছল অযাপ্রন। িযানা ব্লল,–আসে 
র যালফ পব্িাসেতনর িতঙ্গ পদখা করতত  াই।–উসন সক আেনাতক আশা করতছন?–না 
এ্সদক সদতযই যাসিলাে। তাই ভাব্লাে এ্কব্ার পদখা কতর যাই।– র যালতফর ঘতর 
িযানাতক সনতয সেতয েসহলাসট ব্লল,–র যালফ, এ্কেন েসহলা পতাোর িতঙ্গ পদখা করতত 
এ্তিতছন।– 
  
র যালফ তার রসকং প যার পেতক উতঠ দােঁস তয িযানার সদতক এ্সেতয পেল। ব্লল,–হযাতলা, 
আসে সক আেনাতক োসন?– 
  
িযানা হতব্াক হতয পদখল র যালফ পব্িাসেন অন্ধ। েতর পেতনতছ পি নাসক েন্মান্ধ। 
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কিফাতরন্স রুতে 
WTN-এ্র কনফাতরন্স রুতে তখন িযানা আর েযাট পব্কাতরর আতলা না  লসছল। িযানা 
ব্লল,–র যালফ পব্িাসেন ব্লসছল তার পছতলর িতঙ্গ পদখা করব্ার েনয ফ্রাতন্স সেতযসছল। 
এ্কসদন পহাতটল রুে পেতক তার সব্রফতকিটা উধাও হতয যায। েতরর সদন আব্ার পিটা 
োওযা যায। সকন্তু োিতোটকটা উধাও। এ্র পেতক পব্াো যায পয পলাকটা পিটা  ুসর 
কতরসছল পিই পব্িাসেতনর েসর য পদসখতয েুসলতশর কাতছ সরতোটক কতরসছল েল 
উইনথ্রতের দুঘকটনার এ্কোে িাক্ষী পি। আিতল পিই েলতক খুন কতরসছল।– 
  
েযাট ব্লল,–িযানা, ঐ ব্যাোতর েুসলশতক োনাতনার এ্টাই উেযুক্ত িেয। পতাোর 
অনুোন িসঠক হতল আেরা এ্েন এ্কেন পলাতকর িন্ধান করব্ পয ছসট খুন করতছ। 
পতাোতক আসে তার িপ্তে সশকার হতত সদতত  াই না। িযানা ব্তল,–আসে এ্খনই 
েুসলশতক ে াতত  াই না। আোর কাতছ পতা পকান প্রোে পনই।– 
  
–পতাোর েরব্তকী েদতক্ষে কী? 
  
–েুসল উইনথ্রতের েীব্তন কী ঘতটসছল তা ব্ার করা। 
  
অোতরশন িফল। র যাত ল ধীতর ধীতর প াখ পেলল। পেফ এ্র সদতক তাসকতয োেিা 
প াতখ ব্লল,–আসে আোর শরীতরর েূলযব্ান িম্পদ হাসরতয পফললাে। আসে এ্খন নারী 
নই। েুরুতর্র ভালব্ািা আর আসে োব্ না।– 
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র যাত ল, পতাোর বু্ক পদতখ আসে পতাোয সব্তয কসরসন। পতাোর এ্কটু পছােঁযা, এ্কটু 
উষ্ণতা োব্ার েনয পতাোয সব্তয কতরসছ।– 
  
–আোর ইতি–.. র যাত ল ওর বু্তকর সদতক তাকাতত সেতয িংকুস ত হতয উঠল। –এ্খন 
এ্িব্ কো োক র যাত ল।– পেফ ব্লল। –সকন্তু…– পেফ এ্র এ্কটা হাত আেঁকত  ধতর 
র যাত ল ব্লল, আসে এ্খন এ্কলা োকতত োরব্ না। তুসে আোয পছত  পযও না।–সকন্তু 
র যাত ল আোর পয…– এ্কেন নািক এ্তি পেফতক তাোদা সদল। পেফ-এ্র হাত ছা তত 
 াইল না র যাত ল। আোতক পছত  তুসে পযও না।–আসে আব্ার সফতর আিব্।– 
  
পিসদন িন্ধযায িযানার পিলতফান পব্তে উঠল। পেফ-এ্র পফান, তার কেস্বর শুতন িযানা 
পরাোঞ্চ পব্াধ করল। পেফ ব্লল,–পকেন আছ?–ভালই। র যাত ল পকেন আতছ?– 
অোতরশন পতা ভালই হতযতছ, সকন্তু ও এ্খন হতাশায ভুেতছ। ভাব্তছ ও ফুসরতয 
পেতছ।– 
  
–সকন্তু এ্কসট পেতযর স্তন সদতয পিৌেযক সব্ ার করা হয না এ্টা ওতক বু্েতত হতব্।–
সকন্তু িযানা র যাত ল পতা েতিল। েতনতরা ব্ছর ব্যি পেতকই ও েুরুর্তদর প াতখ 
দৃসষ্টনেন হতয ওতঠ। ওর পকতোতেরাসে স সকৎিারও দরকার আতছ। তাই ভাব্সছ আরও 
সকছুসদন ওর কাতছ পেতক যাব্। পতাোতক সেি করসছ।–আসেও, পতাোর সিেোি 
উেহার পরতখ সদতযসছ।– 
  
–পতাোর তদতন্তর সক খব্র?– 
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–সকছু কাে ব্াসক আতছ।–সঠক আতছ। পতাোর পিলতফাতনর িুই টা অন পরখ। পতাোয 
সকছু অশালীন পোেন কো ব্লব্।– িযানা হািল,–সঠকততা?–হযােঁ, সঠক। সনতের যত্ন 
সনও।–তুসেও সনও।– 
  
রান্নাঘতর সেতয পদখল পফনাল পখতত পখতত সেতিি িযাসলর রান্নার প্রশংিা করতছ। অে  
কতযকসদন আতেও খারাে রান্নার সেতেয অেুহাত সদতয পফনাল না পখতয উতঠ পেতছ। 
িযানা খাব্ার পটসব্তলর িােতন ব্তি পফনাতলর হাত ধতর ব্লল,–আোতক আব্ার ব্াইতর 
পযতত হতব্ পফনাল।–পব্শ পতা– পকেন পযন ঈর্কাকাতর পশানায পফনাতলর েলা। সেতিি 
িযাসল োনতত  াইল পি পকাোয যাতি? –আলাস্কায।–ওখানকার ধূির রতঙর উিুকতদর 
ওের নের রাখতব্ন।– 
  
ওযাসশংটন পেতক আলাস্কার েুতনউ সব্োনব্েতর পেৌঁছতত নয ঘণ্টা িেয লােল। কার 
পরিাল কাউিাতরর সদতক এ্তোল িযানা। –আোর নাে সেি ইভান্স। আসে…— 
  
হযােঁ। আেনার েনয লযাে পরাভার পরতখ সদতযসছ। েনা পটে। িই করুন এ্খাতন।– ক্লাকক 
তার হাতত োস র  াসব্টা সদততই িযানা সব্োনব্ের পেতক পব্সরতয দশ নম্বর েতল এ্তি 
দােঁ াল। এ্কটা পলাক িাদা রতঙর পটলোইতে কাে করসছল। ব্লল,–পটলোইেটা 
আলো হতয সেতযসছল, তাই সঠক কতর সদলাে।– 
  
–ধনযব্াদ।– পলাকটা পদখল পি োস   াসলতয  তল পেল। এ্কটা িরকাসর সব্সডং-এ্র 
পব্িতেি-এ্ এ্কসট পলাক কসম্পউটাতর এ্কটা সিসেটাল েযাতের ওের দৃসষ্ট পফতল 
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পরতখসছল। পি এ্কটা িাদা লযােতরাভারতক িান সদতক পো  সনতত পদখল। তারেতরই 
পি ব্লল,–োর সহতলর সদতক পেল।– 
  
িযানার কাতছ েুতনউ শহরটা সব্রাট েতন হতলও আিতল শহরটা খুব্ই পছাট। শহতরর 
পকন্দ্রসব্েু ওযাটার ফ্রতি এ্কটা েনসপ্রয পহাতটতল পি উঠল। পহাতটতলর পিস্কেযান ব্লল 
এ্খন স্কীহং-এ্র েরশুে  লতছ। স্কী-শে পেতক পেতয যাতব্ন স্কী। িযানা স্কী শতে পেল। 
পদাকাতনর ক্লাককসট উৎিাসহত হতয তাতক স্কী পদখাতত লােল। সকন্তু িযানার েতধয পকান 
উৎিাহ না পদতখ সনরাশ হতয পেল। িযানা ব্লল,–আসে সকছু খব্তরর েনয এ্তিসছলাে। 
েুসল উইনথ্রে সক এ্খান পেতক স্কী সকতনসছতলন?— 
  
পদাকানদার েভীরভাতব্ িযানাতক সনরীক্ষে কতর ব্লল,–হযােঁ, পভালাি টাই োওযাতরর স্কী 
পব্সশ েছে করততন সতসন। ঈেলতক্রতে পিসদন এ্কটা দুঘকটনা ঘতট যায।– 
  
–সেি উইনথ্রে সক ভাল স্কীযার সছতলন? 
  
–িব্ত তয ভাল। উসন অতনক েুরস্কারও পেতযসছতলন? 
  
–উসন সক এ্কা এ্তিসছতলন?–এ্কাই পতা আিততন। ঐ দুঘটকনা পযন অসব্শ্বািয।– 
  
ওযাটার ফ্রতি িযানার পহাতটল পেতক দুতটা ব্লক েতরই েুতনউ েুসলশ সিোটকতেি। 
অসফতির িব্ আিব্াব্েতের রং নীল। কাতেকটও নীল। িযানা ঢুকততই এ্কেন ইউসনফেক 
: েসরসহত অসফিার ব্লতলন,–আসে সক আেনাতক িাহাযয করতত োসর?– 
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–েুসল উইনথ্রতের েৃতুযর ব্যাোতর আসে সকছু খব্র োনতত  াই। 
  
— পলাকসট ভুরু কুেঁ তক ব্লল,–আেসন যার পখােঁে করতছন তার নাে ব্রি ব্াওলার। িী 
িে পরসস্কউ-এ্র প্রধান। উেরতলায তার অসফি। এ্খন পি পহাযাতফর হযােঁঙ্গাতর। পিটা 
দুতটা ব্লক েতর পেসরনওতযর ওেতর।–ধনযব্াদ।– পহাযাতফর হযােঁঙ্গার এ্কটা সভত  ঠািা 
পরতস্তারােঁ। িযানা পহাতেতির কাতছ ব্রুি ব্াওযাতরর পখােঁে  াইল। –ঐ পতা িােতনর 
পটসব্তল।– 
  
ব্রুি  সিতশাধক ব্যতির িুদশকন েুরুর্। 
  
িযানা তার কাতছ সেতয ব্লল–আেসনই পতা সেঃ ব্াওলার?–হা।–আসে িযানা ইভান্স। েুসল 
উইনথ্রতের েৃতুযর ব্যাোতর আেনার িতঙ্গ কো ব্লতত  াই।– 
  
–পব্শ। আেনার েধযাহ্নতভাে িারা হতয পেতছ?– 
  
–না।–এ্কিতঙ্গ খাই না আেরা?–পব্শ।– িযানা খাব্াতরর অিকার সদল। ব্লল,–েুসলর েৃতুয 
পয দুঘকটনা নয এ্েনসট ভাব্ব্ার সক পকান কারে আতছ?– োতন সতসন আত্মহতযা 
কতরতছন?– না, আোর েতন হয তাতক খুন করা হতযতছ।– 
  
ব্রুি ব্লল,–এ্ হততই োতর না। এ্টা এ্কটা দুঘকটনা।– 
  
–সঠক আতছ। পিসদন কী ঘতটসছল?– 
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–এ্খাতন সতন ধরতনর ঢালু োযো আতছ। প্রােসেক সশক্ষােকীতদর েনয োতস্কে িসল 
ভাতিকন এ্ব্ং পিাতরাফ। িব্ত তয কসঠন হল িুইি ব্ক্স, োদার পলাি, িানিযান্স। টাফ 
হল ইনতিন। প্রুি িংকীেক ঢালুেে, হযাং পটন, তারের রতযতছ ভযংকর ঢালু েে, পিটাই 
িব্ত তয কসঠন।– আর েুসল পিটাই করসছতলন। তার োতন সতসন এ্কেন দক্ষ স্কীযার 
সছতলন?– 
  
–অব্শযই। পিেনযই প্রসত বৃ্হপসতব্ার সব্তকল  ারতট পেতক নটা েযকন্ত সনশ স্কইং 
করার ব্যব্স্থা সছল। িব্াই সফতর এ্তলও েুসল পফতরসন। আেরা তার পখােঁে করতত সেতয 
ঢালু োযোর এ্তকব্াতর নীত  তার েৃততদহ েত  োকতত পদসখ। এ্কটা োতছর উের 
সতসন আছত  েত ন এ্ব্ং িতঙ্গ িতঙ্গই তার েৃতুয হয।– 
  
োতন দুঘকটনার িেয সতসন এ্কাই সছতলন?– 
  
–হযােঁ, স্কীইং করার  ারোতশ পব্ া পদওযা সছল। যারা তা এ্স তয স্কীইং কতর তারা 
েীব্তনর েুেঁসক সনতযই তা কতর। েুসলও তাই কতরসছল।– 
  
–সেঃ ব্াওলার, পকান স্কীযার হসরতয পেতল তার পখােঁে করার েেসতটা কী রকে?– 
  
–আেরা স রুসন তিাসশ শুরু কসর। প্রেতে সনতখােঁে ব্যসক্তর ব্নু্ধ, আত্মীযতদর িতঙ্গ 
পযাোতযাে কসর, ব্ার-পরতস্তারােঁয খব্র সনই, তারের অনুিন্ধানকারীতদর সব্সভন্ন দতল ভাে 
কতর স্কী পতটর সব্সভন্ন োযোয োঠাব্ার ব্যব্স্থা কসর। দুতশা সতসরশ এ্কতররও পব্সশ। 
আেরা পহসলকোরও ব্যব্হার কসর। কারে ব্তন েঙ্গতল পকউ হাসরতয পেতল পহসলকোর 
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পেতক তাতক পদখা পযতত োতর। িযানা ব্লল,–েুসল উইনথ্রে পতা ঈেলতক্রতের 
এ্তকব্াতর উেতর কীইং করত?– 
  
ব্রুি িায পদয। িযানা োনতত  ায, তার েৃততদহ কী কতর পেতলন আেনারা?– 
  
–আোতদর প্রসশক্ষেপ্রাপ্ত কুকুর পেতি তাতক প্রেে পদতখ। এ্ই োতীয কুকুর ব্াতাতি 
েৃত ব্া েৃতার েন্ধ শুেঁতক তা পি যতই দুেকে পহাল্ক না পকন পেৌঁতছ যায। তারেতর 
অযামু্বতলতন্সর পলাতকরা তার েৃততদহ ব্াটকতলট সরসেওনযাল হিসেটাতল সনতয যায।– 
  
–দুঘকটনা কীভাতব্ ঘটল?– 
  
–সতসন এ্কেন  টেতট সফটফাট অব্নু্ধিুলভ সদততযর িতঙ্গ সেসলত হতযসছতলন। দৃশযটা 
খুব্ ভাল নয।– িযানা ব্লল, ঈেলতক্রতের িতব্কাচ্চ সশখরটা আোতক পদখাব্ার ব্যব্স্থা 
করতত োতরন?– 
  
–সনশ্চযই। েধযাহ্নতভাতের েতর আসে সনতয যাব্।– 
  
েীতে কতর তারা োহাত র তলায এ্কটা পদাতলার লতে এ্তি পেৌঁছাল। ব্রুি ব্লল, 
আেরা এ্খাতনই অনুিন্ধান কাতের ছক সতসরর েনয সেসলত হতযসছলাে। আেরা িব্াই 
ঈেলতক্রতের িতব্কাচ্চ সশখতর পেৌঁতছ সেতযসছলাে। পিখাতন পেৌঁছততই এ্কসট েসরস ত 
পলাক ব্রুিতক িম্ভার্ে োনাল। –পকউ সক হাসরতয পেতছ ব্রুি?– 
  
–না, আোর এ্ক ব্ান্ধব্ী সেি িযানা ইভান্সতক োযোটা পদখাতত এ্তনসছ।– 
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িযানা  ারোশটা পদখতত পদখতত ভাব্ল স্কীইং করার আতে েুসল সক ঈেল পক্রতের উচ্চ 
সশখতর সেতযসছল। আর পকউ সক তাতক খুন করার েসরকল্পনা কতরসছল? 
  
তারের িযানা নীত র সদতক তাসকতযই পকেঁতে উঠল। িযানাতক সনতয সনত  পনতে এ্ল 
ব্রুি। 
  
পহাতটতল সফরততই এ্কেন পলাক দরোয নক করল। হযাতলা, সেি ইভান্স, আসে 
সনতকালাি পভরিান। েুতনউ এ্ম্পাযার সনউেতেোতর অসফি পেতক আিসছ। আেরা 
েুসল উইনথ্রতের েৃতুযর ব্যাোতর এ্কটা কাসহনী সতসর করতত  াই। পি ব্যাোতর োনতত 
 াই। আেসন পতা এ্ই পকতির তদন্ত করতছন। 
  
িযানা িতকক হল–না, আসে তদন্ত করসছ না। িারা সব্তশ্বর স্কীইং-এ্র উের আেরা 
এ্কটা প্রদশকনী করতত  াই। এ্ই োযোটায তাই পদখতত এ্তিসছ।– পলাকসট এ্কটু 
অসব্শ্বাতির িতঙ্গ ব্লল,–তাই বু্সে?–। 
  
পি  তল পযততই িযানা েুতনউ এ্ম্পাযারতক পফান করল। –আসে িাংব্াসদক সনতকালাি 
পভরিাতনর িতঙ্গ কো ব্লতত  াই।– 
  
–ওই নাতে আোতদর পকান িাংব্াসদক পনই। 
  
–তাই বু্সে। 
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 সেসনিেে গুসছতয সনল িযানা। এ্কু্ষসন এ্খান পেতক  তল পযতত হতব্। ব্রুি ব্াওলার পক 
পফান করততই পি তাতক পকাসেলে-পব্ি-অযাে-পব্রকফাে ইন-এ্ এ্কটা খাসল ঘতরর 
িন্ধান সদল। ক্লাকক তাতক েযাে পফতল পকাসেলে পদসখতযসছল। 
  
িরকাসর সব্সডং-এ্র পব্িতেতি পিই পলাকটা কসম্পউটাতরর সিসেটাল েযাতের সদতক 
তাসকতয ব্তল উঠল-এ্সট হল নেতরর পকন্দ্রস্থল, পি এ্খন েসশ্চতের সদতক এ্সেতয 
 তলতছ। 
  
পকাসেলে নেতরর পকন্দ্রস্থল পেতক আধঘণ্টার েে। িযানা পব্ল সটেততই ব্ছর সতসরতশর 
িুেরী এ্ক েসহলা দরো খুলল। িযানা ব্লল,–আেনার স্বােী ব্লতলন এ্খাতন এ্কটা ঘর 
খাসল আতছ।– 
  
–অব্শযই আতছ। আিুন পভততর আিুন। 
  
–আসে েুসি। এ্খানকার িব্ রান্নাব্ান্না আসেই কসর। 
  
– েৎকার।– 
  
েুসি িযানাতক তার ঘরটা পদসখতয সদল। েসরষ্কার ঘর। িযানার েছে হতয পেল। আর 
এ্ক দম্পসত সছল পিখাতন। তারা িযানাতক স নতত োরল না। িযানা ভাব্ল ভালই হল। 
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েধযাহ্নতভাতের ের িযানা োস   াসলতয িাতহতব্র সক্লফ হাউি ব্ার-এ্ সেতয ঢুকল। 
পিানাসল  ুতলর ব্ারতটোর ব্লল,–স্কীইং করার েতক্ষ খুব্ িুের আব্হাওযা।–সকন্তু এ্টা 
খুব্ সব্েজ্জনক পখলা। আোর ব্নু্ধ েুসল উইনথ্রে স্কী করতত সেতয োরা পেতছন।– 
  
–পব্ াসর এ্ক দুঘকটনায— 
  
সকন্তু দুঘকটনা সছল না। খুন সছল। 
  
–পি কী, খুন হততই োতর না।– 
  
 সকছুক্ষে েতর প্রিতটক্টর পহাতটতলর ব্ারতটোতরর িতঙ্গ িযানা কো ব্লসছল। 
  
–স্কীইং-এ্র েতক্ষ খুব্  েংকার আব্হাওযা।– 
  
িযানা ব্লল–সকন্তু সব্েজ্জনকও ব্তট। আোর ব্নু্ধ েুসল উইনথ্রে স্কীইং করতত সেতয 
সনহত হয।– 
  
–আসে ওেঁতক েছে করতাে। উসন অহংকারী সছতলন না। 
  
স্কীইং করতত করতত িযানা টারসেোন োউতির এ্তকব্াতর সশখতর  তল সেতযতছ। ঠাো 
পোত া ব্াতাি তার োতয সব্েঁধতছ। নীত র সদতক তাসকতয সতসন সফতর যাব্ার কো 
ভাব্সছতলন। পক পযন তাতক পেছন পেতক পঠলা সদল। তখনই োতছ ধাো খাব্ার সঠক 
আতে প েঁস তয ওতঠ পি…স্বেটা এ্ই অব্সধ পদতখই িযানার ঘুে পভতঙ যায। পি কােঁেতত 
োতক। ভাতব্ েুসলতকও কী পকউ এ্ভাতব্ই পঠতল সদতযসছল? 
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ইসলযট ক্রেওতযল অধধযক হতয উঠতলন। –পেফ কননকাি কতব্ সফতর আিতব্? ওতক 
আোতদর খুব্ দরকার।–খুব্ সশেসেরই সফতর আিতব্।– 
  
আলাস্কা পেতক সফতর সিেোতির সদন পফনালতক িতঙ্গ সনতয িযানা হািিনতদর ব্াস তত 
পেৌঁছতল সিোর তাতক স্বােত োনাল। সেোর এ্ব্ং সেতিি হািিন ড্রইংরুতে সছতলন। 
  
োতেলা হািিন ব্লতলন,–এ্ই শুভসদতন পতাোতদর পদতখ আোর পয কী আনে হতি। 
পফনাতলর হাতটাও  েৎকার হতযতছ।– 
  
সেঃ হািিন ব্লতলন,–অসভনেন পফনাল।– 
  
ধনযব্াদ সেঃ হািিন।– রোর হািিন এ্ব্ার িযানাতক ব্লতলন,–অনয অসতসেরা আিার 
আতেই আসে এ্কটা খব্র সদতত  াই আেনাতক। আসে আেনাতক ব্তলসছলাে পটলর 
উইনথ্রে ব্তলসছতলন েনেতের েীব্ন পেতক অব্ির সনতত  াই। সকন্তু এ্খন শুনসছ 
উইনথ্রেই পপ্রসিতিিতক  াে সদতযসছতলন তাতক রাসশযার রাষ্ট্রদূত সহিাতব্ সনতযাে করার 
েনয।– 
  
সকন্তু পকন সতসন এ্েন করতত পেতলন?– 
  
িযানা পিই োসটক উেতভাে করতলও পেফ-এ্র কো ব্ার ব্ার েতন হতত লােল। 
  
পব্শ সকছুসদন ের িযানা আব্ার এ্োতরাটার খব্র িম্প্র ার করার েনয েুসিওয 
কযাতেরােযাতনর েুতখােুসখ হল। তার িহকারী ভার্যকার সর ািক পেলটন তার িতঙ্গ 
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সনসরসব্সলতত ব্িতত  ায। পি ব্তল ইসলযট ক্রেওতযল িযানার ঘন ঘন পদতশর ব্াইতর 
যাওযা েছে কতরন না। িযানার োোয তখন উইনথ্রে েসরব্াতরর িদিযতদর আকসস্মক 
েৃতুযতক সঘতর স ন্তা। 
  
খব্র ে ার ের িযানা েুসিও পেতক পব্সরতয পিাো অসফতি  তল এ্ল। কেসেউটাতরর 
িুই  অন কতর িরািসর ইিারতনতট এ্ল। পটলর উইনথ্রে িম্বতন্ধ তেয পঘেঁতট পি তার 
অনুিন্ধান কাে আব্ার  ালাতত শুরু কতর সদল। এ্কসট ওতযব্িাইতট ফরাসি িরকাতরর 
অসফিার োতশকল ফযালকন িম্বতন্ধ সকছু তেয োওযা পেল। NATO-র রাষ্ট্রদূত সছতলন 
সতসন। সতসন পটলর উইনথ্রতের িতঙ্গ এ্কটা ব্াসেেয  ুসক্ত িম্বতন্ধ আতলা না  ালাসিতলন। 
সকন্তু োেেতে ফযালকন িরকাসর েদ পছত  পদন। সকন্তু পকন? 
  
িযানা েরসদন খুব্ িকাতল তার অসফতি  তল এ্তি ইিারতনতটর ওের েতনাসনতব্শ 
করল। দুসট সব্র্য তার নেতর এ্ল। প্রেেসট, ইতাসলর ব্াসেেযেন্ত্রী সভনতিি েযানসিিতনা 
পটলর উইনগ্রুতের িতঙ্গ ব্াসেেয  ুসক্তর আতলা নার িেয অস্বাভাসব্কভাতব্ েদতযাে 
করল। তার িহকারী আইভভা পভল তার েদগ্রহে কতরন। 
  
সদ্বতীয সব্র্য হল ব্রুতিলতি NATO-র সব্তশর্ েরােশকদাতা প তযসছতলন পটলর 
উইনথ্রেতক পদতশ সফসরতয সনতয তার োযোয আতেসরকা অনয কাউতক োঠাক। 
  
পটলর উইনথ্রে রাষ্ট্রদূততর েদ পছত  সদতলন। োতশকল ফযালকন এ্ব্ং সভনতিি 
েযানসিতনা েদতযাে করতলন। এ্ই সতনসট ঘটনাই সক েরপতরর িতঙ্গ েস ত? 
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িযানা এ্রের পরাতে ইতাসলয পনটওযাতককর পিাসেসনক পরাোতনাতক পফান করল। ব্লল 
পি পরাতে যাতি। পরাোতনা তাতক স্বােত োনাল। 
  
িযানা এ্রের সেন পিানসভতলতক পফান করল। পি পিলতি রু পিি  যাতেসলযাতিক 
NATOর পপ্রি পহিতকাযাটকাতর কাে কতর। িযানা তার িতঙ্গ পদখা করতত যাতি ব্লল। 
  
এ্রের, অসলসভযার পফান এ্ল। েযাট পব্কার িযানাতক িাকতছন। 
  
িযানা এ্কটু েতর েযাতটর অসফতির সদতক রওনা হল। 
  
েযাট ব্লতলন,–েতকাল রাতে আসে এ্কটা কাসহনী শুতনসছ। যা এ্কটা কু হতয উঠতত 
োতর। এ্কেন পলাক–নাে সিতযটার েযাোর। িুতিলিরতফর পলাক। পটলর উইনথ্রতের 
িতঙ্গ তার ব্যব্িা সছল। তাতদর েতধয অতযন্ত েে া হয এ্ব্ং েযাোর পটলরতক খুতনর 
হুেসক পদয। তাই েতন হয এ্ই ব্যাোরটা সব্স্তাসরত োনা উস ত।–অব্শযই। আসে প ষ্টা 
করসছ।– 
  
রাস্তায পনতে িযানার হঠাৎ েযাক পোন এ্ব্ং FRA-র কো েতন েত  পেল। েযাক 
পোনতক পি ব্যসক্তেত পিলতফাতন পফান করল। –আসে িযানা ইভান্স ব্লসছ।–ব্লুন, কী 
দরকার?– িুতিলিরতফর েযাোর নাতে এ্কসট পলাতকর ব্যাোতর আসে সকছু খব্র োনার 
প ষ্টা করসছ।–তাতক আেরা খুব্ ভাল কতরই োসন। পটলর এ্ব্ং সিতযটার েযাোর এ্কটা 
ব্যব্িায দুেতন োটকনার সছতলন। েক পহরতফর করার েনয েযাোতরর পেল হয। পেতল 
োকাকালীন তার ব্াস তত আগুন পলতে তার স্ত্রী এ্ব্ং সতন িন্তান োরা যায। এ্েনয। 
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েযাোর পটলর উইনথ্রেতকই দাযী কতরসছল।–পি সক এ্খনও পেতল?–না, েতব্ছর পি 
পেল পেতক ছা া পেতযতছ।–ধনযব্াদ।– িযানা ভাব্ল এ্খন পি িুতিলিরতফ যাতব্। 
  
িুতিলিরফ ইিারনযাশনাল এ্যারতোতটক টযাসক্সর লাইন েত  পেতছ। িযানা টযাসক্স সনতয 
পব্রইতিনে ার হতফ সেতয পেৌঁছাল। েুরতনা হতলও পিটা েসরষ্কার েসরিন্ন পহাতটল। 
পিতস্কর পেছতন ব্তি োকা ক্লাকক িহাতিয িযানাতক স্বােত োনাল। 
  
িযানা পরসেোতর িই কতর ওেরতলায তার ঘতর  তল পেল। আধঘণ্টা েতর পি পকব্ল 
পনটওযাতকক পফান করল। িযানা ব্লল,–সেফান আসে এ্খাতন এ্তি পেৌঁতছসছ।–আোর পয 
সব্শ্বািই হতি না-সনশতভাে িারতব্ আোর িতঙ্গ?–সনশ্চযই?–তাহতল রাত আটটায ইে 
সস্কফতিতন যাব্।– 
  
িযানা পোশাক ব্দতল সতসর হসিল এ্েন িেয তার পিলতফানটা পব্তে উঠল। পেফ এ্র 
পফান। –তুসে এ্খন পকাোয আছ?–িুতিলিরতফ। এ্ই শহরটা োেকাসনতত। তদতন্তর 
কাে প্রায  ূ ান্ত েযকাতয। র যাত ল, পকেন আতছ?–পকতোেরাসে খুব্ যন্ত্রোদাযক স সকৎিা 
েেসত। ও খুব্ কাসহল হতয েত তছ।– 
  
–ও কী তাহতল– িযানা কোটা পশর্ কতর না। 
  
–এ্খনই ব্লা িম্ভব্ নয। সনরােয হততও োতর। 
  
–পেফ ওতক পব্াতলা আসে ওর েনয স সন্তত। 
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–ব্লতব্া। িুইট হাটক। আসে পতাোয ভালব্াসি। 
  
–আসেও পতাোয ভালব্াসি, পেফ। সব্দায।– 
  
িুতিলিরতফ ইে সস্কফতিন খুব্ িুের পরতস্তারােঁ। সেফান েুতযলার িযানাতক পদতখই। 
হািল। –তুসে এ্খাতন িযানা?– 
  
–আোর এ্ক েতনর িতঙ্গ পদখা করার কো। সিতযটার েযাোর। তুসে তাতক োন?– 
  
–িব্াই তার নাে শুতনতছ। এ্কটা পকতলোসরতত েস তয েত । োটকনাতরর িতঙ্গ প্রতারো 
করতত সেতয ধরা েত  এ্ব্ং পেল হয। তার অব্শয দাসব্ পি সনতদকার্।– 
  
–িসতযই সক পি সনতদকার্ সছল? 
  
–পটলর উইনথ্রে তার সব্রুতে সেতেয অসভতযাে কতরন ব্তল তার দাসব্। পটলর উইনথ্রে 
এ্কটা দস্তার খসনতত তাতক োটকনার সহিাতব্ পনব্ার প্রস্তাব্ পদয যার েূলয পব্শ কতযক 
সব্সলযন িলার। উইনথ্রে তাতক অগ্রেীর ভূসেকায ব্যব্হার কতর এ্ব্ং কতযক সেসলযন 
িলার দাতের েক েযাোর সব্সক্র কতর পদয। উইনথ্রে আোে সব্সক্রর িব্ টাকাটা 
সনতের কাতছ পরতখ পদয এ্ব্ং েযাোর িব্কিান্ত হতয যায। কারে খসনতত এ্তকব্াতরই 
দস্তা সছল না। েুসর অব্শয এ্ই কাসহনী সব্শ্বাি কতরসন। কারে পটলর উইনথ্রে পদব্তুলয 
ব্যসক্ত সছতলন। তা পতাোর এ্ ব্যাোতর আগ্রহ পকন?–আিতল আেরা এ্ক ব্নু্ধ েযাোতরর 
ওের নের রাখতত ব্তলতছ।– 
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সনশতভাে পিতর তারা পরতস্তারােঁ পেতক পব্সরতয এ্ল। িযানাতক পহাতটতল নাসেতয সদতয 
সেফান ব্লল,–এ্খাতন োেকাতরট পেইফ নাতে এ্ক েসহলা েশতের সতসর পখলনা ভািুক 
আসব্ষ্কার কতরসছতলন। এ্রা েরপরতক েস তয শুতয োতক। তুসে যখন সিতযটার 
েযাোতরর িতঙ্গ সেসলত হতব্ তখন িাব্ধান পহাতযা। পি সকন্তু রক্তোংতির ভািুক।– 
  
িুতিলিরতফর ব্াইতর ব্াসেেয পকতন্দ্র েযাোর ইতলকিসনক্স ইিারনযাশনাতলর সব্রাট 
সব্সডং। 
  
িযানা সরতিেশসনেতক ব্লল,–সেঃ েযাোতরর িতঙ্গ পদখা করব্।–আতে পেতক। 
অযােযিতেি না োকতল পদখা করা িম্ভব্ নয।– িযানা পিস্ক পেতক িতর এ্ল। এ্কদল 
কেক ারী এ্সলতভটতরর সদতক যাসিল। তাতদর িতঙ্গ এ্সলতভটতর উতঠ ে ল িযানা। 
  
এ্সলতভটর  লতত শুরু করততই ব্লল,–সেঃ েযাোতরর অসফিটা পকান্ পফ্ল্াতর ভুতল 
পেসছ।– 
  
–পফােক পফ্ল্াতর।– । 
  
–ধনযব্াদ।– পফােক পফ্ল্াতর পনতে পিতস্কর সেছতন এ্কেন তরুেীর িােতন সেতয িযানা 
ব্লল,–আসে সিতযটার েযাোতরর িতঙ্গ পদখা করব্। আতেসরকায এ্কটা োতীয দূরদশকতন 
তার এ্ব্ং তার েসরব্ার িম্বতন্ধ সকছু খব্র িম্প্র ার করতত যাসি। তাই আসে এ্ 
ব্যাোতর তার িতঙ্গ সকছু কো ব্লতত  াই।– 
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পিতক্রটাসর তাতক সনরীক্ষে কতর প্রাইতভট স সহ্নত এ্কটা ঘতর প্রতব্শ করল। পদওযাতল 
েযাোর ইতলকিসনক্স ফযাক্টসরর কতযকটা ছসব্ েুলতত পদখল। আতেসরকা, ফ্রান্স, ইতাসল 
পত তাতদর কারখানা ছস তয আতছ। পি িব্ পদতশ উইনথ্রে েসরব্াতরর িদিযরা খুন 
হতযসছতলন। সেসনট খাতনক েতর পিতক্রটারী এ্তি ব্লল,–সেঃ েযাোর আেনার িতঙ্গ 
পদখা করতত রাসে হতযতছন।–ধনযব্াদ।– এ্কটা িুদৃশয পিতস্কর সেছতন সব্রাট প হারার 
োনুর্ ব্তি সছতলন। প্রায র্াট ব্ছর ব্যি। প াখ দুতটা ব্াদােী। সতসন িযানাতক ব্লতলন,–
িারাতোভায আেসন কতরিেতেি সছতলন নাসক?–হযােঁ।–আোর িতঙ্গ আেনার সকতির 
দরকার বু্েলাে না।– 
  
–আসে পটলর উইনথ্রতের ব্যাোতর োনতত  াই।– 
  
েুহূততক েযাোতরর েুতখর ভাব্ ব্দতল পেল। –কী োনতত  ান?–সেঃ েযাোর, আোর 
সব্শ্বাি পটলর উইনথ্রে আর তার েসরব্ার খুন হতযসছতলন।– 
  
–আেনার এ্খনই এ্খান পেতক  তল যাওযা উস ত। 
  
–তার িতঙ্গ আেনার ব্যব্িা সছল তাই না। 
  
–পকান কো নয।  তল যান।– 
  
–সকন্তু এ্ ব্যাোতর ব্যসক্তেতভাতব্ আতলা না করতল আেনার ভালই হতব্। আসে িততার 
েতেই  লব্। 
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দীঘকিেয েুখ বু্তে েযাোর সতক্তস্বতর েুখ খুলল। –পটলর উইনথ্রে এ্কেন ধূতক প্রতারক 
সছল। আোতক পেতল োসঠতয পি আোর স্ত্রী ও িন্তানতদর খুন কতর। সকন্তু ওতক খুন 
আসে কসরসন ব্া করাইসন। 
  
েযাোতরর অসফি পেতক পব্সরতযই িযানা েযাট পব্কারতক পফান করল। িব্ ঘটনা শুতন 
েযাট ব্লল,–পদখতল পতা, পকেন সেতল যাতি।–আেনার কোগুতলা শুনতত ভালই। সকন্তু 
পকান প্রোে পতা আেরা োইসন। কাল আসে পরাতে যাসি। দুএ্কসদতনর েতধয ব্াস  
সফরব্।–সনতের প্রসত যত্ন সনও।–ধনযব্াদ।– 
  
পরাে এ্কটা আধুসনক পেতিােসলি যার েসহো িুেসন্ধ ফুতলর েত প্র াসরত হতয আিতছ। 
এ্ শহতর এ্ক এ্কটা সদতনর এ্ক এ্করকে িুের দৃশয। িযানা ব্াতরা ব্ছর ব্যতি এ্ই 
শহর পছত  পি ব্াব্া, োতযর িতঙ্গ  তল সেতযসছল। এ্খন পিই িুতখর সৃ্মসতগুতলা তার 
েতন ে তছ। 
  
সেযাতো নাত াতনার কাতছ পহাতটল সিতিতরাসনতত এ্তি উঠল। পহাতটল েযাতনোর তাতক 
স্বােত োনাল। –আেনার েনয এ্কটা  েৎকার িুইট রাখা আতছ।– 
  
ইতাসল খুব্ িুের ব্নু্ধভাব্ােন্ন পদশ। িযানা তার প্রাক্তন প্রসততব্সশ িতরাসে এ্ব্ং হাওযািক 
পহাযারটতনর কোও ভাব্ল। অোতরটরতক ইটাসলযতন সরসপ্রসেতনা কতেকাতরশতনর লাইনটা 
সদতত ব্লল। পফাতনর লাইন পেতয িযানা ব্লল,–আসে হাওযািক পহাযারটতনর িতঙ্গ কো 
ব্লতত  াই।– 
  
–দুঃসখত। এ্ই নাতে পকউ পনই।– 
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এ্রের িযানা ইতাসলয পটসলসভশতনর অযােরেযান পিাসেসনক পরাোতনার িতঙ্গ পযাোতযাে 
করল। –পিাসেসনক আসে িযানা।–আসে খুব্ খুসশ। কখন আেরা পদখা করব্?– 
  
–তুসেই ব্তলা। 
  
–তুসে পকাোয উতঠছ? 
  
–পহাতটল সিতিতরাসনতত।– 
  
–সঠক আতছ। এ্কটা টযাসক্সতত কতর টলায  তল এ্ি। এ্খানকার সভযা পিলা লুো 
পরতস্তারােঁয। 
  
টওলায সভযা পিলা লুো পরাতের অতযন্ত প্রসিে পরতস্তারােঁ। িযানা পিখাতন পেৌঁতছ পদখল 
পিাসেসনক এ্তি পেতছ। 
  
–কী করছ িযানা?–আসে সভনতিি েযানসিতনার িতঙ্গ পদখা করতত  াই।–পিাসেসনতকর 
েুতখর ভাব্ ব্দতল পেল।– 
  
–পকন?–এ্টা তদতন্তর এ্কটা অঙ্গ। েযানসিতনার ব্যাোতর তুসে যা োতনা আোতক 
ব্লল।– 
  
–েযানসিতনা সছল ব্াসেেয েন্ত্রী। সতসন োসফযা সছতলন। তােঁর হাতত িব্কদা এ্কটা সব্রাট 
ছস  োকত। সতসন পকন পয এ্ই পেশাটা পছত  সদতলন পকউ োতন না।– 
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িযানা ব্লল,–েযানসিতনা েন্ত্রীত্ব পছত  পদব্ার আতে এ্কটা িরকাসর ব্যব্িার ব্যাোতর 
পটলর উইনথ্রতের িতঙ্গ কোব্াতকা  ালাসিল।– 
  
হযােঁ। ততব্ উইনথ্রে এ্ই ব্াসেেয  ুসক্তর ব্যাোতর অনয কাতরা িতঙ্গ আতলা না পিতর 
পফতল।– 
  
–কতসদন পটলর উইনথ্রে পরাতে সছতলন?– 
  
–প্রায োি দুতযক। েযানসিতনা আর উইনথ্রে েতদর পটসব্তল অন্তরঙ্গ ব্নু্ধ হতয যায। সকছু 
এ্কটা পোলোল হতয যায।– 
  
–কী?– 
  
–েযানসিতনার এ্কোে কনযািন্তান সেযা সনরুতেশ হতয যায। এ্র ফতল ওেঁর স্ত্রী োযু 
দুব্কলতায ভুেতছন।– 
  
–ওেঁর পেতযতক সক অেহরে করা হতযসছল?– 
  
–না। ততব্ তার খব্র পকউ োতন না। পি রীসতেত িুেরী সছল। 
  
–েযানসিতনার স্ত্রী এ্খন পকাোয? 
  
–িযাসনটাসরযাতে। 
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–পিটা পকাোয?– 
  
–োসন না, আর তুসেও োনার প ষ্টা পকার না। েযানসিতনা পেতক িতকক োতকা। পলাকটা 
িুসব্তধর নয। তার কো ভুতল যাও।– 
  
–ধনযব্াদ পিাসেসনক। 
  
সভনতিি েযানসিতনার অসফি সভযা িারতোনায এ্কটা আধুসনক সব্সডং-এ্। 
  
সরতিেশসনে অযােতযিতেি না োকায তাতক পযতত সদল না। –আসে পটলর উইনথ্রতের 
ব্যাোতর এ্তিসছ।– সরতিেশসনে তাতক সনরীক্ষে কতর পফান করল েযানসিতনাতক। 
তারেতর ব্লল,–আেসন পিতকে পফ্ল্াতর  তল যান। পিখাতন আেনার িতঙ্গ পদখা করার 
েনয পকউ োকতব্ন।– 
  
সভনতিি েযানসিতনার র্াট ব্ছর ব্যি হতব্। োোসর প হারা,  ও া বু্ক, োতলা পঠােঁট, 
 ুল িব্ িাদা হতয পেতছ। সহেশীতল প াখ, িযানা ঘতর ঢুকততই কককশ কতে পি ব্লল,–
আেসন পটলর উইনথ্রতের ব্যাোতর কো ব্লতত এ্তিতছন।– 
  
–হযােঁ। 
  
–ব্লার সকছু পনই। আগুতন েুত  তার স্ত্রীিহ পি োরা পেতছ। 
  
–ব্িতত োসর? 
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–হযােঁ, হযােঁ সনশ্চযই।– 
  
–আেনাতদর দুই পদতশর িরকাতরর েতধয এ্কটা ব্াসেেয  ুসক্তর েনয আেসন এ্ব্ং পটলর 
উইনথ্রে আতলা না  ালাসিতলন। আর এ্ভাতব্ আেনাতদর দুেতনর েতধয এ্কটা ব্নু্ধতত্বর 
িম্পকক েত  ওতঠ।– 
  
–খুব্ অল্প িেতযর েনয।– 
  
–এ্ সক আেনার পেতয?– পিতস্কর ওের রাখা পফাতটার সদতক  সকতত এ্কব্ার তাসকতয 
পদতখ সনতয িযানা ব্লল। 
  
–হযােঁ।–পি এ্খন পকাোয?– সকছুক্ষে তাতক সনরীক্ষে কতর পি ব্লল আতব্েরুে স্বতর 
  
 আেনার আতেসরকান ব্নু্ধ পটলর উইনথ্রে আোর কুোরী পেতযতক েভব্তকী কতর 
সদতযসছল। ওর তখন পর্াল ব্ছর ব্যি। পলাক োনাোসন হব্ার ভতয পটলর তাতক 
েভকোত করাব্ার েনয কিাইতযর কাতছ োসঠতয সছল, পি তার েভকাশয পকতট সছন্নসভন্ন 
কতর সদতযসছল।– 
  
প াতখ েতল ভতর আতি সভনতিতির। –পি আোর পছতলতেতয, নাসত নাতসনতদরও র্ধ্ংি 
কতরসছল। এ্খন তাতক িেসরব্াতর পিই োতের পব্তন সদতত হল। আোর পেতয এ্খন 
কনতভতি। তাতক আসে কখনও পদখতত যাব্ না।– 
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িযানা  ুে কতর রইল। এ্কটা কোও ব্লতত োরল না। ভাব্ল তাহতল পটলর িম্পতকক 
দুেতনর েতনাভাব্ োনা পেল। োতশকল ফযালকন এ্খনও ব্াসক। 
  
NATO-র অসফি সব্সডং সলওতোতড। ছাতদ পব্লসেযাে ফ্ল্যাে উ সছল। িযানা সনসশ্চত 
আতেসরকান প্রসতসনসধ সহতিতব্ NATO-র েদটা অব্ির পনব্ার আতেই পটলর উইনথ্রে 
পকন পয তযাে কতরসছতলন এ্ ব্যাোতর খব্র পি োতব্। সকন্তু NATO-র অসফতি পকান 
িুসব্তধ করতত োরল না। পি তখন রুতিি  যাতেসলযাতিক NATO-র পপ্রি পহিতকাযাটকাতর 
পেল আর পিখাতনই সেন পিােসভতলর িতঙ্গ পদখা হতয পেল। পি অসভব্াদন োসনতয 
ব্লল,–িযানা, ব্রুতিলতি কী েতনয এ্তল?– 
  
–আসে এ্কটা কাসহনীর ওের কাে করসছ। তাই সকছু খব্র দরকার। এ্কিেয পটলর 
উইনথ্রে NATO-র আতেসরকার েরােশকদাতা সহিাতব্ কাে করততন পতা?– 
  
–হযােঁ।  েৎকার পলাক সছতলন সতসন। 
  
–সতসন ব্রুতিলতি তার কােটা অব্ির পনব্ার আতেই পছত  পদন পকন? 
  
— সেন ব্লল,–এ্খাতন পয কাতের েনয সতসন আতিন তা অতনক আতেই পশর্ কতর 
পফতলন।– 
  
–এ্খাতন সতসন কাে করার িেয তার িম্বতন্ধ পকান কুৎিা সক রতটসছল? 
  
— না। আসে শুতনসছ উইনথ্রতের িতঙ্গ আর এ্কেতনর েতসব্তরাধ হয। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি স্কাই ইজ ফদ িং । দিডদি সি ডি 

95 

www.bengaliebook.com                                  িূদিপত্র 
 

 

–এ্ ব্যাোতর পখােঁে সনতয েতর আোতক োসনও। 
  
— েরসদন িযানা সেন পিােসভলতক পফান করল–নতুন সকছু খব্র পেতল? 
  
–আসে দুঃসখত। পকান খব্র পনই। 
  
–যাই পহাক, ধনযব্াদ। 
  
–পতাোর, এ্ই সিেটা নষ্ট হল।– 
  
–NATOর ফরাসি রাষ্ট্রদূত োতশক ফযালকন অপ্রতযাসশতভাতব্ েদতযাে কতর ফ্রাতন্স সফতর 
পেতছন পকন?– 
  
োতশকল ফযালকতনর পছতল োস   াো েত  সনহত হয। 
  
–তাতক ধরা পেতছ?– 
  
–হযােঁ, পি সনতেই েুসলশ পেশতন এ্তি ধরা পদয। পি পটলর উইনথ্রতের োস র  ালক। 
তার নাে অযািসনও োসিকতকা।– 
  
িযানার সশরদােঁ া সদতয ঠাো পস্রাত ব্তয পেল। –োসিকতকা এ্খন পকোয? 
  
–পিি সেতলি পেলখানায।– 
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িযানা আতেই পিই পেলখানায োসিকতকার িাক্ষাৎকার পনওযার অনুেসত সনতয পরতখসছল। 
িাক্ষাৎকার কতক্ষ পেৌঁতছ পি পদখল পছাটখাতটা প হারার োেুর েুতখর পলাক। খুসশতত পি 
ব্তল উঠল,–ঈশ্বরতক ধনযব্াদ। আেসন আোতক এ্খান পেতক েুক্ত কতর সনতয যাতব্ন 
পতা?– 
  
িযানা দুঃসখত হতয তাতক ব্লল,–আসে পব্াধহয তা করতত োসর না। 
  
–তাহতল পকন এ্তিতছন?– 
  
–েযাসব্রতযল-এ্র েৃতুযর ব্যাোতর োনতত এ্তিসছ।–এ্ব্যাোতর আসে সকছু ব্লব্ না। কারে 
আসে সনতদকার্।– 
  
–সকন্তু আদালতত আেসন পয স্বীকাতরাসক্ত সদতযতছন?— 
  
–আসে সেতেয ব্তলসছ। কারে এ্ েনয আোতক টাকা পদওযা হতযতছ।– 
  
–িসতয কোটা অনুগ্রহ কতর ব্লুন।– 
  
–েযাসব্রতযলতক োস   াো সদতযসছল উইনথ্রে। এ্ক শুক্রব্ার রাতত ঘটনা ঘতট। পিই 
উইকএ্তে লেতন সেতযসছতলন তার স্ত্রী। সেঃ উইনথ্রে এ্কা নাইটক্লাতব্ সেতয োতাল 
অব্স্থায সফরসছতলন। সতসন সফতর আোতক ব্তলন এ্কেন যুব্কতক সতসন োস   াো 
সদতযতছন। সকন্তু সতসন ভয োসিতলন পয ঐ ঘটনাটা যসদ পকউ পদতখ োতক এ্ব্ং োস র 
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নম্বর েুসলশতক পদয ততব্ তাতক পগ্রফতার করতব্ েুসলশ। আর এ্র ফতল রাসশযান 
েযানটা পভতস্ত যাতব্।– 
  
রাসশযান েযান োতন?– । 
  
সতসন ঐ রকেই ব্লততন। আসে এ্ ব্যাোতর আর সকছু োসন না। পফাতন তাতক কোটা 
ব্লতত শুতনসছ।– 
  
কী ব্লতত শুতনতছন?– এ্কটু পভতব্ োসিকতকা ব্তল,–িেস্ত টুকতরা টুকতরা ঘটনাগুতলা 
এ্কটা োযোয এ্কসেত হতযতছ। যাইতহাক আোতক টাকা পদব্ার পলাভ পদসখতয সতসন 
ব্তলন, আসে োস র সেযাসরং হুইতলর সেছতন ব্তিসছলাে ব্তল েুসলতশর কাতছ 
স্বীকাতরাসক্ত সদতল সতসন এ্ক সেসলযন িলার পদতব্ন আোতক। আসে পেতল োকাকালীন 
আোর েসরব্াতরর েুতরা দাসযত্ব পনতব্ন।– 
  
দােঁতত দােঁত প তে োসিকতকা ব্তল,–আসে তার প্রস্তাতব্ রাসে হতয সক ভুলই পয কতরসছ। 
সতসন এ্খন েৃত আর আোতক পেতলই েত  েরতত হতব্।– 
  
–আেসন কাউতক এ্িব্ কো ব্তলতছন?– 
  
হযােঁ। পটলর উইনথ্রতের েৃতুযর খব্র শুতনই আসে েুসলশতক িব্ ব্তলসছ। েুসলশ পহতি 
উস তয পদয।– 
  
–সেঃ ফযালকনতক কখনও ব্তলতছন?– 
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–হযােঁ। উসন ব্লতলন পটলর উইনথ্রতের েসরব্াতরর ব্াসক িদিযরা পযন পটলতরর িতঙ্গ 
োহান্নাতে সেসলত হয।– 
  
িযানা ভাব্ল এ্ব্ার োতশকল ফযালকতনর িতঙ্গ েযাসরতি পদখা করতত হতব্। 
  
েযাসরতি এ্তল ওর োদু অনুভব্ করততই হতব্। এ্ শহর পপ্রসেক পপ্রসেকাতদর। এ্খাতন 
এ্তি পেফ-এ্র েনয পব্দনা অনুভব্ করল িযানা। 
  
পহাতটল োো অযাতেসন পেতক সেন েল হাব্াটকতক পফান করল িযানা পেতিা সিক্স 
পটসলসভশতন। 
  
–তুসে তার িম্বতন্ধ আোয সকছু ব্লতত োতরা?– 
  
–সতসন পিইরকে যােঁতক পতােরা আতেসরকানরা ব্  ভাল িেতযর পলাক ব্ল। ওেঁর সনতের 
এ্কটা ওরু্ধ পকাম্পাসন আতছ। ফরাসি প্রধানেন্ত্রী তাতক নযাতটায রাষ্ট্রদূত কতর 
োসঠতযসছতলন।– 
  
সকন্তু পিই েদ পছত  পদন পকন?– 
  
–ব্রুতিলতি এ্ক োতাল োস   ালক তার পছতলতক  াো সদতয হতযা কতর। তার স্ত্রী োযু 
দুব্কলতায েঙু্গ হতয যান। যাইতহাক তুসে যসদ তার িম্বতন্ধ সলখতত  াও ততব্ খুব্ 
িাব্ধাতন সলখতব্। সতসন এ্খন প্রসতসহংিােরাযে হতয উতঠতছন।– 
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োতশকল ফযালকতনর অসফতি ঢুকততই সতসন ব্লতলন,–আসে আেনার কাতের ভক্ত ব্তলই 
আেনার িতঙ্গ কো ব্লতত রাসে হতযসছ।– 
  
–ধনযব্াদ।– িযানা সেতেি করল–আসে সক আেনার পছতলর ব্যাোতর সকছু োনতত 
োসর?– েৎকার পছতল সছল। পয তাতক োস   াো সদতযসছল পি এ্কেন পেশাদার 
 ালক।– 
  
িযানা অব্াক প াতখ োতশকল ফযালকতনর অসভনয পদখল কারে োসিকতকা তাতক োসনতয 
সদতযসছল পয উইনথ্রেই তার পছতলর হতযাকারী। 
  
–সেঃ ফযালকন, আেনার NATOয োকার িেয পটলর উইনথ্রে সছতলন পিখাতন।– িযানা 
পদখল ফযালকতনর েুতখ পকান ভাব্ান্তর হল না। –সেঃ ফযালকন আেনার স্ত্রীর িতঙ্গ কো 
ব্লতত  াই।– 
  
সকন্তু পি পতা এ্খন ছুসটতত। 
  
িযানা বু্েল সতসন স্ত্রীর প্রিঙ্গটাও এ্ াতত  াইতছন। ধতর পনওযা যায এ্খাতন সতসন পকান 
সব্েতদর আশোয পেতনও না োনব্ার ভান করতছন। 
  
িযানা পহাতটল োো অযাতেসন পেতক েযাটতক পফান কতর। 
  
–িযানা তুসে কখন সফরছ?– 
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–আোতক এ্খন পস্রফ এ্কটা োযোয পযতত হতব্, ব্রুতিলতি। পটলর উইনথ্রতের োস র 
 ালক আোতক ব্তলতছ, উইনথ্রে এ্েন এ্কটা পোেন রাসশযান েযাতনর কো ব্তলসছল 
যা সতসন ব্াধাপ্রাপ্ত হতত সদতত  ানসন। তাই েতস্কায সকছু েসরস তেতনর িতঙ্গ আসে কো 
ব্লতত  াই।–সকন্তু ক্রেওতযল  াইতছন যত সশেসের োতরা তুসে েুসিওয সফতর এ্তিা। 
েতস্কায আোতদর িংব্াদ প্রসতসনসধ সটে সড্রউ রতযতছ। পতাোতক পি িাহাযয করতত 
োতর।– 
  
–ধনযব্াদ। ততব্ দুএ্ক সদতনর পব্সশ রাসশযায োকব্ না। 
  
— এ্রের িযানা রোর হািিনতক পফান করল। –আসে আেনার িাহাযয পেতত  াই।– 
  
–ব্লুন।–েতস্কায যাসি। পিখাতন আতেসরকান রাষ্ট্রদূত এ্িওযািক হাসিকর িতঙ্গ আসে কো 
ব্লতত  াই। আেসন পব্াধহয তাতক প তনন। আসে এ্খন েযাসরতি রতযসছ।–আসে তাতক 
পফান কতর ব্তল সদসি আেনার িতঙ্গ পদখা করতত।–ধনযব্াদ রোর।– 
  
সনউ ইযািক ইভ। িযানা দুঃসখত হতয ভাব্ল এ্ই সদনটায তাতদর সব্তয হতব্ ব্তল সস্থর 
সছল। োতয পকাট  াসেতয িযানা রাস্তায পব্সরতয ে ল। সেন েল হাব্াটক তার েসরব্াতরর 
িতঙ্গ সেসলত হব্ার েনয েযাসরি পছত   তল পেতছ। েযাসরতির েত রাস্তায এ্কা  লা 
অনেকক। পেফ আর র যাত তলর কো েতন ে ল তার। তারা সক পপ্রে পপ্রে পখলা 
কতরতছ? পেফ  সক আেতকর রাতটার কো ভুতল পেতছ! 
  
কােঁদতত কােঁদতত কখন পয পি ঘুসেতয েত সছল তা োতন না। 
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িাতব্না এ্যারলাইতন্সর সব্োতন েতস্কায পেৌঁছতত িাত  সতন ঘণ্টা িেয লােল। সব্োতন 
ব্তি িযানা অযািসনও োসিকতকার কোগুতলাই ভাব্সছল। রাসশযার আন্তেকাসতক সব্োনব্ের 
পশতরতেসটতযতভা টুযসরেতদর সভত  ঠািা। পিই সভত র েতধয পেতক িতেহভােন এ্কেন 
পলাকতক তার সদতক তাসকতয োকতত পদতখ তার বু্কটা শুসকতয পেল। তাহতল তারা 
পেতন পেতছ পয আসে এ্খাতন আিসছ। পদওযাতলর ফাটতল এ্কটা িরু তার পব্সরতয 
োকতত পদখল। পটতন পদখল তাতত এ্কটা োইতক্রািান্সসেটার িংযুক্ত করা সছল। িযানা 
তারটা সছেঁত  পফতল দুেত  সদল ো সদতয। 
  
এ্কটা সনেকন লযাব্তরটসর রুতে োনস তে িতেত স সহ্নতকরে হঠাৎ উধাও হতয পেল। –
িযানা,– িাক শুতন তাসকতয পদতখ WNT-র েতস্কার িংব্াদদাতা দােঁস তয আতছ। –আসে 
সটে সড্রউ। িাসফতকর েনয এ্কটু পদসর হতয পেল। আসে দুঃসখত।– সিে সড্রউ-এ্র ব্যি 
প্রায  সিশ, লাল  ুল, হাস  েুখ। –তুসে নাসক এ্খাতন কসদতনর েনয এ্তিছ?–হযােঁ,– 
েতস্কায োস   ালাতনা অতনকটা সেভাতো-র দৃতশযর েত। ব্রতফ ঢাকা শহর। তাতদর 
িােতন পরিতস্কাযার এ্ব্ং পক্রেসলন। পক্রেসলতনর অব্স্থান োহাত র ওেতর, নী  সদতয 
ব্তয যাতি েতস্কাভা নদী। পযতত পযতত সটে সড্রউ েতস্কা শহতরর ব্েকনা সদতয যাসিল, 
িযানা ভাব্সছল অযািসনও োসিকতকা যসদ সেতেয ব্তল োতক। রাসশযান েযাতনর ব্যাোরটাই 
ব্া কী? তাও সক সেতেয? সকন্তু তা হতল েতস্কায আিার েনয পটলর আগ্রহী হতব্ন পকন? 
পস্রফ রাষ্ট্রদূত হব্ার েনয আগ্রহ প্রকাশ করাটা তার েত ব্যস্ত োনুতর্র কাতছ অেকহীন। 
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সটে সড্রউ ব্েকনা কতর যাসিল–আইভান, োসলন, পলসলন, কু্রতশ্চভ এ্তদর িব্ার 
পহিতকাযাটকার সছল েতস্কাততই। 
  
পহাতটতল িযানাতক পেৌঁতছ সদতয সটে সড্রউ সেতেি করল,–পতাোতক সনশতভাতে সনতয যাব্ 
যসদ পতাোর কাে না োতক।– 
  
–ধনযব্াদ।– পিব্াতক্টাতোল পহাতটতলর সরতিেশতন সেতয পি ঘর বু্ক রাখার কো োনাল। 
পলাকটা অসনিার িতঙ্গ তার হাতত  াসব্ তুতল সদল। ঘতর ঢুতক আতেসরকান অযােব্যাসিতত 
পফান করল। 
  
–আসে িযানা ইভান্স। রাষ্ট্রদূততর িতঙ্গ কো ব্লতত োসর? 
  
–কী ব্যাোতর? 
  
–ব্যসক্তেত।– 
  
–এ্ক সেসনট।– 
  
সতসরশ পিতকে েতর রাষ্ট্রদূত হাসিকতক লাইতন োওযা পেল। –সেি ইভান্স, েতস্কায স্বােত 
োনাই। রোর হািিন আোতক ব্তলতছন আেনাতক িাহাযয করতত।– 
  
–আসে সক আেনার িতঙ্গ পদখা করতত োসর? 
  
–সনশ্চযই। কাল িকাল দশটায যসদ আতিন। 
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– েৎকার।– 
  
১৯২৩ পনাসভনসস্ক বু্লভাতিক এ্কটা েুরনন সব্সডংতয আতেসরকান অযােব্যাসি। সনরােোর 
পব্ া সিসঙতয পিখাতন পেৌঁছততই পিতস্কর িােতন দােঁস তয োকা পলাকসট ব্লল,–আেনার 
েনয রাষ্ট্রদূত অতেক্ষা করতছন।– 
  
–িুপ্রভাত।– রাষ্ট্রদূত এ্িওযািক হাসিক তাতক িম্ভার্ে োনাতলন। িযানা ব্লল,–িুপ্রভাত। 
আোর িতঙ্গ পদখা করার েনয ধনযব্াদ।–পখালাখুসলভাতব্ই ব্লসছ সেি ইভান্স, আোর 
আশো, এ্ই পদশ েততনর েুতখ। এ্ পদশটাতক এ্খন অেরাধীরা  ালাতি।–এ্ আেসন 
কী ব্লতছন? 
  
— িুযো অেকাৎ োলকাতেতির পকান িদিয অেরাধ করতল তাতক অসভযুক্ত করা যাতব্ না। 
ফতল যারা দাসে আিাসে তারা সনব্কা তন কার ুসে কতর োলকাতেি ভসরতয তুলতছ। 
োলকাতেি এ্খন অেরাধীতদর োযো।– 
  
িযানা ব্লল–অসব্শ্বািয।–ব্লুন, সক করতত োসর আেনার েনয?–পটলর উইনথ্রতের 
িম্পতকক সকছু প্রশ্ন করতত  াই।– হাসিক ব্লতলন,–এ্টা সগ্রক িযাতেসির েত, তাই না।– 
  
–হযােঁ।– আনা ব্লল। িযানার সদতক পকৌতূহলী প াতখ তাকাতলন হাসিক–িারা সব্শ্ব পয 
কাসহনী শুতনতছ তার িম্বতন্ধ আর সক ব্লার োকতত োতর?– িযানা ব্লল,–আসে ব্যসক্তেত 
সদক পেতক ব্লতত  াই। পটলর উইনথ্রে সকরকে পলাক সছতলন, এ্খাতন তার পকান 
ব্নু্ধব্ান্ধব্ সছল সকনা, পকান শত্রু সছল সকনা।–না, প্রততযতকই পটলরতক ভালব্ািত।– 
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–আেসন সকছুসদন তার িতঙ্গ কাে কতর এ্টা সক বু্তেসছতলন পয অনয পকান ব্যাোতর 
োতন িরকাসর সকংব্া ব্যব্িাসযক পকান সদক সদতয তার পকান শত্রু সছল সকনা।–আসে 
সঠক োসন না। ততব্ আোর পিতক্রটাসর লী হেসকন্স-এ্র িতঙ্গ কো ব্লতত োতরন। সতসন 
এ্কিেয পটলর উইনথ্রতেরও পিতক্রটাসর সছতলন।– হাসিক িযানাতক িাব্ধাতন োকতত 
ব্লতলন। ধনযব্াদ োসনতয িযানা উতঠ এ্ল। োেঁ  সেসনট েতর লী হেসকন্স-এ্র িতঙ্গ 
িযানাতক কো ব্লতত পদখা পেল–কতসদন আেসন পটলতরর িতঙ্গ কাে কতরতছন?–পদ  
ব্ছর।–সতসন সক পকান শত্রু িৃসষ্ট কতরসছতলন?–আসে োসন না, ততব্ পটলর উইনথ্রতের 
ব্যাোতর খারাে সকছু সলখতব্ন ব্তল যসদ েতন কতর োতকন, ততব্ ব্লতত ব্াধয হসি পয 
আেসন ভুল পলাতকর কাতছ এ্তিতছন।– 
  
িযানা েতস্কা দূতাব্াতি কেকরত আরও োেঁ েন পলাতকর িতঙ্গ কো ব্লল। তাতদর িব্ারই 
েত–পটলর উইনথ্রে খুব্ ভাল পলাক সছতলন। হাসিকর িতঙ্গ পদখা করততই সতসন ব্লতলন,–
আেনার  াসহদা েত সকছু পেতলন?–না।–েতন হয না োতব্ন। তাই ব্লসছ পোর কতর 
আর োসট খুেঁ তত যাতব্ন না। ব্রং  তল যান।–তাই করব্।– ততব্ িযানার পকান ইতি 
পনই  তল যাব্ার। 
  
সভ. আই. সে নযাশনাল ক্লাব্ এ্কটা প্রাইতভট পরেুতরি-কাে-কযাসিতনা। পিখাতন সটে। 
িযানার েনয অতেক্ষা করসছল। তাতক স্বােত োনাল সটে সড্রউ। সনশতভাে খুব্ই িুস্বাদু। 
িযানা খাব্াতরর খুব্ প্রশংিা করল। এ্রের সটে সড্রউতক সেোিা করল, এ্খাতন পব্েঁত  
োকার ধরনটা কী রকে?— 
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এ্টা আতিযসেসরর কাতছ দােঁস তয পেতক সব্তফারতের েনয অতেক্ষা করা। কখন পয পিটা 
ঘটতত যাতি তা োনা যাতব্ না। যারা ক্ষেতায আতছ পদশ পেতক পকাসট পকাসট টাকা  ুসর 
কতর সনতি। আর আেেনতা না পখতত পেতয োরা যাতি। কী পয ঘটতব্ তা ঈশ্বরই 
োতনন। ততব্ এ্খানকার িংসৃ্কসত অনব্দয। ব্লতশাই সেতযটার, েুশসকন সেউসেযাে, 
েহান হারসেতটে, রাসশযান ব্যাতল, েতস্কা িাককাি িব্ এ্খাতন আতছ। ব্ই প্রকাতশও 
রাসশযা শীতর্ক। আতেসরকান নােসরকতদর প তয রাসশযার নােসরকরা সতনগুে পব্সশ ব্ই 
েত ।– 
  
িযানা ব্লল,–ভুল ব্ই েত  হযত।– 
  
–হতত োতর। ততব্ েুেঁসেব্াদ ও িােযব্াতদর েতধয পকানটাই এ্খন কাযককারী ভূসেকা সনতত 
োরতছ না।– 
  
এ্র ের সতসন িযানাতক ব্লতলন,–তুসে হতাশ হতিা পকন— 
  
না, সটে, তুসে সক পটলর উইনথ্রেতক স নতত? 
  
–আসে পব্শ কব্ার তার ইিারসভউ সনতযসছলাে। 
  
–আসে ব্লসছ পয সকছু ব্  প্রতেতক্টর িতঙ্গ সতসন েস ত সছতলন তা সক তুসে োতনা?– 
  
–সতসন পতা আোতদর রাষ্ট্রদূত সছতলন তাই সব্সভন্ন ব্  প্রতেতক্টর িতঙ্গ তার যুক্ত োকাই 
স্বাভাসব্ক।– 
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আসে ব্লতত  াইসছ এ্কটু েসটল কো। োতন এ্খাতন এ্েন পকউ আতছ তার িতঙ্গ যার 
পযাোতযাে সছল?– 
  
–আোর েতন হয তার সকছু রাসশযান কাউিার োটক সছল। তুসে তাতদর িতঙ্গ কো ব্লতত 
োতরা।– 
  
িযানা িম্মসত োনাল। 
  
পরতস্তারােঁ পেতক পব্সরতয এ্তি সটে সড্রউ ব্লল,–এ্খাতন অেরাতধর ঘটনা পযভাতব্ পব্ত  
 তলতছ তাতত পতাোর সনরােোর খাসততর এ্কটা আতিযাস্ত্র রাখা দরকার। িযানার 
আেসে িতেও এ্কটা ব্েুক সকতন সদল সটে। 
  
িযানাতক সনতয এ্রের সটে সব্লািব্হুল নাইটক্লাতব্ পেল। পিখানকার েসরতব্শ পদতখ 
িযানা ব্লল,–এ্খাতন পব্াধহয আসেকক িেিযা পনই।–না, আসেকক িেিযা এ্খাতনও আতছ। 
ততব্ িরকার তা োনতত পদয না। পলাক কু্ষর আ াল কতর পরতখতছ। তাই সভখাসরতদর 
শহতরর ব্াইতর সনেকন োযোয সনব্কািন পদওযা হতযতছ।– 
  
–এ্টা পতা এ্কটা প্রতারো। 
  
–হযােঁ, সকন্তু কসেউসনে পদতশ িব্ই িম্ভব্। 
  
— রাত দুতটায িযানা পহাতটতল সফরল। 
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সজট দব্োতির শব্দ 
এ্ত পোতর পেট সব্োতনর শব্দ হসিল পয েতন হসিল বু্সে সব্সডংটার ওেতর আছত  
ে তব্। 
  
পলাকটা তার পিস্ক পেতক উতঠ এ্কটা ব্াইতনাকুলার হাতত সনতয োনলার সদতক ছুতট 
পেল। সব্োনটা দ্রুত পনতে আিসছল আধ োইল দূতর পছাট্ট এ্কটা সব্োনব্েতর 
অব্তরতের েনয। রানওতয ছা া িব্টাই ব্রতফর ঢাকা। কারে এ্টা িাইতব্সরযা এ্ব্ং 
এ্খন শীতকাল। 
  
পলাকসট তার িহকারীতক ব্লল,  াইসনেতদরই প্রেতে আিার কো। আোতদর ব্নু্ধ সলঙ 
অঙ আর সফতর যাতব্ না। েতব্ার পশর্ সেসটং-এ্র েতর খাসল হাতত তাতক সফরতত 
হতযসছল। সতসন  েৎকার পলাক। 
  
এ্েন িেিয সদ্বতীয পেট সব্োতনর তীব্র েেকন পশানা পেল। পিই সব্োন োসটতত 
অব্তরতের ের েুরু পলতন্সর  শো প াতখ লাসেতয পলাকটা টারেযাতকর সদতক তাকাল। 
েন্তব্য করল–এ্ব্ার েযাতলসস্তনীযরা এ্তলা।– 
  
আর এ্কটা পেট সব্োতনর েেকন পশানা পেল। এ্খনও ব্াতরাটা সব্োন আিার কো। 
আোেীকাতলর িব্ত তয ব্  সনলাতে পোলোল হততই োতর। পি তার িহকারীতক পেতো 
সলখতত ব্লল 
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িেস্ত অোতরশন োতিকাতনলতদর প্রসত পোেন ও ব্যসক্তেত পেতো। এ্টা েত ই নষ্ট কতর 
পফলতত হতব্। সনধকাসরত লতক্ষযর ওের ক া নের পরতখ পযতত হতব্। তার েসতসব্সধ 
সরতোটক কতরা এ্ব্ং তার িম্ভাব্য েসরেসত েসরহাতরর েনয প্রস্তুত পেতকা।– 
  
. 
  
েতরর সদন ঘুে পেতক উতঠই িযানা সটে সড্রউতক পফান করল। পি োনতত  াইল,–
রাষ্ট্রদূত হাসিকর কাছ পেতক সকছু শুনতল?– িযানা ব্লল,–না, আোর েতন হয উসন আোর 
ওের অিন্তুষ্ট হতযতছন। সটে, আসে পতাোর িতঙ্গ কো ব্লতত  াই।– 
  
–টযাসক্স সনতয ব্যরসক্স ক্লাতব্  তল এ্তিা। 
  
–সঠক আতছ। আসে রওনা হসি।– 
  
ক্লাব্সট রীসতেততা আধুসনক। পিখাতন সটে অতেক্ষা করসছল। িযানা তাতক ব্লল,–পটলর 
উইনথ্রতের িতঙ্গ পযাোতযাে সছল আসে এ্েন সকছু রুতশর িতঙ্গ কো ব্লতত  াই।– সটে 
ব্লল,–তাহতল এ্কটু নী ু েতদর পকান পলাতকর িতঙ্গ পতাোতক কো ব্লতত হতব্। 
পিখাতন ইিারনযাশনাল ইতকানসেক পিতভলেতেতির কসেশনার শযািনতফর িতঙ্গ তুসে 
কো ব্লতত োতরা। আোর েতন হয উইনথ্রে তার িতঙ্গ িরকাসর ও িাোসেক দুসদক 
পেতকই পদখা করততন ব্া েরােশক করততন। ততব্ তুসে সঠক কী োনতত  াইছ ব্লততা?–
আসে সনতেই সঠক োসন না।– 
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লাল রতঙর ইতটর সব্সডং-এ্র ইিারনযাশনাল ইতকানসেক পিতভলেতেতির অসফি। 
প্রহরী রতযতছ দুেন। তৃতীয েন পিতস্কর িােতন ব্তি। িযানা তাতক সেতেি করল,–
কসেশনার, শযািনতফর িতঙ্গ পদখা করা যাতব্ কী?– 
  
অযােতযি আতছ? 
  
–না।– 
  
–ততব্ এ্কটা দরখাস্ত করতত হতব্ অযােতযিতেতির েনয। আেসন সক আতেসরকান?–
হযােঁ।– 
  
প্রহরী এ্কটা ছাোতনা ফেক িযানার হাতত তুতল সদল। 
  
িযানা পিটা েূরে কতর সদতয োনতত  াইল,–আে সব্তকতল সক পদখা হতত োতর? 
  
–আেসন পকান পহাতটতল উতঠতছন? 
  
–দযা িব্াতোতোল। 
  
–পকউ খব্র পদতব্ পফাতন।– 
  
পিসদন সব্তকতল িযানা পহাতটতলই রইল। সকন্তু পকান পফান এ্ল না। সটেতক পফান কতর 
োনাতত পি ব্লল,–িহতে হাল পছত া না। েতন পরখ অনয এ্ক গ্রতহর বু্যতরাতক্রসির িতঙ্গ 
তুসে পলনতদন করছ।– 
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েরসদন িকাতল িযানা আব্ার কসেশতনর অসফতি সেতয দরখাস্ত করল অযােতযিতেি 
োব্ার েনয। সকন্তু পকান পফান এ্ল না। 
  
ততব্ সটে পফান কতর োনাল,–এ্খানকার সব্খযাত ব্যাতল পদতখ যাও। আে রাতে সেতিসল 
ব্যাতল হতব্। যাতব্?–সনশ্চযই। ধনযব্াদ।– 
  
–তাহতল ঘণ্টাখাতনতকর েতধয আসে পতাোর পহাতটতল আিসছ।– পক্রেসলতনর পভততর 
ছহাোর সিতটর েযাতলতি পপ্রাগ্রাে অনুসষ্ঠত হল। পি এ্ক ঐন্দ্রোসলক িন্ধযা। প্রেে 
অসভনয হতয পযততই সব্রাতের েনয হতল আতলা জ্বতল উঠততই সটে দােঁ াল। ব্লল,–
িযানা, আোতক অনুিরে কতরা।– 
  
তারা টে পফ্ল্াতর সেতয হাসের হল, তখন পিখাতন পটসব্তল পটসব্তল দাসে খাব্ার, ভদকার 
পব্াতল। সেতযটারোেী যারা প্রেতে পিখাতন হাসের হতযসছল, তারা সনতেরাই খাব্ার 
েসরতব্শন করসছল। িযানা পশা-এ্র প্রশংিা করল। সটে ব্লল,–উেঁ ু তলার পলাকতদর 
এ্রকেই েীব্ন। সকন্তু শতকরা সতসরশ ভাে পলাক দাসরদ্রযিীোর সনত  ব্াি কতর।– 
  
সদ্বতীয অসভনয শুরু হল। এ্ই অসভনয োদুেতন্ত্র েুগ্ধ করার ক্ষেতা রাতখ। িযানার েতন 
সকন্তু তখন অনয স ন্তা ও কতোেকেতনর সৃ্মসত 
  
পটলর উইনথ্রে প্রতারক। সতসন খুব্  ালাক সছতলন এ্ব্ং আোতক সেেযা অসভতযাতে 
ফািাতত প তযসছতলন..– 
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পিটা সছল এ্কটা দুভকােযেনক দুঘকটনা। েযাসব্রতযল সছল  েৎকার পছতল… 
  
পটলর উইনথ্রে েযানসিতনা েসরব্াতরর ভসব্র্যৎ পশর্ কতর সদতযসছতলন…। 
  
ব্যাতল পশর্ হওযার েতর সটে ব্লল,–আোর ফ্ল্যাতট এ্কটু েদযোন হতব্ নাসক?– 
  
িযানা ভাব্ল সটে আকর্কেীয, িুদশকন, বু্সেোন হতলও পেফ নয। তাই পি ব্লল,–দুঃসখত 
সটে।– 
  
সটে হাল না পছত  ব্লল,–তাহতল আোেীকাল? 
  
–সকন্তু কাল পভারতব্লা আোতক পব্তরাতত হতব্।– 
  
অব্তশতর্ েরসদন িকাল আটটায শযািনতফর অসফি পেতক পফান এ্ল। িহকারী 
কসেশনার ইতযসরক কারব্াভা ব্লতলন–এ্ক ঘণ্টার েতধয ইতকানসেক পিতভলেতেি 
অসফতি আিতত। 
  
অসফিটা সব্রাট হতলও পভতরটা েরােীেক। আিব্াব্েে ব্হু েুরতনা। অসফতি তখন 
দুেন পলাক। ব্যস্ক োনুর্সট িযানাতক ব্লতলন,–আসে কসেশনার শযািনফ।– ব্ছর েঞ্চাশ 
ব্যি। পছাটখাট প হারা, ধূির  ুল, পোল েুখ, ব্াদাসে প াখ দুসট িব্কদা  ারসদতক সক পযন 
িন্ধান কতর  তলতছ। সতসন তার োতশ ব্িা পলাকসটর িতঙ্গ েসর য কসরতয সদতলন,–এ্ 
আোর ভাই, পব্াসরি শযািনফ। ও আতেসরকা ঘুতর এ্তিতছ। ওযাসশংটতন রাসশযান 
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দূতাব্াতির িতঙ্গ েস ত।– পব্াসরিতক পদখতত তার দাদার এ্তকব্াতর সব্েরীত। দাদার 
পেতক দশ ব্ছতরর পছাট। 
  
পব্াসরি ব্লতলন–সেি ইভান্স, আেনার কাতের খুব্ প্রশংিা কসর। 
  
–ধনযব্াদ। 
  
— কসেশনার এ্ব্ার ব্লতলন,–আেনার িেিযাটা কী? 
  
–িেিযা সকছু নয। পটলর উইনথ্রতের ব্যাোতর আসে সকছু খব্র োনতত  াই।– 
  
সব্সস্মত হতয শযািনফ ব্লতলন,–পটলতরর িম্বতন্ধ আেনার োনার পকন আগ্রহ হল? আর 
আোর কাছ পেতকই ব্া পকন?– 
  
আসে শুতনসছ, আেসন তার িতঙ্গ কাে কতরতছন এ্ব্ং িাোসেক অনুষ্ঠাতনও আেনাতদর 
পদখা িাক্ষাত হত। তাই আেনার ব্যসক্তেত েতােত োনতত  াই।– 
  
–সতসন এ্কেন  েৎকার রাষ্ট্রদূত সছতলন। এ্খাতন সতসন খুব্ েনসপ্রয হতয উতঠসছতলন 
আর…– পব্াসরি ব্াধা সদতয ব্তল উঠতলন,–েতস্কায আতেসরকান দূতাব্াতি ব্হু োসটক আতছ 
এ্ব্ং পটলর উইনথ্রে িব্িেয…– 
  
কসেশনার শযািনফ তার ভাইতযর সদতক তাকাততই সতসন  ুে কতর পেতলন। তখন 
কসেশনার আব্ার িযানাতক ব্লতলন,–রাষ্ট্রদূত উইনথ্রে কখনও কখনও দূতব্াতির 
োসটকতদর কাতছ পযততন। তােঁতক োনুর্েন ভাতলাব্ািত। সতসনও োনুর্তক ভালব্ািততন।– 
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পব্াসরি আব্ার ব্লতলন,–পটলর আোতক ব্তলসছতলন, যসদ সতসন োতরন–কসেশনার আব্ার 
তার সদতক তাকাততই সতসন  ুে কতর পেতলন। িযানা পব্াসরতির সদতক তাকাল। েতন হল 
িযানাতক সতসন সকছু ব্লতত  ান। 
  
িযানা কসেশনারতক সেতেি করল,–এ্খাতন োকার িেয সতসন সক পকান অিুসব্ধায 
েত সছতলন?– 
  
–না পতা৷– িযানা আব্ার সেতেি করল,–পটলর উইনথ্রে এ্ব্ং তার েসরব্ারতক পকউ খুন 
করতত োতর এ্রকে পকান কারে আতছ ব্তল সক আেনার েতন হয?– 
  
–না, না, এ্ততা ভাব্াই যায না। 
  
— পব্াসরি ব্তল উঠতলন–সতসন এ্কেন েহান রাষ্ট্রদূত সছতলন। আর সকছু ব্লার পনই।– 
  
িযানার েতন হল ওেঁরা সকছু এ্কটা লুতকাতত  াইতছন। ততব্ পি বু্েতত োরতছ না পিটা 
কী হতত োতর। পি পব্াসরতির সদতক তাসকতয ব্লল,–যসদ আেসন সকছু ব্লতত  ান 
তাহতল কাল িকাতলর েতধয পিব্াতোতোল পহাতটতল আোতক পফান করতত োতরন।– 
  
–আেসন সক কালই সফতর যাতিন?– 
  
–হযােঁ।–আসে– পব্াসরি সকছু এ্কটা ব্লতত সেতযও তার দাদার সদতক তাসকতয  ুে কতর 
পেতলন। 
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িযানা পহাতটতল তার ঘতর সফতর েযাট পব্কারতক পফান করল,–সেঃ েযাট এ্খাতন এ্কটা 
সকছু পযন ঘটতত  তলতছ। ততব্ পিটা পয সক আোে করতত োরসছ না। তাই আসে 
কালই সফতর যাসি।– 
  
পশতরতেসটতযতভা সব্োন ব্েতর খুব্ সভ । িযানার েতন হল পকউ পযন তার ওের নের 
রাখতছ। সকন্তু কাউতক স সহ্নত করতত োরল না। 
  
. 
  
িালাি সব্োনব্ের পেতক পব্সরতয িযানা যখন পিাো WNT সব্সডং-এ্ প্রতব্শ করল 
তখন িব্ কেকীরা তাতক অসভব্াদন োসনতয ব্তল উঠল,–িযানা, তুসে সফতর আিাতত 
আেরা িব্াই খুব্ খুসশ হতযসছ।– 
  
েযাট ব্লতলন,–তুসে পরাো হতয পেছ। পব্াতিা।–ধনযব্াদ।–পটলরতদর েৃতুযর ব্যাোরটা তুসে 
পয োো পেতক ব্ার কতর সদতযছ এ্তত ইসলযট খুসশই হতব্ন। সতসনও পয িযানার েনয 
উদগ্রীব্ সছতলন তা সকন্তু ব্লতলন না। 
  
িযানা এ্ব্ার সনতের ঘতর ঢুকততই অসলসভযা ব্লল,–িুস্বােতে, এ্ক সদন…– পফান পব্তে 
উঠল। অসলসভযা পফান ধতর কো ব্তল িযানাতক ব্লল,–োতেলা হািিতনর পফান।– িযানা 
পফান ধরততই োতেলা ব্লতলন,–িযানা তুসে সফতর এ্তিছ? আেরা পতাোর েনয স ন্তায 
সছলাে। রাসশযা সনরােদ োযো নয।– 
  
–োসন।–আে সব্তকতল তুসে  াতযর আিতর আোতদর িতঙ্গ পযাে সদতল খুব্ খুসশ হতব্া।– 
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–সনশ্চযই যাব্।– 
  
সব্তকতল হািিন দম্পসতর ব্াস  পযততই তারা অভযেকনা োনাতলন। রোর ব্লতলন,–
পতাোতক খুব্ ক্লান্ত পদখাতি।– 
  
এ্কেন েসর াসরকা  া আর েযাতক্সর পি সনতয এ্ল। োতেলা সনতে  া পঢতল সদতলন। 
রোর ব্লতলন,–এ্ব্ার ব্তলা সক ঘতটতছ পিখাতন?–ব্লার েত সকছুই ঘতটসন। সিতযটার 
েযাোর নাতে এ্কেন পলাতকর িতঙ্গ আসে সেসলত হই। পি ব্তলতছ পটলর উইনথ্রে তার 
সব্রুতে সেতেয োেলা িাসেতযসছতলন এ্ব্ং তাতক পেতল োসঠতযসছতলন। পি পেতল 
োকাকালীন তার েসরব্াতরর িব্াই আগুতন েুত  োরা যায। এ্রেনয পি পটলর 
উইনথ্রেতকই দাযী কতরতছ।– 
  
িযানা ব্তল,–হযােঁ। ততব্ আরও আতছ। ফ্রাতন্স োতশকল ফযালকন নাতে এ্কেন পলাতকর 
পছতল োস   াো েত  োরা যায। পিই অেরাতধর েনয পটলর উইনথ্রতের োস র 
 ালকতক দাযী করা হয সকন্তু এ্খন পিই  ালক ব্লতছ পটলর উইনথ্রে সনতেই ঐ 
ঘটনার িেয োস   ালাসিতলন।– 
  
রোর ব্লতলন,–ব্রুতিলতি এ্ই ফযালকনই পতা NATO কসেশতন সছতলন?– 
  
–হযােঁ।  ালক তাতক োসনতযসছল পটলরই তার পছতলতক োস   াো সদতযতছ। এ্ছা াও 
সভনতিি েযানসিতনা নাতের এ্কেন োসফযার পেতযতক েভকব্তী কতরন পটলর এ্ব্ং 
েভকোততর েনয হাতুত  িাক্তাতরর কাতছ োঠাতত হয। কিাইতযর েত পভােঁতা ছুসর সদতয 
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খুেঁস তয তার েভকোত করাতনা হয। পেতযসট এ্খন কনতভতি আর তার ো 
িযাসনতটসরযাতে।– 
  
ঈশ্বর!– িযানা ব্লল,–এ্ই সতনেতনরই ব্দলা পনব্ার পোরাতলা কারে রতযতছ। সকন্তু 
আেরা হাতত পকান প্রোে পনই।– 
  
রোর ব্লতলন,–তাহতল পটলর উইনথ্রেই পদার্ী।– 
  
–অব্শযই। প্রতসট খুতনর এ্কটা কতর আলাদা কাযকপ্রোলী আতছ। তাই পষ্টভাতব্ 
প্রতীযোন হওযার েত পকান প্রোে পনই। পকানও িাক্ষীও পনই।– 
  
োতেলা ব্তলন,–যসদ সতনেতনই হাত সেসলতয খুনগুতলা কতর োতক?– 
  
–আোর তা েতন হয না। কারে এ্রা প্রততযতকই শসক্তশালী তারা এ্কাই ব্দলা সনতত 
োতর।– 
  
অসফতি সফতর এ্তি িযানা পদখল পটসব্তল তার নাতে এ্কটা সিল করা খাে েত  রতযতছ। 
পভততরর স সঠটা ে ল–সেি ইভান্স, পয খব্রটা আেসন  াইসছতলন আসে তা পেতযসছ। 
েতস্কায পিাযুে পহাতটতল আেনার নাতে এ্কটা ঘর বু্ক কতর পরতখসছ। ব্যাোরটা পোেন 
পরতখসছ। ব্যাোরটা পোেন পরতখ এ্খনই  তল আিুন।– িযানা বু্েল পপ্ররতকর নােহীন 
এ্ই স সঠটা এ্কটা  ালাসক। রাসশযায পি োকাকালীন পকন পযাোতযাে করল না? পব্াসরি 
তাতক সকছু ব্লতত  াইতলও িযানার সঠকানা পি োতব্ কী কতর? ততব্ সক তার ওের 
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পকউ নের রাখতছ? স সঠটা পি সছেঁত  পফলতব্ সঠক করল। িতন্ধযর ের িযানা েুসিওয 
যাব্ার েনয সতসর হল। 
  
িযানার োতশর অযাোটকতেতির ভা াতট পটসলসভশন পিতটর সদতক তাসকতয এ্কটা পটে 
পরকিকাতর ব্লল–পি এ্খন খব্র িম্প্র াতরর েনয েুসিওয  লল। পছতলসট ঘুতোতত 
পেতছ। হাউিকীোর পিলাই করতছ।– 
  
েরসদন িকাতল রোর হািিনতক পফান কতর িযানা েতকাতলর স সঠর কো ব্লল,–িযানা 
এ্টা এ্কটা ফােঁদ, তুসে রাসশযায পযও না।– 
  
–আসে না পেতল িততযর িন্ধান আর োব্ না। 
  
–তা অব্শয সঠক। 
  
–আসে িাব্ধাতন োকব্। 
  
–আোর িতঙ্গ পযাোতযাে পরখ।– 
  
িযানা েযাতটর েনয এ্কটা ব্াতকা পরতখ এ্ল। তারের অযাোটকতেতি এ্তি হাউিকীোর 
সেতিি িযাসনতক ব্লল,–আসে আব্ার ব্াইতর যাসি। পফনালতক পদতখা।– 
  
–আেরা ভাল োকব্।– 
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িযানার োতশর অযাোটকতেতির ভা াতট পটসলসভশতনর েদকা পেতক দৃসষ্ট িসরতয সনতয পফান 
করল। 
  
েতস্কাোেী এ্তরাতফ্ল্াট সব্োতন উতঠ িযানা ভাব্ল হযততা পি ভুল করতত  তলতছ। েরসদন 
িকাতল সব্োন পেতক পনতে ব্যাে িংগ্রহ কতর ব্াইতর এ্তি পদখল ব্রফ ে তছ। লাইতন 
দােঁস তয অব্তশতর্ টযাসক্স সনতয পি পিাযুে পহাতটতল পযতত ব্লল।  ালক োনাল ওটা খুব্ 
এ্কটা ভাল পহাতটল নয।– 
  
–তবু্ও পিখাতনই  তলা।– পহাতটলটা েতস্কার ব্াইতর পখতট খাওযা োনুর্ অধুযসর্ত 
পলাড্ডাতব্তরোতনযা সিতট। পিতস্কর সেছতন এ্কেন ব্যস্কা েসহলা তার সদতক অব্াক 
প াতখ তাকাল। িযানা ব্লল,–আসে িযানা ইভান্স। আোর সব্শ্বাি এ্খাতন আোর েনয ঘর 
বু্ক করা হতযতছ।– 
  
–হযােঁ। পফােক পফ্ল্ার ৪০২ নম্বর ঘর। এ্ই সনন  াসব্। 
  
–পকাোয পরসেসষ্ট্র করব্?–। 
  
–পরসেষ্টার পনই, ঘর ভা ার টাকাটা সদতয সদন।– 
  
িযানা অব্াক হল। রাসশযার েততা পদতশ সব্তদসশতদর নাে পরসেসষ্ট্র করতত হয না? পকান 
এ্সলতভটর পনই। পোটকার পনই। িযানা সনতেই ব্যাে ব্তয সনতয সিেঁস  পভতঙ উতঠ এ্ল। 
ঘরসটও খুব্ খারাে। এ্খন তার এ্কোে স ন্তা পব্াসরি সক ভাতব্ পযাোতযাে করতব্ন? 
আব্ার এ্েনও হতত োতর, েুতরা ব্যাোরটাই ধাপ্পা, দরোয েৃদু পটাকা পদব্ার শব্দ হল। 
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দরো খুতল কাউতকই পদখা পেল না। পেতেতত এ্কটা খাে েত  রতযতছ পদখা পেল। 
খাতের পভতর এ্কটা পছাট কােতে পলখা–VDNK4 রাত নটায। োইিবু্তক এ্ই 
িাংতকসতক স তহ্নর অেক পদখল–vDNK4 োতন রাসশযা ইতকানসেক অযাস ভতেিি 
এ্েসেসব্শন আর তার সঠকানাও রতযতছ। 
  
রাত আটটার িেয টযাসক্স িাকততই টযাসক্স  ালক ব্লল,–এ্খাতন িব্ সকছুই এ্খন । 
ব্ন্ধ।– 
  
–তাও পিখাতন  তলা।– এ্কটু েতরই িযানা পিখাতন পেৌঁছল। েতস্কার উের-েূতব্ক সব্রাট 
এ্কটা োকক। পিাসভতযততর েসহো প্র াতরর েনয এ্ই সব্লািব্হুল প্রদশকনীর ব্যব্স্থা করা 
হতযতছ। সকন্তু অেকনীসতর অব্নসততত পিসট এ্খন ক্ষযপ্রাপ্ত হতয েত তছ। োককসট 
েনোনব্হীন। পি এ্কটা পব্তঞ্চ ব্তি অতেক্ষা করতত লােল। 
  
এ্কটু েতর পেছন পেতক িাক শুতন পি তাসকতয  েতক উঠল। পব্াসরি নয, তার দাদা 
কসেশনার শযানিফ। সতসন ব্লতলন,–আেসন আোতক অনুিরে করুন। োতককর পেছতন 
এ্কটা পছাট্ট পেেঁতযা কাতফতত সেতয তারা ঢুকল। 
  
কসেশনার ব্লতলন,–আেসন পদখসছ খুব্ নাতছা ব্াো। আেসন পয আিতব্ন তা আসে 
ভাব্ততই োসরসন। যাই পহাক, পটলর উইনথ্রেতক পক খুন কতরসছল তা োনতত  ান 
পতা?– 
  
–হযােঁ। আেসন োতনন পটলর উইনথ্রে ও তার েসরব্ারতক পক খুন কতরসছল? 
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—হযােঁ, োসন। ততব্ তার আতে আোতক আেনার রাসশযা পেতক ব্ার কতর সনতয পযতত 
হতব্। আসে এ্খাতন সনরােদ নই।– 
  
–পি পতা আেসন ইতি করতলই সব্োতন পযখাতন খুসশ  তল পযতত োতরন।– 
  
–আতেকার কসেউসনেে দুসনযা না োকতলও আসে তা করতল ওরা আোতক পেতর 
পফলতব্।– 
  
–আসে পব্াধহয আেনাতক িাহাযয করতত োরব্ না। 
  
–আেনাতক োরততই হতব্।– 
  
–তাহতল আতেসরকান রাষ্ট্রদূততর িতঙ্গ কো ব্সল।– 
  
–পিখাতন অতনক সব্শ্বািঘাতক আতছ। োেঁ কান হতল েৃতুযর িম্ভব্না আরও পব্ত  যাতব্।– 
  
িযানা ভাব্ল কী কতর কসেশনারতক পি রাসশযার ব্াইতর সনতয যাতব্। আব্ার এ্ও েতন 
হল হযত এ্র কাতছ পকান খব্রই পনই। সনতে পদতশর ব্াইতর োলাব্ার েনয সেতেয েল্প 
িাসেতযতছ। িযানা ব্লল,–আসে পব্াধহয আেনাতক িাহাযয করতত োরব্ না।– ব্তল পি 
উতঠ দােঁ াল। –আসে আেনাতক প্রোে পদব্।– কী প্রোে?– সকছুক্ষে পেতে োকার ের 
কসেশনার ব্লতলন, আোর অসনিা িতেও ব্লতত আসে ব্াধয হসি।  লুন আোর িতঙ্গ। 
  
আধঘিা েতর কসেশনাতরর অসফতি পেৌঁছল তারা। কসেশনার ব্লতলন,–আসে আেনাতক 
যা পদখাতত যাসি তাতত আোর প্রােদে হতত োতর। সকন্তু এ্খাতন োকতল আসে খুন হতয 
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যাব্। তাই এ্ছা া অনয েে পনই।– সব্রাট এ্কটা পদওযাল আলোসরর সদতক । এ্সেতয 
পেতলন কসেশনার। এ্কটা ব্ই নাোতলন। লাল অক্ষতর পলখা সছল ক্লাসিসফটসিতরাভানসে। 
ব্ইটায পরেীব্ে খব্রা-খব্র পলখা আতছ। িযানা ব্ইটার োতা উতল্ট পদখতত লােল 
রসঙন পফাতটাগ্রাফ-ব্হুব্ার, পপি লঞ্চ পভসহসকল, অযাসিব্লাসেক সেিাইল, আকাশ পেতক 
োসটতত পফলার সেিাইল, অতটাতেসটক অস্ত্র, টযাে, িাব্তেসরন। –এ্ই হল রাসশযার িমূ্পেক 
অস্ত্রশতস্ত্রর ভাোর। আনসব্ক অস্ত্রশতস্ত্র আেরা প্রসতদ্বন্দ্বী আতেসরকার প তযও উন্নত। সকন্তু 
রুশ সেসলটাসরর িােতন এ্খন িেিযা। রাসশযার অেকিেতটর েনয সিনযতদর পব্তন 
পদব্ার অেক পনই। রাসশযা যখন আতেসরকার প তয পব্সশ অস্ত্রশস্ত্র সতসর করত তখন তা 
োব্ার েনয অনয পদশরা উৎিাসহত সছল। পিগুতলার দাে কতযক সব্সলযান।–এ্খন 
িেিযাটা কী?– িযানা ব্লল। 
  
–আেসন ক্রযািতনাইযাডক-২৬-এ্র নাে শুতনতছন?— 
  
না।–আোেীকাল দুেুতর পিই কাতফতত আোর িতঙ্গ পদখা করতব্ন। কাউতক ব্লতব্ন 
না।– 
  
েরসদন দুেুতর পিখাতন িযানা কসেশনাতরর িতঙ্গ সেসলত হততই সতসন ব্লতলন,–এ্খনই 
আোতদর শসেং-এ্ পযতত হতব্।– 
  
–আোর শসেং-এ্র দরকার পনই।– 
  
–আোর কাতের েনয দরকার আতছ। এ্কটা টযাসক্স োসেতয তাতত উতঠ তারা শসেং েতল 
পেৌঁছল। এ্কেন পিলি পলসি তাতদর সদতক এ্সেতয এ্ল। রুশ ভার্ায কসেশনাতরর 

http://www.bengaliebook.com/


 দি স্কাই ইজ ফদ িং । দিডদি সি ডি 

122 

www.bengaliebook.com                                  িূদিপত্র 
 

 

িতঙ্গ সকছু কতোেকেন হল। এ্কটু েতর সেংক সেসনস্কাটক এ্ব্ং অতযন্ত পলাকাট ব্লাউে 
সনতয পি সফতর এ্ল। শযািনফ িযানাতক ওগুতলা েরতত ব্লতলন। 
  
িযানা প্রসতব্াদ কতর ওতঠ,–না। ওগুতলা আসে েরব্ না।– 
  
–আেনাতক েরততই হতব্।– 
  
িযানা ভাব্ল পলাকটা োরভাতটকি। তাই ব্াধয হতয পছাট পড্রসিংরুতে সেতয পোশাকগুতলা 
েতর সনল। পব্সরতয এ্তল শযািনফ ব্লল,–সকছু পেকআে এ্খনও ব্াসক আতছ।– 
  
িযানা রাস্তায পব্তরাতত েে ারীরা তার সদতক ব্ােঁকা প াতখ তাকাতত লােল। এ্কটা সব্উসট 
পিলুতন ঢুতক শযািনফ োঢ় লাল রতঙর সলেসেক ও রুে লাোতত ব্লল। 
  
িযানা ব্লল,–আর নয। আেনার িতঙ্গ এ্ই পখলায আসে অংশ সনতত োরসছ না।– 
  
–ক্রযািতনাইযাস্কক-২৬ সিসট খুব্ কাতছই। পিখাতন খুব্ কে িংখযক পলাক পব্শযাতদর সনতয। 
পযতত োতর। তাই আেনাতক পব্শযার িাতে িাসেতয সনতয যাসি। প্রতব্শ েূলয সহিাতব্ 
এ্ক পেসট ভদকা উেহার সদতত হতব্। আেসন এ্তত ইিুক পতা?– 
  
–হযােঁ–, িযানা অসনিার িতঙ্গ ব্লল। 
  
পশতরতেসটতযতভা সব্োন ব্েতর এ্কটা সেসলটাসর পেট সব্োন তাতদর েনয অতেক্ষা 
করসছল। তারা দুেনই শুধু যােী। –আেরা পকাোয যাসি?– িযানা সব্সস্মত হতয সেতেি 
করল। –িাইতব্সরযায।– 
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 ারঘণ্টা ব্াতদ তারা এ্কটা পছাট্ট সব্োনব্েতর অব্তরে করল। এ্কটা লা া ২১১০ 
পিিান োস  তাতদর েনয অতেক্ষা করসছল। োযোটা খুব্ সনেকন। 
  
ব্হু িশস্ত্র প্রহরী এ্কটা পরলতেশতনর প্রতব্শ েতে দােঁস তযসছল। িযানাতদর পদতখ তারা 
িযানার কুরুস কর পোশাতকর সদতক তাকাল। িযানার সদতক তাসকতয অশ্লীল েন্তব্য করল 
পকউ পকউ। শযািনফ তাতদর রুশ ভার্ায সকছু ব্লততই তারা শব্দ কতর পহতি উঠল। 
  
শযািনফ এ্কটা পিতন উঠতলন। িযানাও উঠল। পিন পছত  সদল। িযানা োনতত  াইল–
পকাোয যাসি আেরা?– এ্ই িেয পিনটা পেতে পযততই শযািনফ ব্লতলন–এ্তি পেসছ 
আেরা।– 
  
পিন পেতক পনতে এ্কটু দূতর এ্কটা অদু্ভত সব্সডং-এ্র সদতক এ্সেতয পেল তারা। 
শযািনফ ব্লতলন,–আোর েলা েস তয ধরুন পব্শযাতদর েত।– পি তাই করল। এ্তত 
ব্াস টার পেট খুতল পেল। তখন তারা হাত ধরাধসর কতর এ্সেতয  লল। কসেশনারতক 
িুেরী পপ্রসেকার িতঙ্গ পদতখ সিসনকরা ঈর্কাকাতর হল। িযানা পদখল তারা এ্কটা 
এ্সলতভটর পেশতনর উের তলার কতক্ষ প্রতব্শ করতছ পযটা সনত  পনতে যাতব্। 
  
–আেরা োহাত র সনত  যাসি।– শযািনফ ব্লতলন। 
  
–পকন যাসি পিখাতন?–পেতলই পদখতত োতব্ন। 
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— এ্ক িেয এ্সলতভটর পেতে সেতয দরো খুতল পেল। কসেশনার ব্লতলন,–আেরা 
এ্তি পেসছ।– 
  
পিখান পেতক পব্সরতয তারা এ্কটা আধুসনক শহতরর রাস্তায পেৌঁছাল। সেতযটার, পরতস্তারােঁ, 
পদাকানোট িব্ই রতযতছ। েরে আব্হাওযা। 
  
–এ্ই হল ক্রািতনাইযাডক-২৬। 
  
–এ্টা সক ব্ম্ব পিিার? 
  
–এ্ই েুহূততক আসে যা ব্লসছ তাতত পকান প্রশ্ন না করতলই ভাল হয। 
  
— িযানা িতকক হয। 
  
–আেসন েুতটাসনযাে িম্পতকক োতনন?–না।– 
  
–েুতটাসনযাে আনসব্ক টরতেতিার জ্বালাসন। এ্সট উৎোদতনর েনযই ক্রযািতনাইযাডক 
এ্খনও সটতক আতছ। এ্ক লক্ষ সব্োনী এ্ব্ং পটকসনসশযানরা এ্খাতন ব্াি কতর কাে 
করার েনয। তাতদর আহার, ব্ািস্থান, পোশাক পদওযা হয, এ্ই শততক পয এ্খান পেতক 
পকাোও যাওযা  লতব্ না।– 
  
িযানা োনতত  াইল,–ওরা পকাোয েুতটাসনযাে উৎোদন কতর? 
  
–পদখাব্।  লুন িাতে ওটা যাক। 
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— িােসট টযাতনতলর পোলক ধােঁধায প্রতব্শ করল। 
  
এ্ইিব্ অসব্শ্বািয কােকতেকর কো ভাব্ল িযানা। এ্ই শহর সতসর করতত সনশ্চযই অতনক 
িেয পলতেতছ। এ্ব্ার িােটা পেতে পেল। এ্ব্ার নােতত হতব্,– কসেশনার ব্লতলন। 
িযানা তাতক অনুিরে কতর সব্সস্মত হতয পেল। সতনসট সব্শাল সরঅযাক্টর, সব্শাল এ্কটা 
গুহার েতধয রাখা সছল। এ্কসট  ালু তার োতশ ব্যস্ত, পটকসনসশযাতনর দল। 
  
শযািনফ োনাতলন,–এ্ই পেসশনগুতলা যতেষ্ট েতটাসনযাে উৎোদন করতত োতর। যা 
সদতয প্রসত সতনসদতন এ্কটা আনসব্ক পব্াো সতসর করা যায। ঐ সরঅযাক্টরটা ব্ছতর 
আধটন েুতটাসনযাে উৎোদন করতত োতর যা সদতয এ্কতশাটা পব্াো সতসর হতত োতর।– 
  
–ততব্ ওরা আরও পকন উৎোদন করতছ?– 
  
–কারে, এ্ই েুতটাসনযাে পেতক পয সব্দুযৎ শসক্ত উৎেন্ন হয তা উেতরর শহরব্ািীর েনয 
ব্যব্হৃত হয। তাই উৎোদন ব্ন্ধ করতল আতলা, তাে োকতব্ না। প্রব্ল ঠাোয োনুর্ 
োরা যাতব্।– 
  
–ততব্ পতা স ন্তার সব্র্য।– 
  
–আরও খারাে আতছ। রাসশযার আসেকক অব্স্থা এ্ত খারাে পয সব্োনী ও 
পটকসনসশযানতদর পব্তন পদওযা যাতব্ না। তাতদর ব্াস গুতলা রক্ষোতব্ক্ষে করা যাতি 
না। পলাতকরা পব্েতরাযা হতয উতঠতছ।– 
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তাই সক রাসশযা সকছু েুতটাসনযাে সব্সক্র কতর পদতব্ ব্তল আেসন েতন কতরন?–পটলর 
উইনথ্রে রাসশযায রাষ্ট্রদূত হব্ার আতে ব্নু্ধরা তাতক সেতেি কতরসছল সতসন 
ক্রযািতনাইযা ২৬ এ্র পলনতদন করতত  ান সকনা। কতযকেন সব্োনী োনান তাতদর 
িরকার সব্শ্বািঘাতকতা কতরতছ। এ্ই িুতযাতের িদ্বযব্হার করতত উইনথ্রে পলনতদন 
করার ইিা প্রকাশ কতরন। ততব্ যতক্ষে না টুকতরা টুকতরা ঘটনাগুতলা এ্কসেত করা 
যায ততক্ষে অতেক্ষা করতত হতব্ তাতক। এ্রের রাসশযায আতেসরকার রাষ্ট্রদূত সহিাতব্ 
সনযুক্ত হন সতসন। উইনথ্রে এ্ব্ং কতযকেন োটকনার সব্োনীতদর িতঙ্গ হাত সেসলতয 
সলসব্যা, ইরান, ইরাক, োসকস্তান, উের পকাসরযা, স ন প্রভৃসত পদতশ েতটাসনযাে ো ার 
করতত শুরু কতর সদতলন।– টুকতরা টুকতরা ঘটনাগুসল এ্কসেত হতয পেল। কারে 
িতব্কাচ্চ েদ োওযা যায না। এ্কটা পটসনি ব্তলর েততা আকাতরর েতটাসনযাে এ্কটা 
সনউসক্লযার পব্াো সতসরর েতক্ষ যতেষ্ট। উইনথ্রে এ্ব্ং তার োটকনার এ্ই কাতে কতযক 
সেসলযন িলার আয করতত োতকন। পকউ ঘুোক্ষতরও োনতত োতর না। 
  
িযানা ব্লল–পটলর উইনথ্রে পকন খুন হতলন?– 
  
–কারে সতসন খুব্ পলাভী হতয উতঠসছতলন। এ্কসদন সঠক করতলন ব্যব্িাটা এ্কাই 
 ালাতব্ন। তার োটকনার এ্ই েতনাভাতব্র কো োনতত পেতরই তাতক খুন কতর।– 
  
–সকন্তু েসরব্াতরর অনযানযতদরও খুন করল পকন?–পটলর ও তার স্ত্রীর েৃতুযর ের তােঁর 
পছতল েল পিই োটকনারতক ব্লযাকতেল করার প ষ্টা করল। তারের েতন হল অনয 
িন্তানরা যাতত েুতটাসনযাতের ব্যাোরটা পেতন না পফতল তাই তাতদরও খুন করা হল। 
সকন্তু এ্েনভাতব্ করা হল, যাতত েতন হয সনছক দুঘকটনা।– 
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িযানা শসেত হতয সেতেি করল,–পটলর উইনথ্রতের োটকনার পক সছতলন?– 
  
কসেশনার ব্লতলন,–সেি ইভান্স, আেসন অতনক সকছু পেতন পেতছন। আেসন যখন 
আোতক রাসশযা পেতক ব্ার কতর সনতয যাতব্ন তখনই আসে ব্লব্ তার নাে। এ্ব্ার 
আোতদর এ্খান পেতক পযতত হতব্।– 
  
িযানা ঘুতর পিই সরঅযাক্টরটা পদখল পযটা কখনও ব্ন্ধ করা যাতব্ না। েৃতুযর েত ভযংকর 
েতটাসনযাে পযটা ২৪ ঘণ্টা উৎোদন কতর যাতি। 
  
–আতেসরকান িরকার এ্র খব্র োতন?– িযানা োনতত  াইল। 
  
–হযােঁ, তারা এ্টার ব্যাোতর আতসেত। ওতদর পেট সিোটকতেি আোতদর িতঙ্গ প্র েভাতব্ 
কাে কতর যাতি যাতত এ্ই সরঅযাক্টরগুসল পেতক কে ক্ষসতকারক সকছু উৎোদন করা 
যায। FRA-এ্র িতঙ্গ আেসন েসরস ত? 
  
–হযােঁ। তারাও এ্ব্যাোতর েস ত। তারা দুেন এ্সলতভটতর উতঠ পেল। ওেতর উতঠ এ্তি 
শযািনফ ব্লতলন,–এ্খাতন আোর এ্কটা অযাোটকতেি আতছ। আেরা পিখাতনই যাব্।– 
রাস্তায পদখল তারই েততা রুস হীন পোশাক েসরসহতা এ্কসট পেতয এ্কেন েুরুতর্র 
হাতত হাত পরতখ  তলতছ। শযািনফ ব্লতলন,–সদতনর পব্লা সকছু পলাকতক পপ্রসেকার িতঙ্গ 
পঘারাঘুসরর অনুেসত পদওযা হতযতছ। রাত হতলই তাতদর প্রহরীতব্সষ্টত োযোয োসঠতয 
পদওযা হয।– 
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িযানা এ্কটা সব্রাট উেঁ ু সব্সডং-এ্র সদতক তাকাতত সেতয পদখল এ্তকব্াতর উেতর ঘস  
োকার ব্দতল এ্কটা সব্রাট যন্ত্র লাোতনা রতযতছ। 
  
–ওটা সক?– পি োনতত  াইল। 
  
–ওটা পতেসিযতা োোর যন্ত্র। সরঅযাক্টাতর পোলোল পদখা সদতল ঐ যন্ত্রটা িতকক কতর 
পদতব্। আোর অযাোটকতেি এ্খাতনই। সকছুক্ষতের েনয আোতদর এ্খাতন োকততই হতব্ 
কারে FSB প্রততযতকর ওেতরই নের রাতখ। এ্র আর এ্ক নাে KGB।– 
  
সব্রাট সব্লািব্হুল অযাোটকতেি। ততব্ এ্খন দাসরতদ্রযর ছাে পষ্ট। িযানা এ্কটা পকৌত  
ব্তি FRA-র িম্বতন্ধ পেফ-এ্র কো ভাব্সছল। পেফ ব্তলসছল FRA-এ্র িসতযকাতরর 
কাযককলাে হল সব্তদসশ ইতিসলতেসন্স এ্তেসন্সর ওের নের রাখা।– পটলর-এ্র প্রধান 
সছতলন। সভক্টর বু্োর সছতলন তার িঙ্গী। 
  
–েযাক পোন অব্শয ভাল পলাক। তাতক আ াল করার প ষ্টা কতরতছ। 
  
শযািনফ তার ঘস র সদতক তাসকতয ব্তল উঠতলন,–এ্খন  তল যাব্ার িেয হতযতছ। 
আোতক রাসশযা পেতক ব্ার কতর সনতয যাব্ার ব্যাোতর সকছু ভাব্তলন?– 
  
–হযােঁ। ততব্ এ্কটু িেয দরকার।– 
  
সব্োনটা যখন েতস্কায অব্তরে করসছল পিখাতন দুতটা োস  অতেক্ষা করসছল। এ্কটা 
স রকুট িযানাতক সদতয শযািনফ ব্লতলন,–সিরাফা অযাোটকতেতি এ্ক ব্নু্ধর িতঙ্গ আসে 
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োসক। এ্খাতন সঠকানাটা রতযতছ। আে রাত আটটায  তল আিুন। আেনার েসরকল্পনার 
কো আোতক ব্লতব্ন। িযানা িম্মসত োনাল।– 
  
িযানা পিাযুে পহাতটতল সফতর এ্ল। পদখল পিতস্কর সেছতন ব্তি োকা েসহলাসট সব্সস্মত 
হতয তার সদতক তাসকতয আতছ। িযানা বু্েল কারেটা। পি আতে ঘতর সেতয পোশাক 
োতল্ট সনল। তারের রোর হািিনতক পফান করল। সিোর পফান ধতরসছল। রোরতক 
সদল। িযানা ব্লল ঈশ্বরতক ধনযব্াদ। আেনাতক এ্কব্াতরই পেতয পেলাে।– 
  
–তুসে এ্খন পকাোয?– 
  
েতস্কায। পটলর ও তার েসরব্াতরর িদিযতদর পকন খুন করা হতযতছ োনতত পেতরসছ। 
আেনার িতঙ্গ পদখা হতল িব্ খুতল ব্লব্। এ্কটা িেিযা হওযায আেনাতক পফান 
করসছ। এ্খানকার গুরুত্বেূেক রাসশযান অসফিার শযািনফ আতেসরকায োলাতত  ান। 
তােঁর েীব্ন সব্েন্ন। আেসন িাহাযয করতত োতরন?– 
  
–এ্ িব্ ব্যাোতর আোতদর কাতরা ে াতনা সঠক নয। 
  
–তবু্ এ্টা খুব্ গুরুত্বেূেক ব্যাোর। এ্টা করততই হতব্। 
  
–িযানা, আসে এ্িব্ েছে কসর না। 
  
–আেসন ছা া আসে আর কার কাতছ িাহাযয  াইব্? 
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–তাতক এ্খন আতেসরকান দূতাব্াতি সনতয এ্ি। আতেসরকায সনতয যাব্ার েনয যতক্ষে 
না এ্কটা উোয ব্ার করসছ ততক্ষে পি সনরােতদ োকতব্। 
  
–সকন্তু আতেসরকান দূতাব্ািতক পি সব্শ্বাি কতর না।– 
  
–সঠক আতছ আসে রাষ্ট্রদূততক পফাতন ব্তল সদসি তার েতনয ভাল িুরক্ষার ব্যব্স্থা 
করতত।– 
  
–ধনযব্াদ। 
  
–শযািনফ এ্খন পকাোয?– 
  
–সিযাফা অযােটকতেতি, আে রাত আটটায আসে পদখা করতত যাসি। 
  
–িাব্ধাতন পেতকা িযানা।– 
  
পেৌতন আটটায িযানা সিযাফা অযােটকতেতির িােতন এ্ল। হলওতযটা েরুভূসের েত খােঁ 
খােঁ করতছ। সিেঁস  পব্তয সতনতলায উতঠ এ্ল পি। 28E অযাোটকতেতির িােতন এ্ল। 
দরোটা পভোন সছল। দরো পঠতল পভততর ঢুকততই সকতি পযন পহােঁ ট পেতয পেতেতত 
ে ল। িযানা উতঠ দােঁস তয, হাতত  হাতত  িুই তব্ািক খুেঁতে আতলা জ্বালাততই পদখতত 
পেল শযািনতফর েৃততদহ যাতত পহােঁ ট পখতয পি পেতেতত েত সছল। তার েলা পেতক 
কান েযকন্ত লম্বালসম্বভাতব্ কাটা। ভতয িযানা স ৎকার কতর উঠল। সব্ছানায পদখল োোয 
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োসেক ব্যাে ে াতনা এ্ক োেব্যিী েসহলার েৃততদহ। িযানা টলতত টলতত সিেঁস  পব্তয 
নীত  পনতে এ্ল। 
  
পিই অযাোটকতেতির সঠক উতল্টাসদতকর সব্সডং-এ্র এ্কটা অযাোটকতেতির োনলার 
িােতন পি দােঁস তযসছল। তার হাতত িাইতলন্সর লাোতনা উদযত AR-1 রাইতফল। পয 
পকান · েুহূততক পেতযসট পব্সরতয আিতব্। দুসট েৃততদতহ পদতখ সনশ্চয পি আতসেত 
হতযতছ। এ্ব্ার তার োলা। অযাোটকতেি সব্সডং-এ্র দরো খুতল পযততই পলাকটা িতকক 
হতয রাইতফলটা তুতল সনতয পটসলতস্কাতের োধযতে িযানার েুখ পদখতত পেল। িযানা 
তীরতব্তে ছুটতছ। পলাকটা রাইতফতলর সিোতর  াে সদল। সঠক তখনই এ্কটা ব্াি এ্তি 
সব্সডং-এ্র িােতন োেল। ব্াতির ছাতদ বু্তলটগুতলা আছত  ে ল। ছাদ উত  পেল। 
  
রাস্তায ব্রফ ে তছ। িতঙ্গ প্র ে ঠাো হাওযা। িযানা পকানরকতে পহাতটতল সফতর এ্তিই 
রোর হািিনতক পফান করল। 
  
রোর পফান ধতরন, িযানা কােঁদতত কােঁদতত ব্তল,–শযািনফ আর ওর এ্ক ব্ান্ধব্ীতক খুন 
করা হতযতছ।– 
  
–কী ব্লছ তুসে! এ্ পয অসব্শ্বািয!– 
  
–ওরা আোতকও খুন করতত  ায। 
  
—সঠক আতছ, পশান, োেরাতত ওযাসশংটনোেী এ্ক এ্যার ফ্রান্স সব্োন ছাত । পতাোর 
েনয এ্কটা সটসকট িংরক্ষে কতর সদসি। পকউ পযন পতাোয অনুিরে না কতর। পহাতটল 
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পেতিাতোতল  তল পযও। পিখান পেতক এ্যারতোটকোেী ব্াতি উতঠ ে । তুসে যখন 
ওযাসশংটতন পেৌঁছতব্ তখন আসে পতাোর েনয অতেক্ষা করব্।– 
  
–ধনযব্াদ।– শযািনফ আর তার ব্ন্ধব্ীর েৃততদহ দুসট খাসল তার প াতখর িােতন পভতি 
উঠতছ। পটসলতফান বু্ে পেতক পব্সরতয িযানা পহাতটতল সফতর এ্ল। 
  
িযানা তা াতাস  পোশাক ব্দল কতর রাস্তায সদতয পহেঁতট  লল পহাতটল পেতিাতোতলর 
সদতক। রাস্তা পেতরাতত সেতয পেছন পেতক ধাো অনুভব্ করল। ব্রতফর ওের েত  পেল 
িযানা। সঠক তখনই এ্কটা িাক দ্রুতেসততত িযানার সদতক এ্সেতয এ্ল। িযানা লম্বা হতয 
শুতয েত  পদখল িাক  ালক সেযাসরং তার সদতক পঘারাতলা যাতত িযানা িাতকর তলায 
 াো েত । িযানা ভতয প াতখ বু্তে পফলল। এ্কটু েতর প াখ পেতল পি আকাশ পদখতত 
পেল। িাকটা  তল পেতছ তখন। িযানা েে ারীতদর িাহাযয সনতয উতঠ দােঁ াল। এ্কদল 
যুব্ক তাতক পহাতটল পেতিাতোতল পেৌঁতছ সদতয পেল। এ্যারতোটক ব্াি ছা তত তখনও 
সকছুটা পদসর সছল। িযানা পহাতটতলর লসব্তত ব্তি ভাব্সছল পক তাতক খুন করতত  াইতছ, 
পফনাতলর েনযও স ন্তা হতি তার। 
  
এ্ক ঘণ্টা েতর পশতরতেসটতযতভা সব্োনব্েতর পেৌঁতছ িযানা তার সটসকট িংরসক্ষত আতছ 
সকনা পদতখ সনল। িযানা ঈশ্বতরর কাতছ রোতরর েনয প্রােকনা করল। এ্কটু েতরই 
লাউপীকাতরর পঘার্ো হল–ওযাসশংটনোেী এ্যার ফ্রান্স ফ্ল্াইতটর যােীরা তাতদর 
োিতোটক ও পব্াসিকং োশ সনতয সতন নম্বর পেতটর িােতন  তল আিুন।– 
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এ্যারতফ্ল্াট কাউিার পেতক পয পলাকটা নের রাখসছল পি তার পিলতফাতন কাউতক 
ব্লল,–পব্াসিকং পেতটর সদতক এ্সেতয যাতি।– 
  
রোর হািিন সরসিভার তুতল এ্কটা নম্বর িাযাল কতর ব্লল–এ্যার ফ্রান্স ফ্ল্াইট টু 
টুতযসিতত পি যাতি। আসে তার িতঙ্গ সব্োনব্েতর পদখা করতত  াই।– 
  
–আেসন তাতক সনতয কী করতত  ান? 
  
–আসে োস   াো সদতয তাতক খতে করতত  াই।– 
  
হঠাৎ িযানার েতন হল শযািনতফর িতঙ্গ তার কতোেকেতনর কো। শযািনতফর লুসকতয 
োকার কো এ্কোে রোর হািিনতকই ব্তলসছল িযানা। শযািনফও েতরাতক্ষ হতলও 
পটলর উইনগ্রতের িতঙ্গ রাসশযার অন্ধকার েেততর পযাোতযাতের কো উতিখ কতরসছল। 
  
রোর ও োতেলা হািিনতক সেোিা কতর িযানা তার িব্ েসতসব্সধর কো ব্তল 
এ্তিসছল। সকন্তু তারা পয িযানার ওের গুপ্ত রসেসর করতছ তা পি বু্েতত োতরসন। 
পটলতরর োটকনার হযত রোর হািিন সনতেই। 
  
সব্েতদর আশোয িযানা এ্যার ফ্ল্াইট ফ্রান্স টু টুতযসি ব্দল কতর আতেসরকান 
এ্যারলাইন্স ফ্ল্াইতট উতঠ ব্তি। সশকাতোর ওহাতর সব্োন ব্েতর পনতে পি স্বসস্তর শ্বাি 
সনল। িতেহেনক সকছু প াতখ ে ল না। পফনাতলর িুরক্ষার েনয এ্খন পি স সন্তত। 
এ্েন এ্কটা িংস্থার িাহাযয সনতত হতব্ যাতত তার সনরােো সনসশ্চত হয। েযাক পোতনর 
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কো েতন ে ল িযানার। েযাক পোন খুব্ িহানুভূসতশীল োনুর্ ঐিব্ সব্শ্বািঘাতকতদর 
দতল পি পনই। 
  
িযানা পটসলতফান বু্তে সেতয েযাক পোনতক পফান করল। 
  
ব্লল–আসে খুব্ সব্েতদ েত  পেসছ। পকউ আোতক অনুিরে কতর খুন করার প ষ্টা 
করতছ।– িযানার কোয, েযাক উতদ্বে অনুভব্ করল। 
  
িযানা ব্লল,–আসে সনতের েনয ভাব্সছ না। পফনাতলর েনযই আোর স ন্তা হতি। 
পফনালতক রক্ষা করতত কাউতক োঠাতব্ তুসে?– 
  
–কাউতক আসে পতাোর ব্াস তত োসঠতয সদসি। ততব্ পতাোতক খুন করতত  াইতছ পক?– 
  
–োসন না। দুব্ার খুতনর প ষ্টা কতরতছ তারা। 
  
–আসে পতাোতদর সনরােোর যোিাধয প ষ্টা করব্। 
  
–আসে এ্খন ওহাতরর আতেসরকান এ্যারলাইতন্স। 
  
–পতাোর ওের নের রাখার েনয এ্কেনতক পতাোর কাতছ োঠাসি।– 
  
–ধনযব্াদ।– েযাক পোন সরসিভার নাসেতয ইিারকতের পব্াে সটেল। ব্লল,–টারতেট 
এ্ইোে পফান করল। ওহাতরর আতেসরকান এ্যারলাইন্স টাসেকনাতল রতযতছ। ওতক সনতয 
এ্ি।– 
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–আিা িযার। 
  
–দূর প্রা য পেতক পেনাতরল বু্োর কখন সফরতছন?– েযাক পোন োনতত  াইল। 
  
–আে সব্তকতল। 
  
–এ্খাতন সক  লতছ তা পদখার আতে িযানাতক এ্খান পেতক তা াতত হতব্।– 
  
. 
  
িযানার পিলতফান পব্তে উঠল। পেফ ব্লল–িযানা, কতসদন পতাোয পদসখসন। আসে 
পতাোয ভালব্াসি।–আসেও পতাোর অভাব্ অনুভব্ করসছ।– এ্কসট পলাক িযানার সদতক 
িতেহেনক ভাতব্ তাসকতয সছল। িযানার েতন কুস ন্তার উদয হল। পি ব্লল,–পেফ, 
আোর যসদ সকছু হয–েতন পরতখা আসে…– 
  
–পকন? পতাোর সক সকছু…— 
  
না, সকছু নয, ততব্ িতেহ হতি পকউ আোতক অনুিরে করতছ। ততব্ েতন হয পশর্টায 
িব্ ভালই হতব্।– পফান পরতখ িযানা পদখল পলাকটা তখনও তার সদতক তাসকতয আতছ। 
িযানা ভাব্ল েযাক পোতনর পলাক এ্ত তা াতাস  এ্খাতন পেৌঁছতব্ না। তাই আোতকই 
এ্খান পেতক পব্সরতয পযতত হতব্ পয পকান ভাতব্। 
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িযানার োতশর অযাোটকতেতির প্রসততব্সশ দরোয নক করল। সেতিি িযাসল দরো খুতল 
সদতত পি ব্লল,–পফনালতক পিতক দাও।– 
  
সেতিি িযাসল দরো ব্ন্ধ কতর পফনালতক িাকল,–পতাোর সপ্রয েইতযর খাব্ার সতসর। 
পফনাল পখতত এ্ি।– এ্রের সেতিি িযাসল রান্নাঘতরর তাক পেতক বু্োর পলতব্ল আটা 
সতনতট ড্রাতের েযাতকট খুতল েইতযর খাব্াতরর িতঙ্গ সেসশতয সদল। 
  
োসি পেতক পফনালও এ্তি হাসের হল পিখাতন। পফনাল ব্লল,–আসে খুব্ এ্কটা 
কু্ষধাতক নই।– 
  
সেতিি িযাসল তাতক ব্লল,–পখতত পতাোতক হতব্ই। সেি িযানাতক খুসশ করতত হতব্ 
পতা।– পফনাল অসনিা িতেও পখতত শুরু করল। 
  
সেতিি িযাসল ভাব্ল এ্খন পফনাতলর ছয ঘণ্টা ঘুেতনা উস ত। 
  
সব্োনব্েতরর পভততর সদতয িযানা প্রায ছুতট এ্তি এ্কটা সব্রাট পোশাতকর পদাকাতনর 
িােতন োেল। সকন্তু পদাকাতনর প্রতব্শ েতে প াখ ে ততই তার শরীর ঠাো হতয পেল। 
দুতটা ভযংকর প হারার পলাক পিখান সস্থর দৃসষ্টতত তার সদতক তাসকতয আতছ। এ্কেতনর 
হাতত ওযাসকটসক। পিলি কাউিাতরর ক্লাককতক পি সেতেি করল,–এ্খান পেতক ব্াইতর 
যাব্ার সদ্বতীয পকান েে আতছ?– 
  
আতছ, ততব্ পিটা পদাকাতনর কেক ারীতদর েনয।– িযানা এ্কটু স ন্তা কতর এ্কটা 
পোশাক তুতল সনতয ব্াইতর পব্রতনার দরোর সদতক ছুটতত লােল। কেক ারীসট পদতখ 
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স ৎকার কতর উঠল। িযানা এ্ইরকেই  াইতছ, তারা তাতক েুসলতশ সদক। ততব্ পি 
সনরােতদ োকতব্। খুসন পলাক দুতটার খপ্পর পেতক েুসক্ত োতব্। পোলোল শুতন েযাতনোর 
ছুতট এ্ল। ব্লল,–তাহতল পতা েুসলশ িাকতত হয।– ব্তল িযানার সদতক তাসকতযই পি 
অব্াক হতয পেল। 
  
োই েি। িযানা ইভান্স।– সকসফযততর ভসঙ্গতত পি ব্তল,–আসে দুঃসখত সেি ইভান্স। সকছু 
এ্কটা ভুল হতয পেতছ।– 
  
–না, আসে শে সলফটার। আোতক পগ্রপ্তার করুন।– 
  
েযাতনোর পহতি ব্লল,–তা কখনও হয। পোশাকটা আেরা আেনাতক উেহার সদলাে। 
আেনার এ্কটা অতটাগ্রাতফর সব্সনেতয পোশাকটার ব্যব্িা আরও ব্াস তয তুলতত  াই।– 
  
অনয খতেররা িযানার অতটাগ্রাফ সনতত  াইল। িযানা সস্থর করল এ্ইভাতব্ খতেরতদর 
িতঙ্গ সেতশ পদাকাতনর ব্াইতর পব্সরতয পযতত হতব্ পলাক দুসটর নের এ্স তয। 
  
পি খতেরতদর ব্লল,–পদাকাতনর ব্াইতর সেতয পখালা হাওযায আসে আেনাতদর অতটাগ্রাফ 
পদব্। পকেন?– 
  
তারের েযাতনোরতক ব্লল,–আেনাতক আসে অতটাগ্রাফ সদসি, ততব্ এ্ই পোশাকটা 
পরতখ সদন।– 
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িযানা তার অনুরক্ততদর অতটাগ্রাফ পদব্ার ফােঁতক এ্কটা টযসক্স োসেতয উতঠ ে ল। যাব্ার 
আতে অনুরক্ততদর কাতছ দুঃখপ্রকাশ করল। 
  
েযাকিন পফাতন রোর হািিনতক ব্লসছল,–সেঃ হািিন, িযানা পব্সরতয পেল। টযাসক্সর 
নম্বর আেরা পরতখ সদতযসছ। 
  
সশকাতোর পকন্দ্রস্থতলর পোশাতকর পদাকান কারিন সেসর স্কট অযাে পকাম্পাসন সভত  
ঠািা। িযানা খুসশ হল কারে ভা াতট খুসনরা তাতক িহতে খুেঁতে োতব্ না। স্কাফক 
কাউিার পেতক এ্কটা স্কাফক সকতন পব্সরতয আিতত সেতয িযানা পদখল দুেন পলাক 
ওযাসকটসক হাতত দােঁস তয রতযতছ। ভতয পি পকেঁতে উঠল। 
  
িযানা ভাব্সছল ঐ পলাকগুসল তার সেছু পনওযা ছা তছ না। িযানা ভাব্ল তার প হারায 
সকছু ব্দল আনতত হতব্ যাতত পকউ তাতক স নতত না োতর। ফযািাসি পহি পকাযাটকাতর 
পেল িযানা। এ্কেন ক্লাকক এ্সেতয এ্ল। িযানা ব্লল,–েুসলশতক িাকুন। পকউ আোতক 
খুন করতত  ায।– আরও ব্লল,–আোর এ্কটা পিানাসল ের ুল  াই।– পিানাসল ের ুল 
েতর তার প হারায অদু্ভত েসরব্তকন এ্তিতছ। পদাকাতনর ব্াইতর এ্তিই এ্কটা  লন্ত 
টযাসক্স োসেতয ব্লল,–ওহাতর সব্োনব্ের।– পফনাতলর কাতছ পযতত পি উদগ্রীব্। 
  
পফানটা ব্ােততই র যাত ল পফান তুতল ব্লল,–িাঃ ইযং…কী ব্লতলন?– পেফ পদখল 
র যাত তলর েুতখ এ্কটা কাতলা ছাযা পনতে এ্ল। পফানটা সনতয পি শযনকতক্ষ  তল পেল। 
পিখান পেতক তার অপষ্ট কেস্বর পভতি এ্ল। –আোর যাই পহাক না পকন আেসন ব্লুন 
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িক্টর।– তারের সেসনট কতযতকর নীরব্তা। তারের র যাত ল তার শযনকক্ষ পেতক 
পব্সরতয এ্ল। ব্লল,–আোর স সকৎিা কাযককর হতযতছ। আসে এ্খন িমূ্পেক পরােেুক্ত।– 
  
পেফ খুসশ হতয ব্লল,–ঈশ্বরতক ধনযব্াদ।– র যাত ল ব্লল,–পতাোতক এ্খন আোর আর 
দরকার পনই। তুসে এ্খন িযানার কাতছ সফতর যাও। আোর কাতছ োকার েনয পতাোতক 
ধনযব্াদ।– 
  
পেফ তার সেসনিেে গুসছতয সনতয যখন পব্সরতয ে ল তখন র যাত ল োনালা সদতয 
পদখল তার েীব্তনর এ্কোে ভালব্ািার েুরুর্সট  তল যাতি। িাঃ ইযং-এ্র কোগুসল 
র যাত তলর কাতন ব্ােসছল–সেি সেতভন্স, আসে দুঃতখর িতঙ্গ োনাসি পয আেনার 
কযানিার অতনক দূর ছস তয েত তছ। স সকৎিায পকান কাে হযসন। ব্ তোর এ্ক 
সকংব্া দুোি।– 
  
ওযাসশংটতনর িালাি সব্োনব্েতর সব্োন অব্তরে করততই িযানা টযাসক্স বু্তে  তল, 
এ্ল। টযসক্সতত উতঠ ে ল। িতেহেনক পকান পলাকতক পদখতত পেল না। োিক পেতক 
আযনা ব্ার কতর তার েুখটা পদখল। তার েুতখ সব্রাট েসরব্তকন এ্তিতছ। 
  
োসির দরোয িসম্মসলত কেস্বতরর আওযাতে ঘুে পভতঙ পেল পফনাতলর। সেতিি 
িযাসলর কেস্বর পেল–এ্খনও ঘুতোি পফনাল। আসে ওর খাব্াতরর িতঙ্গ োদক দ্রব্য 
সেসশতয সদতযসছ।– 
  
এ্কেন পলাক ব্লল,–ওতক এ্খন োসেতয পতালা দরকার। 
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— অনয েুরুর্কে ব্লল,–ওতক ঘুেন্ত অব্স্থায ব্ধযভূসেতত সনতয পেতল পিটাই িুসব্ধার 
হতব্। 
  
–না, সকছু িেয ওতক ব্ােঁস তয রাখতত হতব্। ইভান্সতক ধরব্ার েনয ওতক পটাে সহিাতব্ 
ব্যব্হার করা হতব্।– 
  
পফনাল খাট পেতক পনতে ে ল। ভতয পি দােঁস তয রইল। এ্খন পি অতনক পব্ােদার 
হতয পেতছ। সেতিি িযাসল পয সব্শ্বািঘাতক এ্টা পভতব্ই অব্াক লােতছ তার। পফনাল 
ভারল আোতক এ্ত িহতে ওরা খুন করতত োরতব্ না। দ্রুত পোশাক েতর নকল হাত 
লাসেতয পি ফাযার এ্তস্কে সদতয সন ুতলায পেৌঁছল। পনতেই পি ছুটতত শুরু করল। 
  
এ্কেন পলাক ব্লল,– তলা পছতলটাতক দস  সদতয পব্েঁতধ পফসল।– োসির দরো খুতল 
তাতক ব্ােঁধতত ঢুতক পদখল পি োসলতযতছ। 
  
দুেন পলাক এ্ব্ং সেতিি িযাসল োনালার সদতক ছুতট সেতয পদখল পফনাল ছুতট োলাতি। 
তারা ব্লল,– তলা, ওতক এ্খনই ধরতত হতব্।– 
  
পফনাল প্রােেতে ছুতট  তলতছ। তার ো আর োরতছ না। তার লক্ষয সু্কল। পকানেতত 
সু্কতল পেৌঁছতত োরতলই পি সনরােদ। সকন্তু সু্কতল পেৌঁতছ পি পদখল পেতট তালা লাোতনা। 
হঠাৎ তার কােঁতধ শক্ত হাততর  াে ে ল–আে শসনব্ার পয, েতন পনই?–। 
  
িযানা তার অযাোটকতেি পেতক দুতটা ব্লক দুতর টযাসক্স পেতক পনতে পহেঁতট  লল। পফনাতলর 
েনয তার স ন্তা পনই। েযাক পোন সনশ্চয তার সনরােোর ব্যব্স্থা কতরতছ। িযানা 
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অযাোটকতেি হাউতির সেছন সদতয ঢুতক সতনতলায পেৌঁছাল সিেঁস  পব্তয। দরো হাট কতর 
পখালা পদতখ পি পকেঁতে উঠল। আতসেত হতয পি িাকল–পফনাল?– পকান িা া পেল না। 
রান্নাঘতরর পেতেতত কযাসব্তনট ড্রযারটা েত সছল। পকৌতূহলী িযানা পছাট পছাট েযাকতট 
পদখতত পেল। পলতব্তল পলখা সছল বু্োর 15; NDC D081 D822-32 স সহ্নত করা। 
এ্গুতলা কী ড্রাে? পি েযাতকটগুসল পকাতটর েতকতট ঢুসকতয সনল। পি তার অযাোটকতেি 
পেতক পব্সরতয এ্কটা ওরু্তধর পদাকাতন ঢুকল। এ্কটা োতছর সেছতন লুসকতয োকা 
এ্কটা পলাক ব্লল পফাতন–িযানা ফাতেকসিতত ঢুকল। েযাতকটা পদতখ ফােকাসিে ব্লল,–
বু্োর এ্কটা অযাসি অযাংেোইসট ড্রাে। পহাযাইট সক্রোল। েতল গুতল পখতত হয। 
পখতল খুব্ শান্ত হয েন। ততব্ পভাে পব্সশ হতয পেল েভীর ঘুতে আিন্ন হতয েত ।– 
  
িযানা বু্েল সেতিি িযাসলই পফনালতক ড্রাে সদতয ঘুে োস তয সকিনযাে কসরতযতছ। 
  
িযানা রাস্তায নােততই দুেন পলাক িযানাতক ব্লল,–সেি ইভান্স, আেনার িতঙ্গ কো 
ব্লতত োসর?— 
  
িযানা িাসফক সনযন্ত্রে করসছল পয েুসলশ তার সদতক ছুতট  লল সিেনাল না পেতনই। 
  
–এ্কী করতছন, আেসন পয িাসফক সনযে অোনয করতছন।– িযানা তার কো অগ্রাহয 
কতর ছুতট  লল। 
  
–আেসন সক ব্সধর? 
  
— িযানা েুসলশ কেকীসটর োতল এ্ক    কসর্তয সদল। 
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েুসলশ কেকীসট তার হাত প তে ধতর ব্লল,–আেনাতক পগ্রপ্তার করা হল?– িযানা এ্টাই 
 াইসছল। েুসলতশর োস  এ্ল। িযানাতক তাতত পতালা হল। দুেন পলাক অিহাযভাতব্ 
তাসকতয রইল। েুসলশ পেশতন ঢুতকই িযানা পফান করতত  াইল। 
  
ব্াতরাসট ব্লক ঘুতর এ্কটা পলাক পফনালতক এ্কটা সলেুসেন োস তত তুলল। পফনাল 
কাতরভাতব্ ব্লল,–আোতক েসলর পভতর সনতয পযও না?– ইউসনফেক েসরসহত  ারেন 
নাসব্ক পিখান সদতয যাসিল। 
  
পফনাল তাতদর কাতছ িাহাযয  াইল–আোয ঐ েসলর েতধয সনতয পযতত সদও না। ও 
আোয োেঁ  িলার পদতব্ ব্তলতছ। সকন্তু আসে পনাংরা কাে করতত োরব্ না।– 
  
নাসব্করা দােঁস তয ে ল–তুসে সনতে পতা সব্েেোেী হতযই পছা, ঐ পছাট পছতলটাতকও 
সব্েতদ সনতয যাি পকন?– 
  
–পতােরা সঠক বু্েতত োরতছ না…–। 
  
নাসব্করা তার কোয োো না সদতয তাতক সঘতর ধরল। পফনাল পিই িুতযাতে োসলতয 
পেল। 
  
এ্কেন পিসলভাসর ব্য তার িাইতকল পরতখ এ্কটা ব্াস র সদতক এ্তোসিল। পফনাল 
তার িাইতকতল উতঠ পোতর  াসলতয  তল পেল। 
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ওসদতক েুসলশ পেশতন িযানাতক িাতেকি েুসক্ত সদতয সদল। িযানা বু্েল েযাটতক পফান 
কতর কাে হতযতছ। িযানা েুসলশ পেশন পেতক পব্তরাতত পযততই ব্াধা পেতয  েতক 
তাকাল। এ্কেন পলাক হাত ধতর রাস্তায সনতয পযতত লােল। োনার প্রতব্শদ্বাতর wrN-
এ্র েুতরা পটসলসভশন সটে দােঁস তয। িযানার উতেতশয িহকেকীরা প্রশ্নব্ান ছুেঁ তত লােল। 
পলাকসট েুখ পঢতক োলাতত োতক। িযানা অব্াক হয। েযাট পব্কার িযানাতক ব্লতলন,–
 তলা, এ্খান পেতক যাওযা যাক।– 
  
WTN সব্সডং-এ্ েযাট পব্কাতরর অসফতি তারা িব্াই সেসলত হল। িযানা ব্লসছল–FRA-
ও েস ত, এ্ই কারতেই পেনাতরল বু্োর তদতন্তর কাতে ব্াধা সদতযসছল।– ইসলযট 
ক্রেওতযল ব্লতলন,–আসে অব্াক। পটলর উইনথ্রে িম্বতন্ধ আেরা িব্াই এ্তব্  ভুল 
করলাে কী কতর? পহাযাইট হাউিতক োনাতনা উস ত। অযাটসনক পেনাতরল এ্ব্ং FBI-এ্র 
িতঙ্গ ওরা পযাোতযাে করুক।– অযাতব্ লযািেযান ব্লল,–আোতদর কাতছ পকান প্রোে 
পনই?–শযািনতফর ভাই পব্াসরি এ্খনও েীসব্ত। পি েুখ খুলতলই িব্ প্রকাশ হতয 
যাতব্।– িযানা েযাট পব্কারতক সেতেি করল,–পফনাতলর ব্যাোতর আেরা কী করসছ?– 
দৃঢ়ভাতব্ েযাট ব্লতলন,–আেরা, তাতক খুেঁতে ব্ার করব্ই। ততব্ পতাোর লুসকতয োকার 
এ্কটা োযো খুেঁতে ব্ার করতত হতব্। অযাতব্ লযািোন ব্তল উঠল,–তুসে আোর 
অযাোটকতেিটা ব্যব্হার করতত োতরা। পিখাতন পতাোতক পকউ স নতত োরতব্ না।–
ধনযব্াদ,– িযানা ব্লল। 
  
পফনাল এ্কটা ব্াি েতে এ্তি িাইতকলটা ঘাতির ওের ছুেঁত  পফতল ব্াতির েনয 
অতেক্ষা করতত লােল। েতকতট হাত সদতয বু্েল এ্ক পেসনও পনই। তাই পি নকল 
হাতটা খুতল প্রসতব্ন্ধী হতয সভক্ষা করতত লােল। এ্কসট পলাক এ্ক িলার তুতল সদল 
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তার হাতত। –ধনযব্াদ,– পলাকসটতক ব্লল পফনাল এ্ব্ং পলাকসট,  তল পযততই নকল হাত 
েতর সনতয পি এ্কসট ব্াতি উঠতত পেল। সঠক তখনই পকেন পযন ওলটোলট হতয পেল 
িব্সকছু। পি স ৎকার কতর উঠতত পেল সকন্তু তার েুখ সদতয পকান শব্দ ব্ার হল না। পি 
অোন হতয পেল। েে ারীরা এ্তক এ্তক সভ  করতত লােল। এ্কেন পলাক েব্াব্ 
সদল,–আোর পছতল িাযাতব্সটক।– ব্তল পি পফনালতক তার অতেক্ষারত সলেুসেন োস তত 
তুতল সনল। 
  
ওযাসশংটতনর উের-েসশ্চতে অযাতব্ লযািেযাতনর সব্রাট অযাোটকতেি। িযানা পিখাতন 
পফাতনর অতেক্ষায রতযতছ। উতেেনা আর আতে গ্রাি করতছ তাতক। তার পিলতফানটা 
পব্তে উঠল। রোর হািিতনর পফান, পি ব্লল–িযানা, পতাোর পফনাল এ্খন আোতদর 
পহফােতত।– িযানা সস্থর হতয পেল। 
  
অব্তশতর্ ব্লল,–রোর—আোর পলাতকতদর আসে আর সনযন্ত্রে করতত োরসছ না। ওরা 
ওর ভাল হাতটা পকতট পফলতত  ায। আসে সক তাই করতত পদব্?– 
  
–না।– আতকভাতব্ ব্তল িযানা। 
  
রোর হািিন ব্লল,–আসে  াই তুসে শুধু আোর ব্াস তত  তল এ্ি আধঘিার েতধয। 
পকানরকে  ালাসকর প ষ্টা করতল পফনাতলর যা ঘটতব্ তার েনয আসে দাযী োকব্ না।– 
  
িযানা ভতয স্তব্ধ হতয পেল। পি েযাট পব্কাতরর পফান নম্বতর পফান করল। েযাতটর 
কেস্বর পভতি এ্ল–েযাট পব্কার ব্লসছ। আসে এ্খন ব্াস তত পনই। পতাোর সকছু ব্লার 
োকতল পেতিে সদতত োতরা। আসে সফতর এ্তি েব্াব্ পদব্।– িযানা ব্লল,–এ্ইোে 
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রোর হািিতনর পফান পেলাে। পফনাল তাতদর হাতত ব্েী। তুসে েুসলশ সনতয যত 
তা াতাস  িম্ভব্  তল এ্ি।– অযাতব্ লযািেযান েযাট পব্কাতরর পটসব্তল স সঠ রাখতত এ্তি 
পেতিেটা পদতখ োিওযাতিক িাযাল কতর পেতিতের পটেটা  াসলতয সদতয পেতিেটা শুতন 
পেতিে েুতছ পফালার পব্াতােটা  াসলতয সদল। 
  
িালাি এ্যারতোটক পনতেই পেফ িযানার িতঙ্গ পফাতন পযাোতযাে কতরসছল। 
  
পেফ এ্র আতে অতনকব্ার পফাতন িযানার িতঙ্গ পযাোতযাতের প ষ্টা কতরতছ। টযাসক্সতত 
উতঠ WTN-এ্ পযতত ব্লল  ালকতক। 
  
েযাট-এ্র সরতিেশন অসফতি পেফ ঢুকততই েযাট ব্লল,–পতাোতক পদতখ খুব্ ভাল 
লােতছ।–ধনযব্াদ। িযানা পকাোয?– 
  
–এ্খাতন কী িব্ ঘটনা ঘটতছ তুসে োন না?- 
  
–না, আোতক এ্কটু ব্লুন।– 
  
অযাতব্ েযাট-এ্র অসফি ঘতরর ব্ন্ধ দরোয কান পেতত রইল। টুকতরা টুকতরা সকছু কো 
শুনতত পেল–িযানার প্রােনাতশর প ষ্টা..শযািনফযািতনাইযাে-২৬…পফনাল… রোর 
হািিন– 
  
এ্ইটুকু শুতনই পব্ রোর হািিনতক পফান করল। 
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ওসদতক পেফ েযাট-এ্র কো শুতন সব্শ্বািই করতত োরল না। পব্কার ব্লতলন,–এ্ িব্ 
িসতয।– ইিারকতের পব্াতাে সটতে েযাতটর অযাোটকতেতি িযানার পখােঁে করতত অযাতব্র 
কেস্বর শুনতত পেতলন সতসন 
  
পেফ এ্খাতনই রতযতছ। িযানার পখােঁতে পিখাতন যাতি। িযানাতক এ্খন ব্ার কতর : 
আনতলই ভাল হয। যসদ…– অযাতব্ এ্কটা শব্দ শুতন  েতক দরোর সদতক তাসকতয পদখল 
েযাট দােঁস তয। েযাট সখেঁস তয উঠতল,–অযাতব্ তুই…– 
  
পেফ উতেসেত হতয ব্লল,–হািিতনর ব্াস তত আোতক এ্খনই পযতত হতব্। এ্কটা োস  
দরকার।– 
  
েযাট পব্কার ব্লতলন,–তুসে পিখাতন িেযেত পেৌঁছাতত োরতব্ না। যা িাসফক েযাে।– 
  
ছাতদ পহসলেযাি পেতক তারা WTN পহসলকোতরর যাসন্ত্রক আওযাে শুনতত পেল। 
েরপর েুখ  াওযা াওসয করল তারা। 
  
. 
  
িযানা এ্কটা টযাসক্সতত উতঠ  ালকতক হািিতনর ব্াস র সঠকানা ব্লল। েযাট সনশ্চযই 
তার পেতিেটা পেতয েুসলতশ খব্র সদতযতছন। িযানা তার োতিক এ্কটা পোলেসরত র 
পপর কযান পরতখসছল। েুসলশ না আিা েযকন্ত এ্টা সদতযই আত্মরক্ষা করা যাতব্। 
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হািিতনর ব্াস র িােতন এ্তি িযানা পদখল পিখাতন েুসলশ পনই। িযানা আতসেত হতয 
ে ল। তার েতন হল রোর আর োতেলা কত েধুর ব্যব্হার কতরসছল অে  এ্খন তারা 
প্রতারক, খুসন। 
  
ব্াস র দরোয সিোতরর িতঙ্গ করেদকতনর েনয হাত ব্াস তয সদল িযানা, সিোর ব্লল–
আেনার েনয োসিতত সেঃ হািিন অতেক্ষা করতছন।–এ্তিা িযানা,– রোর ব্লল 
তাতক পদতখ। –পফনাল পকাোয?–পক? ও, পতাোর সপ্রয েুে?– 
  
–েুসলশ সকন্তু এ্কটু েতরই এ্তি পেৌঁছাতি।– 
  
–তাই বু্সে? ততব্ আসে েুসলশতক ভয কসর না।– ব্তলই রোর িযানার োিকটা সছসনতয 
সনতয পোলেসরত র পের কযানটা ব্ার কতর সনল। িযানার েুতখ খাসনকটা পে কতর 
সদততই যন্ত্রোয িযান স ৎকার কতর উঠল। 
  
ব্যাঙ্গভাতব্ রোর ব্লল,–যন্ত্রো পয কত তীব্র তা এ্ব্ার তুসে পটর োতব্।– 
  
যন্ত্রো অগ্রাহয কতর িযানা ব্লল,–আসে পফনালতক পদখতত  াই।–সনশ্চযই। পফনালও 
পতাোতক খুব্ পদখতত  াইতছ। পছতলসট ভীর্ে ভয পেতযতছ। পি বু্তেতছ পি েরতত 
 তলতছ। পতাোর েরেও আিন্ন, আসে তাতক তাও ব্তলসছ। তুসে সনতেতক খুব্  ালাক 
পভতব্সছতল তাই না িযানা? আেরা োনতাে রুশ িরকাতরর এ্কেন অসফিার আোতদর 
কাযককলাে োতন এ্ব্ং আোতদর েুতখাশ খুতল সদতত প ষ্টা করতছ। সকন্তু পি পয পক, 
আেরা োনতত োসরসন। তুসে সনতের অোতন্তই আোতদর তা োসনতয সদতযছ।– িযানার 
শযািনফ আর তার ব্ান্ধব্ীর রক্তাক্ত েৃততদহর কো েতন েত  পেল। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি স্কাই ইজ ফদ িং । দিডদি সি ডি 

148 

www.bengaliebook.com                                  িূদিপত্র 
 

 

  
–রোর, পফনাল সকন্তু এ্িতব্র িতঙ্গ েস ত নয। তাই ওতক পছত  পদওযা পহাক।– 
  
িযানা তুসে যখন পোযান সিসনসির িতঙ্গ পদখা কতরা, তখনই পতাোর ব্যাোতর আসে 
স সন্তত হতয েস । রাসশযান েযান িম্পতকক পটলতরর আতলা না পোযান শুতন পফতল। তাই 
পোযাতনর িতঙ্গ পটলর পব্াোেঁে ায আতি পয ব্যাোরটা সনতয ভসব্র্যতত পি কাতরা িতঙ্গ 
আতলা না করতব্ না। তাই ব্লা যায তার েৃতুযর েনয তুসেই দাযী, কারে পতাোর িতঙ্গই 
পোযান ব্যাোরটা আতলা না করতত প তযসছল।– 
  
িযানা ব্লল–েযাক পোন িব্ োতন সকন্তু–। 
  
রোর ব্লল–েযাক পোন আর তার পলাতকরা পতাোর প্রসতসট েসতসব্সধর ওের নের 
পরতখ এ্তিতছ। শযািনতফর খব্র পতাোর কাছ পেতক োনার েতরই পতাোতক আর 
আেরা ব্ােঁস তয রাখতত  াই না।– 
  
–আসে পফনালতক পদখতত  াই।– 
  
–অতনক পদসর হতয পেতছ িযানা। োতেলা আর আসে সঠক করলাে এ্কটা আগুন 
পফনাতলর পছাট্ট পদহটাতক পশর্ করব্ার েতক্ষ যতেষ্ট। তাই তার সু্কতল পফরত োসঠতয 
সদই। পিখাতন আগুন লাসেতয পদওযা হতব্। 
  
িযানা ঘৃোভরা প াতখ ব্তল,–তুসেও পরহাই োতব্ না এ্ত োে কতর।– 
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রোর পিতস্কর পব্াতাে সটেততই সিোর এ্ল। –সেি ইভাতন্সর দাসযত্ব তুসে নাও। 
দুঘকটনাটা ঘটার আতে েযকন্ত পযন পব্েঁত  োতক পি।–সঠক আতছ সেঃ হািিন।– িযানা 
বু্েল সিোরও সব্শ্বািঘাতক। 
  
রোর ব্লল,–সব্দায িযানা। 
  
— সিোর িযানাতক এ্কটা সলেুসেন োস তত তুলল। 
  
WTN-এ্র পহসলকোর রোর হািিতনর এ্তেতট নাোর কো। সকন্তু পেফ পহসলকোর 
পেতক িযানাতক এ্কটা সলেুসেন োস তত তুলতত পদতখ োইলট পব্রানিনতক োস টা 
অনুিরে করতত ব্লল। 
  
িযানা সিোরতক ব্লল,–তুসে এ্ই অধনসতক কাে পকার না। এ্রা িব্ ঠাো োোর খুসন। 
রোর হযত পতাোতকও কাে সেতট পেতল খুন করতব্।–রোতরর েনয আসে পকান কাে 
করসছ না। করসছ োতেলার েনয। োতেলা আোতক ভালেতই যত্ন কতরন।– 
  
িযানা অব্াক হতয পেল,–তুসে আোয পকাোয সনতয যাি?–রক সক্রক োতকক।– 
  
ওসদতক এ্কটা পেশন ওযাোতন  ত  রোর হািিন, োতেলা হািিন, েযাক পোন 
এ্ব্ং সেতিি িযাসল ওযাসশংটন নযাশনাল এ্যারতোতটকর সদতক এ্সেতয যাসিল। েযাক 
পোন রোতরর উতেতশয ব্লল,–সব্োন প্রস্তুত আতছ। োইলট সব্োনটা সনতয েতস্কায 
যাব্ার েযান করতছ।– 
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রোর ব্লতলন,–আর পফনাতলর খব্র কী? 
  
–এ্কটু েতরই সু্কতলর পব্িতেতি আগুন লাোতনা হতব্। 
  
— সলেুসেন োস র সেছু ধাওযা করতত সেতয োইলট ব্লল,–পেফ, সিোতরর োস টা 
ব্ােঁক সনল। পব্াধহয রক সক্রক োতককর সদতক যাতি।– 
  
ওটা অনুিরে কতরা।– 
  
FRA-পত পেনাতরল বু্োর তার অসফতি ঢুতকই তার িহকারীতক ব্লতলন,–এ্খাতন কী 
িব্ ঘটতছ।– 
  
–আেসন যখন ব্াইতর সছতলন তখন পেের পোন সকছু ভাল পলাকতক সনতযাে কতরসছল। 
রোর হািিতনর িতঙ্গ তাতদর এ্কটা ব্  পলনতদন সছল। তাতদর লক্ষয সছল িযানা 
ইভান্স।–হািিতনর িতঙ্গ পদশ পছত   তল যাব্ার েসরকল্পনা কতরতছন।– বু্োর ব্লতলন,–
নযাশনাল এ্যারতোতটক লাইন দাও।– 
  
. 
  
নরেযান পব্রানিন সনত  তাসকতয ব্লল,–রক সক্রক োতকক প্র ুর োছ রতযতছ। তাই 
পহসলকোর নাোতনা যাতব্ না।– 
  
–রাস্তায এ্খাতনই পকাোও োস টার িােতন পহসলকোর নাোতত োরতব্? 
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— োইলট তাই করল, সলেুসেন োস টাও দােঁস তয ে ল। সিোর োস  পেতক পনতে 
িযানাতক ব্লল,–পতাোর ব্নু্ধ আোতদর অিুসব্ধায পফলতত  াইতছ। তাই পতাোতক..– ব্তল 
িযানার েুতখ তীব্র ঘুসর্ োরল। িযানা অোন হতয পেল। এ্ব্ার সিোর, পহসলকোতরর 
সদতক ছুটল। পব্াে  াে সদততই িানাগুতলা ঘুরতত শুরু করল। এ্কটু েতরই পি বু্েতত 
োরল কী ঘটতত  তলতছ। সকন্তু তখন অতনক পদসর হতয পেতছ। পহসলকোতরর ঘুরন্ত 
পব্লতির ধাোয সিোতরর পদহটা ক্ষতসব্ক্ষত হতয পেল। 
  
োইলট নরেযান পব্রানিন ব্লল,–আসে এ্ই দৃশয িহয করতত োরসছ না।– 
  
পি পহসলকোর পেতক পব্সরতয সলেুসেন োস টার সদতক ছুটল। পেফও পেল। োস র 
দরো খুতল পদখল িযানা অোন হতয েত  রতযতছ। 
  
–িযানা…– িাক শুতন ধীতর ধীতর প াখ পেতল তাকাল িযানা, ব্লল…। 
  
–পফনাল..– পেফ োস র  ালতকর আিতন ব্তি দ্রুত োস   াসলতয সলেন সপ্রোতরটসর 
সু্কতলর সদতক পেল। 
  
িযানা উতেসেত হতয ব্লল–ওরা সু্কতলর পব্িতেতি আগুন লাসেতয সদতযতছ। ওখাতন 
পফনাল রতযতছ।– 
  
পেফ ব্লল,–ঈশ্বর, এ্ই কসঠন েরীক্ষায তুসে আোতদর িহায হও।– 
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সু্কল সব্সডং-এ্র িােতন এ্তি তারা পদখল দেকলকেকীরা আগুন পনভাতত ব্যস্ত। পেফতক 
পদৌত  সু্কতলর পভতর পযতত পদতখ দেকলকেকীরা ব্াধা সদল, ব্লল,–ওখাতন ঢুকতল েৃতুয 
অসনব্াযক।– 
  
পেফতক তবু্ পযততই হতব্। আগুতনর হলকায তার ো েলতি পেল তবু্ েতরাযা না কতর 
পি ঢুতক সেতয পফনালতক িাকতত লােল। পকান িা া পনই। অব্তশতর্ পেফ তাতক 
িংোহীন অব্স্থায আসব্ষ্কার কতর তাতক পব্িতেি পেতক তুতল সিেঁস  পব্তয ওেতর উতঠ 
এ্ল। 
  
ওযাসশংটন নযাশনাল এ্যারতোতটকর অযািসেসনতিটর নাোন পনাতিররাতক পফান কতর 
পেনাতরল বু্োর োনতত  াইতলন,–রোর হািিন তার সব্োনটা সক ওখাতনই পরতখতছ?–
হা।–উ ান ব্াসতল কতর টাওযারতক োসনতয সদন।– 
  
নাোন ব্লল,–োসনতয সদসি।– 
  
িতঙ্গ িতঙ্গ টাওযাতরর িতঙ্গ পযাোতযাে কতর ব্লল,–হযাতলা টাওযার, োলফসিে R3487-
এ্র উ ান ব্াসতল কতর দাও।– 
  
রোর হািিন ককসেতট উতঠ এ্তি সকসফযত  াইল,–আোর সব্োন পকন উ তছ না।– 
  
রোর হািিনতক োইলট ব্লল,–উ তত এ্কটু পদসর হতব্। আোতদর এ্খসন টাসেকনাতল 
সফতর পযতত হতব্।– 
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োতেলা কু্রদ্বস্বতর ব্লল,–আকাতশ উ তত োতকা। টাসেকনাতল সফরতত হতব্ না। 
  
–আেনার কো রাখতত পেতল আোতক লাইতিন্স হারাতত হতব্।– 
  
এ্ব্ার েযাক পোন োইলতটর োোয ব্েুক পঠসকতয ব্লল,–আেরা রাসশযায যাসি,– 
োইলট প্রাতের ভতয তাই করল। 
  
ওসদতক এ্যারতোটক অযািসেসনতিটর আকাতশর সদতক প তয শসেত হতয ব্লল,–
োলফসিে আকাতশর অতনক ওেতর উতঠ এ্তিতছ। আোর সনতদকতশর সব্রুতে…– 
  
পফাতন পেনাতরল বু্োর োনতত  াইতলন,–তুসে ওতদর রুতখ সদতযছ পতা?– 
  
–না, পকানভাতব্ই ওতদর আটকাতত োরলাে না। েযাক পোতনর ব্েুতকর িােতন 
োইলট ভয পেতয যায।– 
  
সঠক তখনই আকাতশর সব্তফারে ঘটল। নীত  োসটতত সব্োনকেকীরা আতসেত হতয 
আকাতশর সদতক নের রাখসছল, োলফসিতের ভিাংশগুসল পেতঘর আ াল পেতক বৃ্সষ্টর 
েত ে তত লােল। 
  
োতঠর এ্তকব্াতর পশর্প্রাতন্ত পব্াসরি শযািনফ দীঘক িেয ধতর আকাতশর সদতক নের 
রাখসছল। িাফলয পেতয ঘুতর দােঁস তয পি পহেঁতট  লল। 
  
দাদার খুতনর ব্দলা সনতত পেতর এ্খন পি খুব্ খুসশ। 
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