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২. হ্যারি োনজ ........................................................................................... 67 
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১. িযামি অযািলল 
গল্প শুরুি আলগ 
  
ম্যারি অ্যাসলে, এক উজ্জ্বে তরুণী অ্িযার কা, দুই সন্তালনি জননী, তালক ককালনা এক 
কেৌহ্যেরনকাি অ্ন্তিালে অ্েরিত কদল   াঠালনা হ্ে ম্ারকেন যুক্তিালেি িােদূত কলি। 
রকন্তু দারযত্ব কনোি আলগ দুজন  রক্ত ােী  ত্রু এলস দাাঁডাে তাি যাত্রা লে। তালদি 
ম্লিয একজন অ্যালেে, ভযিংকি  যতান। 
  
কহ্াযাইট হ্াউস কেলক  যারিলসি রূ সী িাস্তা, কিাম্ কেলক েুদাল স্ট  হ্লিি উ কণ্ঠ– 
এইভালেই তীব্রগরতলত এরগলয কগলে দুিন্ত দুেোি ঘটনাি  ক্ষীিাজ। 
  
দুজন  ুরুষ ম্যারিলক সাহ্াযয কলিরেলেন, একজন ম্াইক কেট  ক্ত ম্লনি কড ুরট রিফ, 
অ্নযজন ফিারস ডাক্তাি েুইস কডসফিলগস। রকেুরদন োলদ ম্যারি অ্যাসলে রেশ্বাস কিলত 
োিয হ্লেন, এই দুই সহ্কািীি ককউ একজন তালক এই  ৃরেেী কেলক সরিলয রদলত 
িাইলেন… 
  
এইভালেই শুরু হ্লযলে রসডরন ক েডলনি জনরিয উ নযাস ‘দয উইন্ড রম্ে অ্ফ গড’ 
অ্েোৎ ঈশ্বলিি অ্রভ া ! 
  
. 
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 ূেোভাস :  ািলজা রফনেযান্ড রম্রটিংটা অ্নুরিত হ্লযরেে একটা আিাম্দাযক  ীততা  
রনযরিত কলক্ষ, কহ্েরসরি কেলক দুল া ম্াইে দূলি  াণ্ডেেরজেত অ্ঞ্চলে। করম্রটি 
ওলযস্টানে ব্রালঞ্চি সদসযিা রেরভন্ন সম্লয এই রম্রটিং-এ এলস উ রিত হ্লযরেলেন। তািা 
আটরট রেরভন্ন কদ  কেলক এলসলেন। রফরন  কাউরিে অ্ে কস্টটলসি এক িেীণ ম্িী 
সেরকেুি দারযলত্ব রেলেন। তালদি  াসল ালটে ককালনা সিংলকত রিহ্ন িাখা হ্যরন। 
রেম্ানেন্দলি নাম্াি সলে সলে স স্ত্র িহ্িীিা তালদি কালে িলে কগলে। সােিালন 
তালদি রনলয আসা হ্লযলে ককরেলন। যখন ক ষ অ্রতরে এলেন, ককরেলনি দিজা েন্ধ 
কলি কদওযা হ্ে। জানুযারিি কনকলন ঠান্ডালক উল ক্ষা কলি িক্ষীিা কয যাি  রজ লন 
দাাঁরডলয  ডে। ককালনা আগন্তুকলক আজ এখালন ঢুকলত কদওযা হ্লে না। 
  
অ্রতরেিা েলসরেলেন রেিাট আযতলক্ষত্রাকাি এক কটরেলেি িাি াল । তািা সকলেই 
িাজননরতক রদক কেলক স্বনাম্িনয েযরক্তত্ব। কদল ি কালে এক ম্হ্ান সত্তা। এি আলগও 
তািা একারিকোি রেরভন্ন জাযগালত রম্রেত হ্লযলেন, নানা  রিরিরতি ম্লিয। এখন 
সািংলকরতক নালম্ তালদি ডাকা হ্লে, এভালেই রনিা ত্তাি কেষ্টরনলক আিও  ক্ত কিা 
হ্লে। 
  
 াাঁি ঘণ্টা িলি আলোিনা িলেরেে, ককালনা ককালনা সম্লয তা উত্তপ্ত তলকে  রিণত হ্য। 
  
ক ষ অ্েরি কিযািম্যান ককালটেি কো কঘাষণা কিলেন। 
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শুরু হ্ে সম্েেলনি েডাই। ক ষ  যেন্ত িস্তােটালক কম্লন কনওযা হ্ে। কলরাোি কসরটলক 
নরেভুক্ত কিলেন। রিি হ্ে  িেতেী রম্রটিং-এ তািা এ রেষয রনলয আোি আলোিনা 
কিলেন। 
  
দু’ঘণ্টা  াঁযতারি  রম্রনট ককলট কগলে, কটরেে এখন এলকোলি ফাাঁকা। একদে ম্ানুষ 
ককলিারসলনি কোতে হ্ালত কসখালন িলে এলেন। কটরেলে আগুন জ্বারেলয কদওযা হ্ে। 
এলোলম্লো োতাস েকেলক রজভ রদলয আগুনলক  রিেযাপ্ত কিে। 
  
 ািাহ্া কেলক ফাযািরব্রলগড এে, কদখে, ককালনা রকেুই কসখালন অ্ের ষ্ট কনই, শুিু কজলগ 
আলে তুষালিি আতেনাদ। 
  
অ্যারসস্টযান্ট ফাযাি রিফ কসই োইলযি গাদাি কালে কগলেন, েেলেন, ককলিারসন, 
আিসন। 
  
ফাযাি রিফ ধ্বিংসসূ্তল ি রদলক তারকলয আলেন, অ্দু্ভত একটা ম্লনাভরে কজলগলে তাি, 
রতরন েেলেন–এটা একটা অ্োক কিা কাণ্ড! 
  
–ককানটা? 
  
–গত সপ্তালহ্ আরম্ এখালন এলসরেোম্, এই অ্িলণয র কাি কিলত, এখালন ককালনা 
ককরেন রেে না! 
  
. 
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িেম্  েে 
  
০১. ওযার িংটন রডরস 
  
স্টানটন িজাসেলকই ম্ারকেন যুক্তিালেি  িেতেী কিরসলডন্ট রহ্লসলে েিণ কিা হ্লত 
 ালি। উরন এক আ ািদ িাজননরতক েযরক্তত্ব। জনগলণি কালে গ্রহ্ণলযাগয। একারিক 
 রক্ত ােী েনু্ধ আলে তাি। রকন্তু রতরন রক এই  দটা ক ষ  যেন্ত  ালেন? 
  
স্টানটন িজাসে রনলজলক একজন কযাসালনাভা েলে োলকন। রতরন সু ুরুষ, অ্েেোন, 
 ৃরেেীি একারিক গুরুত্ব ূণে  লদ আসীন রেলেন। রকন্তু এোডাও তাি িরিলত্রি 
কতকগুলো গুণ আলে। স্ত্রীলক িতািণা কিাি অ্লনক সুলযাগ রেে, তেু কখনও ককালনা 
ম্রহ্োলক রতরন স্বলেি ম্লিযও িান কদনরন। 
  
স্টানটন িজালসেি স্ত্রী, এরেজালেে। সাম্ারজক, সুন্দিী এেিং েুরিম্তী। তািা সেেত্র 
একসলে িোলফিা কিলত ভালোোলসন। কয কম্লযরটি িরত িজালসেি সাম্ানয আসরক্ত 
আলে, রতরন হ্লেন োিোিা। রডলভাসে হ্োি  ি, আোি রেলয কলিলেন, েযলস 
স্টানটলনি কেলক  াাঁি েেলিি েড। মু্খটা খুে একটা খািা  নয, রকন্তু তালক সুন্দিী 
েো যায না। 
  
স্টানটন একজন অ্যােরেট, োিোিা কয-ককালনা েযাযাম্লকই ঘৃণা কলিন। স্টানটন 
েরহ্মু্েখী জীেনলক ভালোোলসন, োিোিা একো োকাি িতযা ী। স্টানটলনি িাজননরতক 
সত্তা উদািননরতক দলেি সলে যুক্ত। োিোিা িক্ষণ ীে সম্ালজি িরতভু। 
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স্টানটলনি সেলেলক কালেি েনু্ধ  ে এরেসন একরদন হ্াসলত হ্াসলত েলেরেলেন েনু্ধ, 
কম্লযরটলক ম্ন কেলক তারডলয দাও। তুরম্ আি রেজ হ্লে এক সুখী দম্পরত। রগরনস্ 
েুলক কতাম্ালদি নাম্ উঠলে। 
  
স্টানটন েলেরেলেন–  ে, োিোিালক আরম্ সরতযই ভালোোরস। রডলভাসে ক লেই আরম্ 
ওলক রেলয কিে। 
  
–একোি ভােলত  ািে, এই ঘটনা কতাম্াি িাজননরতক েযরক্তলত্বি ও ি কী িভাে 
কফেলে? 
  
–এই কদল  অ্লিেক রেলয রডলভালসে ক ষ হ্য। নতুন কলি আি কী হ্লে? 
  
স্টানটন িজালসেি ভরেষযদ্বাণী রকন্তু সফে হ্যরন। সকলেই তাি সম্পলকে জানলত কে  
উদগ্রীে হ্লয উলঠরেে। হ্েুদ সািংোরদকিা িনম্ন কিলত োলক। স্টানটন িজালসেি 
ভালোোসাি নীলডি েরে কতাো হ্ে। ম্িযিালতি ঘটনােরেি িগিলগ েণেনা িকার ত 
হ্ে। অ্লনক রদন িলি সিংোদ ত্র এইসে গল্পলক োাঁরিলয কিলখরেে। যাাঁিা স্টানটন 
িজাসেলক কদল ি িাে রত  লদ সম্েেন কিলেন েলে কভলেরেলেন, অ্দৃ য হ্লয কগলেন। 
এক নতুন িযারম্পযালনি জন্ম হ্ে,  ে এরেসন। 
  
. 
  
 ে এরেসন এক ভদ্র স্বভালেি ম্ানুষ। তাি ম্লিয অ্ে য ক ৌরুলষি অ্হ্রম্কা রেে না। 
স্টানটন িজালসেি ম্লতা রেিাট  টভূরম্কাও কনই তাি। তলে রতরন েুরিম্ান, কম্াটামু্রট 
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গ্রহ্ণলযাগয। আি তাি োতােিণ খুে একটা খািা  নয। খেোকৃরত, নীে কিাখ, দ  েেি 
িলি রেোরহ্ত জীেন যা ন কিলেন। ইস্পাত ম্যাগলনলটি কনযা অ্যারেসলক রনলয তাি 
সুলখি সিংসাি। 
  
স্টানটন িজালসেি ম্লতা  ে এরেসন ইলযলে  ডাল ানা কলিলেন। হ্াভোডে ে সু্কে কেলক 
স্নাতক রডরগ্র অ্জেন কলিলেন। এই দুই  ুরুষ একসলে কেলড উলঠলেন। সাউদানে টালন 
তালদি গ্রীষ্মকােীন আোস আলে। কেলেলেোয কসখালন একসলে সাাঁতাি ককলটরেলেন। 
কেসেে রটলম্ কযাগ রদলযরেলেন। হ্াভোলডে তািা একই কেরণলত  া া ার   ডলতন।  ে 
এরেসলনি কিজাল্টটা ভালোই হ্লযরেে। রকন্তু স্টানটন িজাসে স্টাি ক লযরেলেন। 
  
হ্াভোডে ে রিরভউ-এি সম্পাদক রহ্লসলে ইরন  েলক সহ্কারি সম্পাদক কলিরেলেন। 
স্টানটন িজালসেি োো রেলেন ওযােেরফে ে ফালম্েি এক অ্তযন্ত সম্মানীয অ্িং ীদাি। 
স্টানটন কসখালন গিম্কালে কাজ কিলতন।  েলকও রতরন কসখালন ঢুরকলয রনলেন। 
এখান কেলকই স্টানটন িজালসেি িাজননরতক ভাগয িীলি িীলি উঠলত োলক। আি  ে 
এরেসন িূম্লকতুি কেজ হ্লয কোঁলি োলকন। 
  
রডলভোস সে ঘটনা  ােলট রদে। এখন স্টানটন িজাসে েডাইলত ক েলন  লড কগলেন। 
কোঝা কগে,  ে কোিহ্য অ্রিলিই সফেতাি সলেোচ্চ র খলি উলঠ যালেন। 
  
কসলনলটি রনেোিলন  ে কহ্লি রগলযরেলেন। রকন্তু  িেতেী কলযক েেলিি ম্লিয রতরন 
যলেষ্ট জনরিয হ্লয উঠলেন। রতরন ওযার িংটনলকরিক স্বস্বিতলিি রেরুলি রুলখ 
দাাঁডালেন। আন্তজোরতক কক্ষলত্র তখন তাি নাম্ েরডলয  ডলে। ম্ালঝম্লিযই দারুণ ভাষণ 
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রদলেন। িািেেি িলি রতরন ম্ারকেন যুক্তিালেি কিরসলডন্ট  লদ রনেোরিত হ্লেন। রিয 
েনু্ধ স্টানটন িজাসেলক স্বেলদর ক দপ্তলি উ লদষ্টা রহ্লসলে রনযুক্ত কিলেন। 
  
. 
  
ম্া োে ম্যাকেুহ্ান েলেরেলেন, একরদন কটরেরভ ন  ৃরেেীলক একটা কোট্ট গ্রালম্  রিণত 
কিলে। োস্তরেক কক্ষলত্র তাই ঘটে। ম্ারকেন যুক্তিালেি রেযারি তম্ কিরসলডন্ট 
রনেোিলনি অ্নুিান উ গ্রলহ্ি ম্ািযলম্ ১৯০রট কদল ি ম্ানুষ সাগ্রলহ্ কদখলেন। 
  
. 
  
ওযার িংটন রডরস। ব্ল্যাক রুস্টাি, সািংোরদক কেন ককাহ্লনি কালে আদ ে জাযগা। তাি 
স্ত্রী ওযার িংটন ক ালস্ট িাকরি কলিন। রতরন িািজন সহ্কম্েীলক রনলয একটা কটরেলেি 
িাি াল  েলস আলেন, সাম্লন রেিাট কটরেরভ ন  দোয ওই শুভ মু্হূ্লতেি িরতফেন। 
  
কুকুলিি োচ্চাটা এই  লদ েসাি কযাগয নয। 
  
একজন রিল াটোি ম্ন্তেয কলিরেলেন। 
  
–একো কোলো না। এরেসলনি ম্লিয একটা ম্যারজক আলে, তুরম্ তা রেশ্বাস কলিা কতা? 
  
কেন ককাহ্লনি ম্ন্তেয। 
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ক নরসেলভরনযা এরভরনউলত হ্াজাি ম্ানুলষি রভড। জানুযারিি  ীতাতে োতাসলক উল ক্ষা 
কলি ম্ানুষ েুলট এলসলে। িারিরদলক োউডরস্পকাি েসালনা হ্লযলে। ম্ারকেন যুক্তিালেি 
সুরিম্ ককালটেি িিান জযাসন ম্ািরেন   ে োকয  ডালেন। নতুন কিরসলডন্ট ম্াো 
নাডলেন, ম্াইলরালফালনি রদলক এরগলয কগলেন। 
  
কেন ককাহ্ন ম্ন্তেয কিলেন–কদখ, এোি উরন কী েলেন। উরন রকন্তু ইরতম্লিযই ইরতহ্াস 
স্বতরি কলিলেন। রকেুরদন োলদ আম্িা আম্ালদি কেলে এেিং নারতলদি েেে,  ে 
এরেসলনি   ে গ্রহ্লণি রদলন আম্িা উ রিত রেোম্। 
  
কেন ককাহ্ন এক তুলষাড সািংোরদক। শুরু কেলকই রতরন  ে এরেসলনি জীেনকো 
িকা  কলিলেন। িেম্ রদলক রতরন খুে একটা িভারেত হ্নরন, রকন্তু িীলি িীলি রতরন 
 ে এরেসন সম্পলকে তাি ম্ন্তেয  ােটালত োিয হ্লেন। কদখলেন, এই িাজননরতক 
েযরক্তত্ব কালিাি তাাঁলেদারি কলিনরন। উইলো গালেি অ্িলণয রতরন এক একক ম্হ্ীরুহ্। 
  
রঝরি রঝরি তুষাি াত শুরু হ্লয কগলে। কেন ককাহ্ন ভােলেন, িাতটা খুে একটা খািা  
হ্লে না। রতরন আোি কটরেরভ ন কসলটি রদলক নজি রদলেন। 
  
–ম্ারকেন যুক্তিালেি কিরসলডন্ট  দ হ্ে এক উজ্জ্বে আলোকর খা। িািেেি অ্ন্তি তা 
এক হ্াত কেলক অ্নয হ্ালত িলে যায। ক ষ অ্েরি আম্াি হ্ালত এই অ্তযন্ত  রক্ত ােী 
অ্স্ত্ররট এলসলে। এরটি ম্লিয  রক্ত আলে, কািণ এই অ্স্ত্র সভযতালক ধ্বিংস কিলত 
 ালি। আোি রঠকম্লতা েযেহ্াি কিলে এই আলোকর খা সািা  ৃরেেীলক উজ্জ্বে কিলত 
 ালি। এখন আম্ালদি ও ি কেলে কনওযাি দারযত্ব কদওযা হ্লযলে। আরম্ শুিু আম্াি 
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েনু্ধলদি কোই েেরে না, যািা কসারভলযত ম্লনাভাো ন্ন, তালদিও ডাক রদরে। রকেুরদন 
োলদই আম্িা একরেিং   তাব্দীলত  দা েণ কিলত িলেরে। এখন েডাইলযি ককালনা 
জাযগা কনই। এখন এক রেল ষ স্বেলক সফে কিলত হ্লে। 
  
ভাষণ ক ষ হ্ে, কেন ককাহ্ন ভােলেন, না,  ে খুে একটা খািা  েলেনরন, ম্লন হ্লে 
ম্ানুষটা কোিহ্য রটলকই যালেন। 
  
কানসালস জািং ন রসরট। রদনটা কম্ালটই ভালো নয, হ্াইওলযি রদলক তাকালনা যালে না 
এই কুযা ােন্ন। ম্যারি অ্যাসলে তাি  ুলিালনা কস্ট ন ওযাগানটা রনলয এরগলয িলেলেন। 
ঝড শুরু হ্ে। ক্লালস কযলত কদরি হ্লে কী? িীলি িীলি ড্রাইভ কিলেন। গারডটা কযন 
ককালনা কািলণ র েলে না যায, কসরদলক নজি আলে তাি। 
  
গারডলত কয কিরডলযা আলে, কসখালন কিরসলডলন্টি কণ্ঠস্বি ক ানা যালে। 
  
…আরম্ নতুন এক আলম্রিকাি জন্ম কদে। ভরেষযলত কযন আি কখনও আণরেক যুি না 
হ্য, কসজনয আম্িা িরতশ্রুরতেি। 
  
ম্যারি অ্যাসলে ভােলেন, আরম্ ওাঁনালকই কভাট রদলযরে। আম্াি রিি রেশ্বাস, উরন এক 
ম্হ্ান িাে রতলত  রিণত হ্লেন। 
  
ম্যারি হ্ালতি োাঁিন  ক্ত কিলেন। না, তুষাি ঝডটা এোি কোিহ্য কতলডই এে। 
  
. 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

11 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

কসন্ট করাইক্স। 
  
আকাল ি ককাোও েৃরষ্ট ালতি রিহ্ন কনই। হ্যারি োনজ আজ আি োইলি যালেন না। 
োরডি ম্লিয অ্লনক আনন্দ আলে। রতরন রেোনালত শুলয আলেন, এলকোলি উেে। তাাঁি 
দু াল  দুই িরেনী, ওরেলজি দুই কোলনিা। োনজ জালনন, এিা সলহ্াদিা নন। 
  
অ্যালনলট েম্বা, ম্াোি িুে োদারম্।  যারেও েম্বা, িুলেি িিং কসানারে। 
  
োইলিি রনকুরি কলিলে, দুজলনই একসলে আম্ালক আনন্দ রদলে। এম্ন আনন্দ যা 
ভাষায েণেনা কিা যালে না। 
  
কম্ালটে ঘলিি এক াল  কটরেরভ লনি  দোয কিরসলডলন্টি হ্ারস মু্খ। 
  
…আরম্ ম্লন করি, আলোিনাি কটরেলে েসলে কয-ককালনা সম্সযাি সম্ািান কিা সম্ভে। 
 যারে কাজকম্ে েন্ধ কিে। রজজ্ঞাসা কিে, এোি রক আরম্ শুরু কিে কসানাম্রণ? 
  
হ্, কতাম্ািটা আিও ভালো োলগ। 
  
অ্যালনলট জানলত িাইে, তুরম্ রক ওই ভদ্রলোকলক কভাট রদলযে? 
  
হ্যারি োনজ ম্ন্তেয কিলেন কালজি সম্য আরম্ েকেক  েন্দ করি না। 
  
. 
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…আ নািা জালনন, রতনেেি আলগ কিাম্ারনযাি কিরসলডন্ট রনলকােযালকি মৃ্তুয হ্লযরেে। 
ফলে ম্ারকেন যুক্তিালেি সলে কিাম্ারনযাি কূটননরতক সম্পকে রেন্ন হ্লয যায। আরম্ 
জানালত িাইরে, কিাম্ারনযাি েতেম্ান কিরসলডন্ট আলেকজানলড্রাস আম্ালদি সলে আোি 
কূটননরতক সম্পকে িা ন কিলত িাইলেন। 
  
ক নরসেলভরনযা এরভরনউি জনগণ আনলন্দ হ্াততারে রদে। 
  
হ্যারি োনজ তারকলয আলেন, অ্যালনলটি দাাঁতগুলো তাাঁি  ুিংদণ্ডলক কিাষণ কিলে। 
োনলজি মু্খ কেলক আিাম্দাযক  ব্দ কেরিলয আসলে। আঃ, সুখ কোিহ্য এলকই েলে। 
  
–রজরনসটা নডািডা কিলে, অ্যালনলট েেে। 
  
 োনজ তাকালেন কটরেরভ লনি রদলক। 
  
কিরসলডন্ট েেলেন– আম্িা অ্রেেলম্ব কিাম্ারনযালত একজন অ্যাম্বাসাডিলক  াঠাে। 
এভালেই কাজটা শুরু হ্লে। 
  
. 
  
েুখালিস্ট। সলন্ধ হ্লযলে।  ীলতি আেহ্াওযা হ্ঠাৎ নিম্ হ্লয উলঠলে। িাস্তাঘালট 
ম্ানুষজলনি রভড। িাি াল  খুর  খুর  ভাে। 
  
. 
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কিাম্ারনযাি কিরসলডন্ট আলেকজানলড্রাস তাি অ্রফলস েলস আলেন  ুলিালনা িাসালদি 
ম্লিয। িাি াল  অ্লনক সহ্কারি। তািা  ট-ওলযভ কিরডলযা ম্ািফত ভাষণ শুনলেন। 
  
ম্ারকেন িিানম্িলকি কিরসলডন্ট েেলেন–এখালনই আরম্ োম্ে না, ১৯৪৬ সালে 
আেোরনযা আম্ালদি সলে কূটননরতক সম্পকে রেন্ন কলিরেে। আরম্ কসই কোঁডা সম্পকে 
কজাডা োগাে। েুেলগরিযা, কিলকালোভারকযা এেিং  ূেে জাম্োরনি সলেও সুসম্পকে েজায 
িাখে। 
  
কিরডলযালতই েুঝলত  ািা যালে, জনগণ এক একরট   েলক কীভালে হ্াততারে রদলয 
অ্রভনন্দন জানালে। 
  
.. কিাম্ারনযালত আম্ালদি অ্যাম্বাসাডি  াঠালত হ্লে। একটা কো ভুলে কগলে িেলে, 
আম্িা সোই একই উৎস কেলক  ৃরেেীলত এলসরে। আম্ালদি সকলেিই একই সম্সযা 
আলে। আম্ালদি সকলেি অ্রন্তম্ একইভালে ঘটলে। 
  
 াাঁি রম্রনট িলি হ্াততারে। 
  
 ম্ারিন কগ্রাজা রিন্তাি সলে েেলেন– কেফ, কোগুলো রকন্তু সরতয। 
  
রসরকউরিরট রিফ কেফ  াসলটিনাফ ম্ন্তেয কিলেন- হ্যাাঁ, তাইলতা ম্লন হ্লে। 
  
. 
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ক ট ককানিস, অ্লনকটা স্কি কখলয কফলেলেন।  াল  শুলয আলেন তাি উ  ত্নী 
নযানরস, রিযতম্া কসলরটারি। ভদ্রম্রহ্ো েেলেন- ক ট, আি কখও না। 
  
ক ট কহ্লস ক েলন একটা োপ্পড ম্ািলেন কিরসলডন্ট কো েেলেন, রকেুটা েিা কদখালত 
হ্লে। করম্উরনস্ট, কুকুরিি সন্তান, িাগ কিলেন রতরন। এটা হ্ে আম্াি কদ , রসআইএ 
এখানকাি সেেম্য কতো। নাও, কতাম্াি কারুকাজ ক ষ কলিা। 
  
. 
  
০২. 
  
 ে এরেসন েেলেন- েনু্ধ, সে েযা ালি কতাম্াি সাহ্াযয িাই। 
  
স্টানটন িজাসে জোে রদলযরেলেন সাহ্াযয আরম্ রনশ্চযই কিে। 
  
তািা েলস আলেন, ওভাে অ্রফলস, কিরসলডন্ট তাি রনরদেষ্ট আসলন,  টভূরম্লত ম্ারকেন 
কদল ি  তাকা। এটাই হ্ে অ্রফলসি িেম্ আলোিনা। কিরসলডন্ট এরেসনলক ককম্ন 
অ্সন্তুষ্ট ম্লন হ্ে। 
  
সাম্ানয একটা ভুে না হ্লে, আজ এই আসলন আম্াি েনু্ধ েলস োকত। 
  
 স্টানটন িজালসেি ম্লন অ্নয একটা রিন্তা একটা কো েরে, কযরদন কতাম্ালক কিরসলডন্ট 
 লদ ম্লনানযন কদওযা হ্ে,  ে, আরম্ ভীষণ কিলগ রগলযরেোম্। এটা আম্াি স্বে, রকন্তু 
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তুরম্ কসই স্বেটালক ককলড রনলযে। ক ষ অ্েরি েুঝলত  ািোম্, আরম্ এই কিযালি 
েসলেও তা িক্ষা কিলত  ািতাম্ না। তুরম্ েসালত আরম্ তাই খুর  হ্লযরে। 
  
 ে এরেসন েনু্ধি রদলক তারকলয িওডা হ্ারস কহ্লস েেলেন– স্টান, তুরম্ একটা সরতয 
কো েলেে। এখালন েসাটা খুে একটা সহ্জ নয, সেসম্য ওযার িংটন রেিংকন আি 
কজফািসলনি ভূত কতাম্ালক তাডা কিলে। 
  
উরন কডলস্ক কোতাম্ রট লেন, সাদা জযালকট  িা সু্টযাটে এলস কগে। 
  
করফ, দুকা । তাি সলে আি রকেু োগলে না। 
  
. 
  
হ্ঠাৎ োিোিাি কো ম্লন  লড কগে। অ্লনলক কভলেরেে, এই রেলযটা কোিহ্য 
একেেলিি কের  রটকলে না। ক ষ  যেন্ত রটলক আলে। আজ স্টানটন িজাসে এক 
রেখযাত আইনজীেী, োিোিা অ্রভজাত ম্রহ্ো রহ্লসলে সম্মারনযা। 
  
 ে এরেসন েেলত শুরু কিলেন এই সম্য অ্লনলক রেরুিািিণ কিলে। তুরম্ সে কটা 
খেলিি কাগজ  ডে কতা? 
  
কাাঁি ঝাাঁরকলয িজাসে েেলেন–, কাগলজ নানা কো কেখা হ্লে। এটাই স্বাভারেক। 
  
–আরম্ও ওলদি খুে একটা কদাষ রদলত  ািরে না। 
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 দুজলন কে  রকেুক্ষণ কো েেলেন, করফি কাল  িুমু্ক কদওযা হ্ে, এোি আসে কাজ 
শুরু হ্লে। 
  
কী কাজ? কিাম্ারনযালত একজন কযাগয অ্যাম্বাসাডি  াঠালত হ্লে। এই দারযত্বটা স্টানটন 
িজালসেি ও লিই কেলড কদওযা হ্ে। 
  
. 
  
রনউরে, একটা কোট্ট উ - হ্ি। িাত দুলটা। ম্ারিন কগ্রাজাি কিিা। িাি াল  অ্ন্ধকাি। 
িাাঁলদি মু্লখ কঝালডা কম্লঘি ওডনা। িাস্তাঘাট এলকোলি ফাাঁকা। একজলনি  ালযি  ব্দ 
ক ানা যালে। কালো ক া াক  িা ককউ একজন। কক কস? সাইলেিি োগালনা েনু্দক 
তাি হ্ালত, কস দিজাি কাোকারে ক ৌঁলে কগে। রম্রনট  াাঁলিক অ্ল ক্ষা কিে। 
নাইেলনি দরড খুেে। হুক সলে রেে, দিজাি িান্তভালগ হুকটা কেলগ কগে। এোি কস 
উঠলত শুরু কলিলে। অ্লনক দূি উলঠ সািা গালয কম্বলেি ঢাকনা রদে। তাি হ্ালত 
িাতুি স্বতরি কৃরত্রম্ নখি। িু িা  উঠলত োকে। এোি দরডটালক অ্নযরদলক কঠলে 
রদে। কদখে সে রঠক আলে রকনা। 
  
কুকুিগুলো রিৎকাি কিলে রক? কয-ককালনা সম্লয এই ঘটনাটা ঘটলত  ালি, কডিাটা 
এম্নভালে স্বতরি কিা হ্লযলে, কোম্া কম্লিও এি ক্ষরত কিা যালে না। 
  
কোকরট কক? 
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ওরদলক কুকুিিা রিৎকাি কিলত শুরু কলিলে। অ্ন্ধকালি তালদি কিাখ জ্বেলে। তািা 
কোকরটলক আরম্ণ কলিলে। কোকরট েনু্দক োরগলয িিে। গুরে কিাি কিষ্টা কিে। 
  
এোি কী হ্লে? একটা কণ্ঠস্বি ক ানা কগে–রিজ, েনু্দকটা কফলে দাও, হ্াত তুলে 
দাাঁডাও। 
  
কালো ক া াক  িা কোকটা েনু্দক কফলে রদে। তারকলয কদখে। অ্ন্তত েজন, দিজাি 
ম্াোয, োলদি ও ি দাাঁরডলয, হ্ালত নানা িিলনি অ্স্ত্র। 
  
কোকটা আতেনালদি  ব্দ কিে কতাম্িা এখালন কী কিে? 
  
একজন িহ্িী েেে- আম্িা জানতাম্, কতাম্ালক আসলতই হ্লে। 
  
 কেফ  াসলটিনাফ–আম্ালক তখনই োম্ালে না ককন? আরম্ কতা সুইসাইড অ্রভযালনি 
জনয আরসরন। কাে সকাে আটটায সোইলক একটা রম্রটিং-এ েসলত হ্লে। 
  
কেফ  াসলটিনাফ এই রেলশ্বি অ্নযতম্ কসিা িহ্িী। ইস্টালিি যুলি অ্রভজ্ঞতা আলে 
তাি। কম্াসাদ অ্েোৎ ইজিালযলেি কগা ন সিংগঠলনি সলে রতরন যুক্ত রেলেন। দুেেি 
আলগি একরট সকালেি কো আজও রতরন ভুেলত  ালিন না। 
  
কলনেে তালক কডলক েলেরেলেন কেফ, কতাম্ালক ককউ একজন কলযক সপ্তাহ্ ভাডা 
কিলত িাইলে। 
  
-কক? 
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–ম্ারিন কগ্রাজা। 
  
 কিাম্ারনযা সম্পলকে কম্াসালদি হ্ালত একটা গুরুত্ব ূণে ফাইে আলে। কগ্রাজা হ্লেন 
কিাম্ারনযান স্বািীনতা সিংগ্রালম্ি িেম্ কেরণি কনতা। কসখালন একটা অ্ভুযত্থান হ্লযরেে, 
সিকাি  ােলট যাোি ম্লতা  রিরিরত। ম্ারিন কগ্রাজালক রেশ্বাসঘাতক রহ্লসলে রিরহ্নত 
কিা হ্য। তালক হ্তযা কিাি অ্লনক কিষ্টা কিা হ্য। একরট আঘালত রতরন ম্ািাত্মকভালে 
আহ্ত হ্লযরেলেন। 
  
 াসলটিনাফ জানলত কিলযরেলেন– উরন আম্াি কাে কেলক, কী িাইলেন? সিকািই 
ওাঁলক সেিকম্ রনিা ত্তা কদলে। 
  
-কসটাই যলেষ্ট নয, উরন কতাম্াি সহ্লযারগতা িাইলেন। 
  
–আম্ালক ফ্রালি কযলত হ্লে? 
  
–ম্াত্র কলযক সপ্তালহ্ি জনয। 
  
–আরম্  ািে না। 
  
-কেফ, ককন এম্ন কিে? আম্ালদি কালে খেি আলে, ওই কদল  কগােম্াে শুরু হ্লত 
 ালি, ততরদন  যেন্ত এই ম্ানুষরটলক োাঁরিলয িাখলত হ্লে। 
  
কেফ  াসলটিনাফ েেলেন- আ রন রঠক েেলেন কতা, ম্াত্র কলযকরট সপ্তাহ্? 
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-হ্যাাঁ, আরম্ আোি েেরে। 
  
. 
  
সম্য সম্পলকে রতরন রঠক কো েলেনরন। রকন্তু ম্ারিন কগ্রাজা সম্পলকে রঠক তেয 
রদলযরেলেন।  াতো কিহ্ািাি এক ভদ্রলোক, মু্খটা ককম্ন দুঃখী দুঃখী, নাকটা েম্বা, 
রিেুকটা িািালো, ক ােটা িওডা। একগুে সাদা িুে। তীক্ষ্ণ কালো কিাখ। যখন কো 
েলেন, ম্লন হ্য উলত্তজনায কাাঁ লেন। 
  
িেম্ সাক্ষাৎকালি কেফলক েলেরেলেন–আম্াি োাঁিা-ম্িাটা ওলদি ও ি রনভেি কিলে। 
  
-ককন েেুন কতা? 
  
–কিাম্ারনযালক আম্িা স্বািীন কিে। এখানকাি জনগণ রনলজিাই রনলজলদি ভাগয কেলে 
রনলত  ািলেন। 
  
কেফ  াসলটিনাফ তাি রেদযােুরি জারহ্ি কিলেন। রতরন রনউরেলত িক্ষণ েযেিা স্বতরি 
কিলেন। কলযকজন রেশ্বস্ত অ্নুিিলক রনলয এলেন। রকেু ম্ানুষলক ভাডা কিলেন। 
  
 াসলটিনাফ জানলতন, কিাম্ারনযাি রেরভন্ন রেলদ্রাহ্ী কনতা এখালন আসা-যাওযা কলিন। 
রতরন তালদি সালে আিও কের  কলি সম্য কাটালেন। ম্ারিন কগ্রাজা সম্পলকে 
 াসলটিনাফ অ্লনক খেি জানলত ক লিরেলেন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

20 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

ম্ালঝম্লিয  াসলটিনাফ কডিাি ও ি আরম্ণ কিলতন ইলে কলিই। কদখলতন কসটা 
কতখারন সুিরক্ষত। এখন েুঝলত  ািলেন, ককালনা ককালনা িহ্িী এলকোলি োলজ। 
অ্রেেলম্ব তালদি িানান্তরিত কিলত হ্লে। 
  
রতরন ঘলিি ম্লিয িলে  কিলেন। রহ্ট কসন্টাি রঠক আলে রকনা কদখলেন। ইলেকট্ররনক 
যি? অ্রত কেগুরন িরি? ক ষ অ্েরি ম্ারিন কগ্রাজাি ক াোি ঘলি ক ৌঁলে কগলেন। কগ্রাজা 
আতেনাদ কিলেন। 
  
কেফ  াসলটিনাফ কগ্রাজাি ঘি  াি হ্লেন। তখনও রতরন হ্াাঁটলেন। 
  
. 
  
০৩. 
  
কসরাে ইনলটরেলজি এলজরিি কহ্ড ককাযাটোি। ভারজেরনযাি েযািংলেলত অ্েরিত, 
ওযার িংটন রডরস কেলক সাত ম্াইে দরক্ষণ- রশ্চলম্। 
  
একরটি  ি একরট িহ্িীি অ্েিান। কগট হ্াউলসি িাি াল  িরি  ঘণ্টা িহ্িা কদওযা 
হ্য। োড ত্র আলে এম্ন আগন্তুকলদিই কভতলি কঢাকাি অ্নুম্রত কম্লে। এই িূসি 
িলেি সাততো োরডটাই হ্ে রনিা ত্তাি ক ষ কো। কভতলি একতোলত আলে কাাঁলিি 
স্বতরি করিডি। ম্লিয ম্যাগলনারেযা গালেি সম্াহ্াি। রিলস  ন কডলস্কি ও ি ম্ালেেলেি 
করেতা কখাদাই কিা–তুরম্ রক সরতযটা জালনা? 
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সতয অ্ে যই মু্ক্ত এেিং স্বািীন হ্লে। 
  
এখনও  যেন্ত ককালনা জনগণ এই োরডলত িলেল ি অ্নুম্রত  াযরন। এখালন কাউলক 
আসলত কদওযা হ্য না। 
  
. 
  
সাততোলত আলে কনফালিি রুম্। িহ্িীিা সেসম্য  াহ্ািা রদলে স স্ত্র অ্লস্ত্রি 
ম্ািযলম্।  লযন্ট আটরত্র  রিভেোি, তালদি সুলটি ম্লিয ভিা আলে। 
  
কসাম্োি সকােলেো। 
  
রের ষ্ট আরিকারিকলদি স্বেঠক িলেলে। ওক কটরেলেি িাি াল  নানা  দারিকািীিা 
উ রিত হ্লযলেন। আলেন রসআইএ-ি রডলিক্টাি কনড রটরেনগাস্ট, কজনালিে অ্রেভাি 
ব্রুদস, কসলরটািী অ্ে কস্টট ফ্লাইওড কেকাি, ক ট ককানিস এেিং স্টানটন িজাসে। 
  
কনড হ্লেন রসআইএ-ি রডলিক্টি, ষাট েেি েযস হ্লযলে,  ান্ত স্বভালেি ম্ানুষ। গুপ্ত 
কো কিল  িাখলত ভালোোলসন। গত সাত েেি িলি রতরন এই সিংিাি সলে যুক্ত। 
  
কজনালিে অ্রেভাি ব্রুদস রেলেন এক রের ষ্ট স্বসনয, রতরন রনযম্নীরত কম্লন িেলতন। 
ম্ারকেন যুক্তিালেি হ্লয কাজ কিলত ভালোোসলতন। 
  
কসলরটারি অ্ে কস্টট ফ্রাইওড, জীেন সম্পলকে রনিা া ক াষণ কলিন। তাি কিহ্ািাটা 
খুেই ভালো, ম্াোয রুল ারে িুলেি রঝরেক। মু্লখি ম্লিয আরভজালতযি ো  আলে। 
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ম্নটা খুেই  ক্ত। কদল ি একারিক গুরুত্ব ূণে সিংোলদি আসে ম্ারেক, যলেষ্ট  যসা 
আলে তাি। 
  
ক ট ককানিস হ্লেন এক কালো আইরিস। সূলযেি আলোয কিহ্ািাটা ঝেলস কগলে। 
ম্ালঝম্লিয কের   ান কিলত ভালোোলসন। ভয  লব্দি সলে তাি ককালনা  রিিয কনই। 
রসআইএ-কত এটাই তাি ক ষ েেি। আগাম্ী জুন ম্ালস তালক অ্েসি রনলত হ্লে। ক ট 
কলযক েেি িলি এই সিংিারটলক িারেলয এলসলেন। রতরন রেরভন্ন ইনলটরেলজি 
রডরভ লন কাজ কলিলেন। কসই  ুলিালনা রদনগুরেি কো ম্লন  লড যায, যখন রসআইএ 
তাি ষডযলিি জাে সািা  ৃরেেীলত রেস্তাি কলিরেে। েযরক্তগত জীেলন ক টলক আম্িা 
কসানারে কেলে েেলত  ারি। ইিালনি ম্যূি রসিংহ্াসনলক ককি কলি কয অ্ভুত্থান হ্য, 
ক ট কসখালন িতযক্ষ ভূরম্কা রনলযরেলেন। ১৯৬১ সালে অ্রিয সিকািলক কফলে 
কদওযাি জনয তা ালি ন ম্িংগুাঁলজি আলযাজন কিা হ্লযরেে, ক ট রেলেন এই ষডযলিি 
অ্ন্তিালে। 
  
রকন্তু এখন সে রকেুই  ােলট কগলে। ক ট ম্ালঝ ম্লিয ক াক িকা  কলিন।  ৃরেেী 
জুলড এখন  ারন্তি োতােিণ। রসআইএ-ি কাজ এখন রম্  কলম্ আসলে। তাই 
কোিহ্য এখন সম্মালনি সলে রেদায কনওযাই ভালো। 
  
আলোিনা এরগলয িলেলে, ক লটি মু্খখানা িালগ েম্েম্ কিলে। 
  
–কিরসলডলন্টি সলে কো েেলত হ্লে, রতরন রক িাইলেন কদ টালক অ্লনযি কালে কেলি 
রদলত? 
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কেকাি োিা রদলয েেলেন- এক সপ্তাহ্ হ্ে নতুন কিরসলডন্ট অ্রফলস েলসলেন। আলগ 
কদখা যাক রতরন কী কিলত িাইলেন, তাি ি কতা? 
  
না, রম্ঃ, আরম্ এটা কখলনাই েিদাস্ত কিে না। ককন কিরসলডন্ট তাি  রিকল্পনাি কো 
খুলে েেলেন না? 
  
–হ্যলতা উরন রকেু একটা রিন্তা কিলেন, কেকাি েেলেন। 
  
ক ট েেলেন আ রন রক কিরসলডন্টলক সম্েেন কলিন? 
  
কেকাি েেলেন– উরন এলদল ি সলেোচ্চ কতো। 
  
কনড স্টানটন িজালসেি রদলক তাকালেন– ককানিলসি কোটা কফলে কদোি নয। 
কিরসলডন্ট কিাম্ারনযা, আেলেরনযা, েুেলগরিযাি সালে ভালো সম্পকে িা ন কিলত 
িলেলেন। আ রন রক জালনন এইসে করম্উরনস্ট কদল ি গুপ্তিিিা এখালন কত সররয? 
আম্িা ককন কজলনশুলন আোি একটা খািা   রিণরতি রদলক এরগলয যাে? 
  
কজনালিে ব্রুদস ম্াো নাডলেন– আম্ালদি সালে আলোিনা কিা হ্য না। আম্াি ম্লন 
হ্লে কিরসলডলন্টি এইসে  রিকল্পনা কদ টালক এলকোলি উেলন্নি  লে রনলয যালে। 
  
স্টানটন িজাসে েেলেন– ভদ্রম্হ্া যিা, আ নালদি উলদ্বগ এেিং আকুেতা অ্নুভে 
কিলত  ািরে। একটা কো ম্লন িাখলেন, জনগণ রকন্তু  ে এরেসনলক কভাট রদলয 
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রনেোরিত কলিলেন। আম্িা কিরসলডলন্টি দেভুক্ত সািািণ সদসয ম্াত্র। তাি িলতযকরট 
কাজলক আম্িা সম্েেন কিে। 
  
রকেুক্ষলণি নীিেতা–রঠক আলে, তাহ্লে তাই কহ্াক, কক একজন েলে উঠলেন। 
  
েযা ািটা ক লটি কম্ালটই ভালো োলগরন। োিোি রতরন তাি অ্সলন্তাষ িকাল ি কিষ্টা 
কলিলেন। কনডও তাি দেভুক্ত। হ্যলতা ককাোও রেিলেি কালো কম্লঘি সঞ্চািন। কদখা 
যাক কী হ্য! 
  
এইভালেই আলোিনা তাি  রিণরতি রদলক এরগলয কগে। কোঝা কগে, কদল ি ভরেষযৎ 
রনলয সকলেই রিন্তা কিলেন। রেল ষ কলি ম্লস্কাি ককরজরে, রসআইএ-ি িরতদ্বন্দ্বী। 
ওলদি হ্ালত অ্লনক ক্ষম্তা। ওিা যরদ একোি এই কদল ি েুলক আস্তানা স্বতরি কলি 
তাহ্লে কী হ্লে? 
  
স্টানটন িজাসে তাি অ্রফলস রফলি এলেন। কালক কিাম্ারনযাি িােদূত  লদ েসালনা 
যায? সম্ভােয কলযকটা নাম্ মু্খ েন্ধ খালম্ি ম্লিয  লড আলে। অ্সািািণ তারেকা। 
কসলরটারি অ্ফলট্রট তাি ও ি নযস্ত দারযত্ব ভালোভালে  ােন কলিলেন। িলতযলকই 
ইউলিাল ি রেরভন্ন অ্ঞ্চলে কাজ কলিলেন। ককউ ককউ আোি আরফ্রকা রকিংো দূি িালিয 
কগলেন। স্টানটন ভােলেন, এই তারেকারট কদখলে িাে রত রনশ্চযই খুর  হ্লেন। 
  
 ে এরেসন েেলেন- এাঁিা সে ডাইলনালসাি, আরম্ এাঁলদি সকেলক রিরন। 
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স্টানটন োিা কদোি কিষ্টা কিলেন– ে, কভলে কদখ, এাঁিা সকলেই রকন্তু ির রক্ষত 
িােদূত। 
  
–এটাই হ্ে আম্ালদি একটা অ্দু্ভত ঐরতহ্য! রতন েেি আলগ কিাম্ারনযালত কী হ্লযরেে 
ম্লন আলে কতা? আম্ালদি িােদূত কী কলিরেলেন? না, এভালে হ্লে না, নতুন কাউলক। 
খুাঁলজ কেি কিলত হ্লে। 
  
রকন্তু, ওখালন এলকোলি অ্যালম্িাি কাউলক  াঠালনা উরিত হ্লে কী? েযা ািটা ভযিংকি 
হ্লয যালে না রক? 
  
–এম্ন একজনলক, যাি সাম্ানয অ্রভজ্ঞতা আলে স্টান, কিাম্ারনযা তাি কালে একটা 
নতুন রেিিণলক্ষত্র হ্লত  ালি। কদখা যাক, কী কিা যায। কভলে কদখ, কদ টা রকন্তু 
স্প েকাতি। েুেলগরিযা, আেোরনযা, কিলকালোলভারকযা সম্পলকেও নতুন কলি ভােলত 
হ্লে। এখনও  যেন্ত কয কদ গুলো কেৌহ্যেরনকাি আডালে কেলক কগলে তালদি সালে 
ভালো সম্পকে িা ন কিলত হ্লে। 
  
–তাহ্লে রক িাজননরতক েযরক্তত্বলদি তারেকাটা একোি কদখে? 
  
কিরসলডন্ট এরেসন ম্াো নাডলেননা, কসখালনও সম্সযা আলে। এম্ন একজন িাই, রযরন 
তিতাজা ম্ারকেন িজলন্মি িরতরনরি। 
  
স্টানটন িজাসে কিরসলডলন্টি রদলক তাকালেন, একটু অ্োক হ্লযলেন  ে, তুরম্ রক 
কালিাি কো ম্লন কলিে? 
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 ে এরেসন রসগাি িিালেন। েেলেন–হ্যাাঁ, একজলনি নাম্ আম্াি ম্লন  ডলে। 
  
. 
  
-কস কক? 
  
–একজন ম্রহ্ো। তুরম্ ফলিন অ্যালফযালসেি সাম্প্ররতক সিংখযা  লডে? 
  
–হ্যাাঁ। 
  
–কী ম্লন হ্লে কতাম্াি? 
  
েযা ািটা সরতযই ভালো। কেরখকা রেশ্বাস কলিন কয, করম্উরনস্ট কদ গুরেি সালে । 
সুসম্পকে েজায িাখলত হ্লে। তাহ্লেই আম্িা অ্েেনীরতি রদক কেলক রিরত ীে হ্লয 
উঠে। অ্লনকটা কতাম্াি উলদ্বািনী ভাষলণি ম্লতা। 
  
–জালনা, এটা রকন্তু েম্াস আলগ কেখা হ্লযলে। ওই ভদ্রম্রহ্ো কলম্ন্টরি এেিং  ােরেক 
অ্যালফযাসে  রত্রকালতও রনযরম্ত িেন্ধ কেলখন। গত েেি আরম্  ূেে ইউলিাল ি 
িাজনীরতি সম্সযা সম্পলকে তাি কেখা একরট েই  লডরেোম্। স্বীকাি কিলত রদ্বিা কনই, 
ওই েইটা  লড আরম্ আম্াি ম্তোদ খারনকটা  ােটালত ক লিরে। 
  
–হ্যাাঁ, িেন্ধলেরখকাি সলে কতাম্াি ম্লতি রম্ে হ্লত  ালি, রকন্তু তা েলে ওই 
ভদ্রম্রহ্োলক এত েড একটা গুরুত্ব ূণে  লদ 
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-স্টান, এখালনই েযা ািটালক আটলক কিলখা না। ভদ্রম্রহ্োি স্বে আলে, রতরন িািলট 
সরন্ধিুরক্তি ম্লিয সাম্েসয আনাি কিষ্টা কলিলেন। 
  
কীভালে? 
  
–কভলে কদলখা, ১৯৪৯ সালে কী হ্লযরেে? িািয কদ গুরে একটা সুন্দি সিংগঠন িা ন 
কলি। নাম্ কদওযা হ্লযরেে comeeon, ১৯৫৮ সালে ইউলিাল ি কদ গুলো রম্লে িা ন 
কলি একরট কম্ন ম্ালকেট, তাই কতা? 
  
–হ্যাাঁ, রঠকই েলেে। 
  
–আম্ালদি হ্ালত একটা সিংিা আলে, অ্িগানাইলজ ন ফি ইলকানরম্ক ককাঅ্ ালি ন 
অ্যান্ড কডভে লম্ন্ট, এি ম্লিয ম্ারকেন যুক্তিাে আলে, আলে কলযকটা  রশ্চরম্ কদ  এেিং 
যুলগালোরভযা। আম্িা ককন তৃতীয রেলশ্বি কদ গুরেলক ভুলে যাে? কভলে কদখ কতা, কজাট 
রনিল ক্ষ আলন্দােলনি িেম্ সারিলত এলস কগলে। 
  
কিরসলডলন্টি কণ্ঠস্বলি উলত্তজনা কজলগলে– সম্ভােনাি কো রিন্তা কি! যরদ আম্িা এই 
সম্স্ত সিংগঠনগুরেলক একীভূত কিলত  ারি তাহ্লে কী হ্লে? তাহ্লে রেলশ্বি 
োজািটালত আম্িা কতৃেত্ব কিলত  ািে। আি রেলশ্বি েুলক রিিিাযী  ারন্ত িার ত হ্লে। 
  
স্টানটন িজাসে সােিালন েেলেন– কল্পনাি ম্লিয োস্তেতা কতখারন আলে, আরম্ জারন 
না, রকন্তু এটা কতা অ্লনক রদলনি েযা াি। 
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তুরম্ রক একটা  ুলিালনা িাইরনজ ককাযাি ম্লন কিলখে- একটা  া কফলেই আম্িা 
হ্াজাি ম্াইলেি  দযাত্রা শুরু করি। 
  
–রকন্তু ভদ্রম্রহ্ো এলকোলি অ্যালম্িাি। 
  
–আম্ালদি অ্লনক রের ষ্ট িােদূত কতা অ্যালম্িাি রহ্লসলেই জীেন শুরু কলিরেলেন। 
কভলে কদখলতা, কগ্রট রব্রলটলনি িাক্তন িােদূত অ্যালম্ আম্েস্টিং-এি কো। তাি ককালনা 
িাজননরতক অ্রভজ্ঞতা রেে না। রতরন রেলেন একজন র ক্ষারেদ। 
  
কডনম্ালকে  ালেে কম্স্টালক েসালনা হ্লযরেে, ইতারেলত আম্ালদি অ্যাম্বাসাডি রেলেন 
ক্লালি েুলে েুস। জন গরভন, একজন অ্রভলনতা, তালক কম্রক্সলকালত  াঠালনা হ্য। 
তাহ্লে? কতাম্াি কিালখ এাঁিা সকলেই অ্যালম্িাি। 
  
–রকন্তু তুরম্ এই ভদ্রম্রহ্ো সম্পলকে কী জালনা? 
  
উরন েুরিম্তী, ওাঁি ম্াোটা  রিষ্কাি, নতুন রজরনলসি সলে সহ্লজই ম্ানালত  ালিন। ওাঁি 
নাম্ হ্ে ম্যারি অ্যাসলে। 
  
. 
  
দুরদন ককলট কগলে, কিরসলডন্ট এরেসন এেিং স্টানটন িজাসে একসলে েলস িাতিা  
সািলেন। 
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কতাম্ালক একটা খেি কদওযাি আলে, স্টানটন িজাসে, তাি  লকট কেলক এক টুকলিা 
কাগজ কেি কলি েেলেন ম্যারি এরেজালেে অ্যাসলে, সাতা  নম্বি ওল্ড রম্ে কফাডে 
কিাড, জািং ন রসরট, কানসাস। েলযস  াঁযরত্র , ডঃ এডওযাডে অ্যাসলেি সলে রেলয 
হ্লযরেে, দুরট সন্তালনি জননী। কেলেি েযস োলিা আি রটলম্ি েযস দ । ওই 
ভদ্রম্রহ্ো জািং ন রসরট িযাপ্টালিি ওম্যান কভাটালসেি কিযািম্যান। ইস্ট ইউলিা ীযান 
 রেরটকযাে সালযি রেভালগি অ্যারসস্টযান্ট িলফসাি, কানসাস কস্টট ইউরনভারসেরটলত। 
ওাঁি ঠাকুিদাদাি জন্ম হ্লযরেে কিাম্ারনযালত। 
  
-হ্যাাঁ, তুরম্ রঠকই েলেে, কিাম্ারনযা সম্পলকে ওাঁি েযরক্তগত আগ্রহ্ আলে। 
  
–তাহ্লে? 
  
এোি ভদ্রম্রহ্োলক নজলি িালখা। ওাঁি অ্তীত ইরতহ্াসটা  ুলিা জানলত হ্লে। 
  
. 
  
০৪. 
  
ম্যারি অ্যাসলে, আরম্ রকন্তু আ নাি সলে একম্ত হ্লত  ািরে না। 
  
েযারি ডাইোন, সেলেলক উজ্জ্বে এেিং কম্েযরস োত্র, অ্যাসলেি িােরেজ্ঞালনি কসরম্নাি 
অ্নুরিত হ্লে, আলেকজানলড্রালসি ম্লতা খািা  ম্ানুষ আরম্ কখনও কদরখরন। 
  
–ওই েযেিা সম্পলকে রকেু েেলত  ািলে? ম্যারি জানলত িাইলেন। 
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এই কসরম্নালি োলিাজন গ্রাজুলযট োত্র কযাগ রদলযলে। কানসাস কস্টট ইউরনভারসেরট হ্লে 
এই কসরম্নািরট অ্নুরিত হ্লে। োত্রিা সকলে ম্যারিি সাম্লন েলস আলে, অ্িেেৃত্তাকালি। 
রতরন অ্তযন্ত জনরিযা অ্িযার কা। অ্সািািণ োগ্মী। কোি ম্লিয ককৌতুক কণাি 
েৃরষ্ট াত। এম্নভালে আলোিনা কলিন, ম্লন হ্য আন্তরিক। ম্ালঝম্লিয তাি রডম্বাকৃরত 
মু্খরট  রিেরতেত হ্য। কখন ককান আলেগ তালক আিুত কিলে, তাি ও ি রনভেি কলি 
এই রূ ান্তি। কদখলত ভারি সুন্দি! কিালখি তািায দৃরষ্টগ্রাহ্য িূসিতা। ম্াোি িুে ঘন 
এেিং সিংেি। তাি স্বািযসুষম্া কদলখ কম্লযিা অ্োক হ্লয যান, োত্রলদি ম্লন স্বে 
জগলতি হ্াতোরন। ম্যারি জালনন না, কত সুন্দিী রতরন! 
  
েযারি ভােরেলেন, উরন রক স্বাম্ীলক রনলয তৃপ্তা? এখন আোি সম্সযাটা এলস দাাঁডাে। 
  
–হ্যাাঁ, যখন ওই ভদ্রলোক কিাম্ারনযাি  াসনভাি গ্রহ্ণ কলিরেলেন, রতরন রেরুি ক্ষলদি 
রেেুপ্ত কিাি কিষ্টা কলিন। কসারভলযত ন্থী হ্লয ওলঠন। 
  
আলিকজন োত্র উলঠ দাাঁরডলয েেলেন কিরসলডন্ট এরেসন তাই তাি সালে কূটননরতক 
সম্পকে িা লনি জনয উৎসুক হ্লয উলঠলেন। 
  
–আম্িা তালক  াশ্চাতয জগলতি ম্লিয আনলত িাইরে। 
  
–ম্লন কিলখা, ম্যারি েেলেন, রনলকাোই রকন্তু দু তিলফি সলে েনু্ধত্ব িক্ষা কিলত িান। 
কখন এই ঘটনাটা শুরু হ্লযরেে ম্লন আলে কী? 
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েযারি েেলেন- হ্যাাঁ, ১৯৬০ সালে, িার যা এেিং রিলনি ম্লিয সম্সযা কদখা রদলযরেে। 
  
–কিাম্ারনযাি েতেম্ান অ্েিা সম্পলকে কী জালনা? ওযাি  িুরক্তি ম্লিয কয কদ গুরে 
আলে, তালদি সালে এেিং িার যাি সালে ককম্ন সম্পকে ম্যারি জানলত িাইলেন। 
  
এখন সম্পকে আিও ভালো হ্লযলে। 
  
আলিকরট কণ্ঠস্বি ক ানা কগে–আরম্ তা ম্লন করি না। কিাম্ারনযা িার যালক আরম্ণ 
কলিলে, িার যা ককন আফগারনস্তালনি অ্ভযন্তিীণ রনিা ত্তা েযেিাি ম্লিয নাক গোলে, 
িলফসি অ্যাসলে? 
  
ঘন্টা  লড কগে, সম্য হ্লযলে। 
  
ম্যারি েেলেন কসাম্োি আরম্ এ েযা ালি আিও কো েেে। আরম্ কোঝাে, িার যা  ূেে 
ইউলিাল ি কদ গুরে সম্পলকে কী ম্লনাভাে ক াষণ কিলে। িরসলডন্ট এরেসন ককন এই 
ব্ল্লকি সালে েনু্ধত্ব িক্ষা কিলত িলেলেন কসটাও েেে। সপ্তালহ্ি ক ষটা কতাম্ালদি 
ভালো কাটুক, ককম্ন। 
  
ম্যারি কদখলেন, োত্রোত্রীিা উলঠ দাাঁরডলযলে, তািা সাি কোঁলি দিজাি রদলক এরগলয 
িলেলে। 
  
–আ রনও ভালো োকলেন িলফসাি। 
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 ম্যারি অ্যাসলে এইসে কসরম্নালি ভাষণ রদলত খুেই ভালোোলসন। ইরতহ্ালসি  া া ার  
ভূলগােও জীেন্ত হ্লয ওলঠ। েুঝলত  ািা যায, এই সে োত্রোত্রীিাই একরদন কদল ি 
ভাগযরনযিক হ্লয উঠলে। 
  
কানসাস কস্টট ইউরনভারসেরটলত রতরন  াাঁি েেি িলি  ডালেন, এখনও িরত মু্হূ্লতে 
উলত্তজনা অ্নুভে কলিন। সািা েেলি  াাঁিরট িােরেজ্ঞালনি ক্লা  তালক রনলত হ্য। 
এোডা গ্রাজুলযট কসরম্নালি কযাগ রদলত হ্য। িলতযকরট কসরম্নালি কসারভলযত কদ  এেিং 
তাি আরেত কদ গুরে সম্পলকে কো েেলত হ্য। ম্ালঝম্লিয রনলজলক ককম্ন কযন 
িতািক েলে ম্লন হ্য অ্িযার কাি। হ্ায, কযসে কদল ি কো আরম্ েরে, কসসে কদল  
আরম্ কখনও  দা েণ করিরন। শুিুই  ুাঁরে ডা রেদযা। ম্ারকেন যুক্তিালেি োইলি যাোি 
কসৌভাগয অ্েো সুলযাগ রকেুই হ্ে না আম্াি। 
  
. 
  
ম্যারি অ্যাসলেি জন্ম হ্লযরেে জািং ন রসরটলত। তাাঁি  রিোলিি একম্াত্র রযরন ইউলিা  
সম্পলকে জ্ঞান অ্জেন কলিরেলেন, রতরন হ্লেন ঠাকুিদাদা। রতরন এলসরেলেন কিাম্ারনযাি 
একরট কোট্ট গ্রাম্ ওডলনি কেলক। 
  
. 
  
 ম্াস্টাি রডরগ্র োভ কিাি  ি ম্যারি কভলেরেলেন রেশ্ব ভ্রম্লণ কেলিালেন। রকন্তু কসই 
েেি গিম্কালে এডওযাডে অ্যাসলেি সলে তাি কদখা হ্ে। ইউলিা ীয  রিভ্রম্ণ  রিণত 
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হ্ে জািং ন রসরট কেলক  ঞ্চান্ন ম্াইে দূিেতেী ওযাটািরভোি ম্িুিরিম্ালত। এখালন 
এডওযাডে রগলযরেলেন এক হ্াটে ক ল ন্টলক শুশ্রূষা কিলত। 
  
ম্যারি েলেরেলেন–  িেতেী েেি আম্িা রনশ্চযই যাে। কিাম্,  যারিস আি কিাম্ারনযালত। 
  
কদখা যাক আসলে েেি গিম্কালে। 
  
. 
  
 িেতেী গিলম্ কেলেি জন্ম হ্ে। এডওযাডে কগ্রগরি কমু্যরনরট হ্াস াতালেি কালজ েযস্ত 
হ্লয  ডলেন। দুেেি  ি রটলম্ি জন্ম হ্ে। ম্যারি র  এইি রড রডরগ্র রনলেন। কানসাস 
কস্টট ইউরনভারসেরটলত  ডালত শুরু কিলেন। েেিগুলো ককাো রদলয ককলট কগে। 
র কালগা, আটাোন্টা এেিং কডনভা োডা রতরন আি ককাোও যানরন। অ্েোৎ কানসাস 
িালজযি োইলি যাোি সুলযাগ তাি হ্যরন। 
  
একরদন… ম্যারি ভােলেন। 
  
. 
  
জানাো রদলয োইলিি রদলক তাকালেন। তুষাি অ্দু্ভত কারুকাজ আাঁকলে, িূসি  ৃরেেী। 
আোি তুষাি  ডলত শুরু হ্ে। ম্যারি িাম্ডাি ককাটটা  িলেন, োে উলেি স্কাফে, এোি 
এরগলয কগলেন কযখালন তাি গারড  াকে কিা আলে কসইরদলক। 
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কযাম্পাসটা রে াে, রতনল া  লনলিা একি, সাতার টা োরড আলে, েযালোলিটরি, 
রেলযটাি িযাল ে, িাি াল  গালেি সম্ালিাহ্। দূি কেলক ম্লন হ্য এটা কোিহ্য িািীন 
দুগেিসাদ। 
  
ম্যারি কটরনসন হ্েলক  াল  কিলখ এরগলয কগলেন। এক অ্জানা ভদ্রলোক রনকন 
কযালম্িা রনলয তালক অ্নুসিণ কিলেন। রতরন একরটি  ি একরট েরে তুেলেন ম্যারিলক 
সাম্লন কিলখ। 
  
রকন্তু ককন? কোঝা কগে না। এক ঘণ্টা োলদ এই ফলটাগ্রালফি কনলগরটভ  াঠালনা হ্ে 
ওযার িংটন রডরসলত। 
  
িলতযক  হ্লিি একটা রনজস্ব েন্দ োলক, োলক রনজস্ব জীেন যিণা এেিং উন্মাদনা। 
জািং ন রসরট, কানকাস রসরটি একল া রত্র  ম্াইে দূিেতেী একটা কোট্ট  হ্ি। এখালন 
‘কডইরে ইউরনযন’ নালম্ একরট  রত্রকা আলে। একরট কিরডলযা এেিং কটরেরভ ন কস্ট ন 
আলে। আি অ্সিংখয কদাকান আলে  হ্লিি ককিিলে। দুনম্বি রিট সেলেলক জনরিয। 
ফাস্টে নযা নাে েযাি আলে, কডারম্লনা র জা, সাভাি জুলযোরি, আিও কত কী। 
ফাস্টফুলডি কিন আলে, োস কস্ট ন, কেলেলদি ক া ালকি কদাকান, ম্লদি কদাকান। 
জািং ন রসরটলত যাাঁিা োস কলিন তািা  ারন্ত এেিং স্বনঃ ব্দযলক ভালোোলসন। সপ্তালহ্ি 
ক লষি রদলক জািং ন রসরটি  াশ্বেেতেী কফাটেরিলেি স্বসনযলদি দা াদার লত ভলি ওলঠ। 
শুরু হ্য তালদি অ্েসি এেিং আনলন্দি িহ্ি। 
  
. 
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ম্যারি অ্যাসলে রডিি ম্ালকেলট োম্লেন। রকেু কখলত হ্লে। তাি ি, োরড অ্েোৎ ওল্ড 
রম্ে কফাডে কিালডি রদলক এরগলয যালেন। কেলকি িালি তালদি কোট্ট োসিান। ওক 
আি এেম্ গালেি সম্াহ্াি। 
  
অ্যাসলেি োরডরট কদাতো,  ােি রদলয স্বতরি। একটু উাঁিু রটোি ও ি। ডঃ এডওযাডে 
অ্যাসলে এই োরডরট রকলনরেলেন কতলিা েেি আলগ। ম্স্ত েলডা একটা রেরভিংরুম্ 
আলে। ডাইরনিং রুম্, োইলব্ররি, কব্রকফাস্ট রুম্, রকলিন। কদাতোয আলে ম্াস্টািস সুইট 
আি দুলটা অ্রতরিক্ত কেডরুম্। 
  
ম্যারি ম্ালঝ ম্লিযই অ্নুলযাগ কিলতন- দুজলনি  লক্ষ োরডটা রেিাট। 
  
এডওযাডে রিযতম্া স্ত্রীলক আদি কিলত কিলত েেলতন- ককন ভােে, আম্িা রিিরদন 
দুই োকে নারক? 
  
. 
  
ম্যারি ইউরনভারসেরট কেলক রফলি এলেন। রটম্ এেিং কেে তালক অ্ভযেেনা কিাি জনয 
অ্ল ক্ষা কিলে। 
  
রটম্ আনলন্দি সলে েেে– ম্া-ম্া, তুরম্ রক জালনা খেলিি কাগলজ আম্ালদি েরে ো া 
হ্লে? 
  
ম্যারি েেলেন- আঃ, েযাগটা িাখলত কদ। ককান্ কাগজ? 
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–কোকটা েলেনরন, উরন আম্ালদি েরে রনরেলেন। 
  
 ম্যারি কেলেি মু্লখি রদলক তাকালেন- উরন েলেনরন ককন? 
  
না, রটম্ জোে রদে। রকন্তু ওাঁনাি হ্ালত একটা রন রট রনকন কযালম্িা রেে। 
  
. 
  
কিােোি, ম্যারি তাি  াঁযরত্র তম্ জন্মরদন  ােন কিলেন। এডওযাডে তাি জনয কাউরন্ট 
ক্লালে একটা সািিাইজ  ারটি েযেিা কলিরেলেন। িরতলে ী কফ্লালিি আি ডগোসলক 
আম্িণ জানালনা হ্লযরেে। আিও িাি কজাডা দম্পরত। এডওযাডেলক ম্লন হ্ে, রতরন 
েুরঝ হ্ালিালনা র শুরদলন ক ৌঁলে কগলেন। ম্যারিি মু্লখ ককৌতূহ্ে এেিং উজ্জ্বেতা। তািা 
ক্লালেি রদলক এরগলয কগলেন। কগলট িলযলে হ্যার  োেেলড েযানাি। আঃ কী দুষ্ট, আম্ালক 
রকেুরট েলেরন। গত দু সপ্তাহ্ িলি নীিলে এই আলযাজন িেরেে। 
  
এখনও আম্ালক কত ভালোোলস! এডওযালডেি রদলক কিািা কিালখ তাকালত তাকালত 
ম্যারিি ম্লন হ্লযরেে। এাঁিা সকলেই ডাক্তালিি  রিোি। তাই কোিহ্য এম্ন  রি ীরেত 
ম্লনি অ্রিকািী। জািং ন রসরটি সে কসিা সালজেন। োো রহ্লসলেও অ্তুেনীয। স্বাম্ী 
রহ্লসলে অ্ননয। 
  
ম্যারি কম্াম্োরত রনরভলয রদলেন। জন্মরদলনি ককক কাটলেন। তাকালেন এডওযালডেি 
রদলক, ভােলেন, এই  ৃরেেীলত আরম্ সুখীতম্া িম্ণী। 
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. 
  
কসাম্োি সকােলেো, হ্যািং ওভাি ককলট কগলে, ম্যারি উলঠলেন। কাে খুে স্বহ্–স্বহ্ হ্লযলে। 
যলেষ্ট  যালম্পন ক লট  লডলে। ম্যারি খুে একটা ম্দ কখলত অ্ভযস্ত নন। তাই কোিহ্য 
এখনও ঘুম্-ঘুম্  ালে। 
  
রসাঁরড রদলয নীলি নাম্লেন। কব্রকফাস্ট স্বতরি কিলত হ্লে। 
  
ম্যারি রকেু েোি কিষ্টা কিলেন। 
  
কেে ঘি কেলক কেরিলয এলসলে। হ্ালত অ্লনকগুলো েই- ম্া, কাি সলে কো েেে? 
ম্লন ম্লন! 
  
কেে রকলিন কটরেলে ক ৌঁলে কগলে–না ম্া, আরম্ এটা কখলত  ািে না। তুরম্ রক আম্ায 
কম্লি কফেলে নারক? 
  
ম্া েেলেন আজলকি ম্লতা কখলয কন। কাে অ্নয রকেু কদে। 
  
দ  েেলিি রটম্ িান্নাঘলি েুলট কগলে। কস ম্াো ঝাাঁরকলয েেলে, আরম্ কেকন আি রডম্ 
খাে। 
  
রদন তাি রনজস্ব গরতলত এরগলয িলেলে, অ্সহ্য ম্াোি যিণা। 
  
োচ্চালদি সু্কলেি যাোি সম্য হ্ে। ওিা িলে কগলেই োরডটা  ান্ত হ্লে। 
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এডওযাডে রসাঁরড রদলয নীলি নাম্লেন। এতরদন োলদও এডওযাডেলক কদলখ খুেই 
আকষেণীয  ুরুষ েলে ম্লন হ্য। 
  
সুিভাত ডারেেিং, এডওযাডে িুমু্ রদলেন। তািা দুজলন রকলিলন িলে কগলেন। 
  
–সুইট হ্াটে, তুরম্ একটা কাজ কিলে? 
  
কী কাজ েলো। 
  
আরম্ দুলটা কেলেলকই কেলি কদে। 
  
 কালদি কালে? 
  
যালক  াে তাি কালে। 
  
–কক ওলদি রকনলে? 
  
–অ্ রিরিত ককউ। ওিা এত দুষু্টরম্ কলি। আি ভালো োগলে না। 
  
 এডওযাডে হ্াসলেন, েুঝলত  ািলেন, এটা ম্ালযি আদি। 
  
এত সুন্দি সুখী দাম্পতয জীেন। আনন্দ কযন উ লি  ডলে। 
  
 আিও একোি স্বাম্ীি মু্লখি রদলক তারকলয ম্যারি ভােলেন, আরম্ কত সুখী। 
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ক ষ  যেন্ত ম্যারি েেলেন- রঠক আলে, কেলে দুরটলক আরম্ আম্াি কালেই িাখে। কািণ 
তালদি োোলক আরম্ খুেই ভালোোরস। 
  
–সরতয কো েেে? আরম্ও ওই োচ্চা দুরটি ম্ালক ভালোোরস। ম্যারিলক আরেেলন 
রনলস্পর ত কিলত কিলত এডওযাডে েেলেন– শুভ জন্মরদন। 
  
–তুরম্ এখনও আম্ালক ভালোোলসা, আরম্ কতা েুরড হ্লয কগরে! 
  
আরম্ েুরডলদিই ভালোোরস। 
  
িনযোদ। 
  
 রকেু একটা ম্লন  লড কগে ম্যারিি, আজ তাডাতারড োরড রফিলত হ্লে। রডনাি োনালত 
হ্লে। 
  
. 
  
ম্যারি আি এডওযাডে একসলে োরড কেলক কেরিলয কগলেন। োতালস তালদি িুে উডলে। 
এডওযাডে কফাডে গ্রানালডলত উলঠ  ডলেন। ম্যারি তাি কস্ট ন ওযাগলন ঢুলক  লডলেন। 
  
এডওযাডে েেলেন- হ্াইওলযলত েিফ জলম্লে। সােিালন িারেও, ককম্ন? 
  
-তুরম্ও সােিালন কযও। 
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োতালসি কভতি ম্যারি িুমু্ েুাঁলড রদলেন। দুজলন দুরদলক িলে কগলেন। এডওযাডে যালেন 
হ্াস াতালেি রদলক। ম্যারিি গন্তেয ম্যানহ্াটেন। কষালো ম্াইে দূলি, কযখালন ইউরনভারসেরট 
কযাম্পালসি অ্েিান। 
  
োরডি সাম্লনই একটা গারড দাাঁড কিালনা রেে। দুজন ম্ানুষ কনলম্ এলেন। তািা 
কদখলেন, স্বাম্ী-স্ত্রী িলে যালেন। 
  
একজন েেলেন– এোি আম্িা যাে। 
  
ড্রাইভাি েলসরেলেন। এোি যাত্রা শুরু হ্ে। 
  
ম্যারিলদি  াল ি োরডলত তািা ক ৌঁলে কগলেন। ম্িযেযসী এক ভদ্রম্রহ্ো। 
  
আ রন রক রম্লসস ডগোস রসফাি? 
  
হ্যাাঁ। 
  
ভদ্রলোক  লকট কেলক কাডে কেি কিলেন। রতরন েেলেন, আম্াি নাম্ কিানাল্ড 
জযাম্েক। আরম্ কস্টট গভনেলম্েলন্টি রসরকউরিরট এলজরিলত কাজ কিরে। 
  
কী হ্লযলে? একো েেলেন না কয, আম্াি স্বাম্ী েযাি ডাকারত কলিলে। 
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এলজন্ট হ্াসলেন না ম্যাডাম্, আরম্ আ নাি িরতলে ী রম্লসস অ্যাসলে সম্পলকে দু-িাি 
কো জানলত িাইরে। 
  
– ককন? ম্যারি? কী হ্লযলে? 
  
 –আরম্ রক কভতলি আসে? 
  
–অ্ে যই আসুন। েসুন। করফ কনলেন? 
  
না, িনযোদ। আরম্ কলযকটা রম্রনট সম্য কনে। 
  
–ম্যারি সম্বলন্ধ ককন জানলত িাইলেন? 
  
–এটা একটা রুরটন কিক। উরন ককালনা খািা  কাজ কিলতই  ালিন না। কসটা আম্িাও 
জারন। 
  
— আম্ািও তাই ম্লন হ্য। ম্যারি অ্যাসলেলক আরম্ এক অ্নেদয িরিলত্রি কম্লয েেলত 
 ারি।…ওাঁনাি সালে আ নাি কদখা হ্লযলে? 
  
না ম্যাডাম্, েযা ািটা খুেই কগা নীয। আ রনও কগা নীযতা িক্ষা কিলেন। কতরদন িলি 
আ রন রম্লসস অ্যাসলেলক কিলনন? 
  
–কতলিা েেি িলি। কস কতা আম্াি  াল ি োরডলতই োলক। 
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 –অ্যাসলেি সলে আ নাি ভালো েনু্ধত্ব? 
  
–হ্যাাঁ, ম্যারি আম্াি খুে কালেি েনু্ধ। 
  
–তাি স্বাম্ী সম্পলকে আ নাি কী িািণা? 
  
–ডগোস এেিং আরম্ োডা ওাঁিা হ্লেন  ৃরেেীি সেলেলক সুখী দম্পরত। 
  
 শ্ৰীম্তী অ্যাসলেি দুরট সন্তান আলে, োলিা েেলিি একরট কেলে আি দ  েেলিি 
একরট কম্লয। কী তাই কতা? 
  
–হ্যাাঁ, কেে আি রটম্। 
  
–ম্া রহ্লসলে রতরন ককম্ন? 
  
 –অ্সািািণ! ককালনা অ্রভলযাগ কনই। 
  
 –তাহ্লে আ রন েেলেন, রম্লসস অ্যাসলে এক আলেগসোত ম্রহ্ো? 
  
অ্ে যই। 
  
–তাি জীেলনি ককালনা সম্সযা? 
  
–না-না। 
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–উরন রক ম্দ খান? 
  
-না, উরন অ্যােলকাহ্ে  েন্দ কলিন না। 
  
ড্রাগলসি রেষয? 
  
–রম্স্টাি, আ রন ভুে  হ্লি এলসলেন। জািং ন রসরটলত এই িিলনি ককালনা সম্সযা 
কনই। 
  
রম্লসস অ্যাসলে এক ডাক্তািলক রেলয কলিলেন…? 
  
–তালত কী হ্লযলে? 
  
–যরদ রতরন ড্রাগস িান? 
  
–আোি ককন এক কো েেলেন? উরন কসই িিলনি ম্রহ্ো নন। 
  
এইভালে কোোতো এরগলয িেে। অ্লনক খেি  াওযা কগে। 
  
. 
  
দুজন এলজন্ট িলেলেন ওযার িংটন রিলটি রদলক। তািা উত্তিরদলক যালেন। তািা একটা 
রেেলোডে  াি হ্লেন। কেখা আলে– আ রন স্বগেিালজয িলে  কিলেন। আনন্দ উ লভাগ 
করুন। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

44 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

  
কিকস েেলেন– রঠকই েলেলে। 
  
কিম্বাি অ্ফ কম্ালসেি োরড, িযযাে অ্ডোি, একরট োি, কম্ারসেযাে োরডগুরে,  ে এরগলয 
কগলে। 
  
কিানাল্ড েেলেন– রযশু, িিান িাস্তাটা দুলটা ব্ল্ক  লি! ম্স্ত েড একটা  হ্ি? 
  
কিক েেলেন- হ্যাাঁ, এ  লেই আম্ালদি এলগালত হ্লে। 
  
. 
  
ডগোস এক সহ্জ সিে স্বভালেি ম্ানুষ। রকন্তু এই মু্হূ্লতে তাি মু্লখ রেষাদঘন 
অ্রভেযরক্ত। ককন? রসফাি এখন রব্রজ কখোলত হ্ািলত েলসলেন। দ  হ্াজাি  লযন্ট 
ক েলন আলেন রতরন। আজ সন্ধযায এই ঘটনা িািোি ঘটে। কফ্লালিলিি রিি রেশ্বাস, 
অ্েিাটা কারটলয ওঠা যালে। 
  
ডগোস কাডে কফলেরেলেন– কফ্লালিি! কী কখেে তুরম্? তুরম্ রক কখেলত জালনা না? 
  
–আরম্ দুঃরখত, আরম্ রঠক েুঝলত  ারিরন। 
  
–রঠক আলে, ভালো কলি কখোি কিষ্টা কলিা। 
  
এডওযাডে কফ্লালিিলক রজজ্ঞসা কিলেন ম্যাডাম্, রকেু অ্সুরেিা হ্লে কী? 
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ম্যারি, এোি কতাম্াি কখো। 
  
আরম্ কখেে? 
  
–ককালনা সম্সযা? 
  
ম্যারি েেলেন– সম্সযা ককন? 
  
–আরম্ েেে না, আরম্ েেলত  ারি না। 
  
কালক আ রন কো রদলযলেন? এডওযাডে জানলত িাইলেন। 
  
–ওযার িংটন কেলক এক কফডালিে এলজন্ট এলসরেলেন। রতরন আজ সকালে ম্যারি 
সম্পলকে অ্লনক িশ্ন কিলেন। তাি কো শুলন ম্লন হ্ে, ম্যারি কোিহ্য এক 
ইন্টািনযা নাে স্পাই। 
  
এডওযাডে জানলত িাইলেন– কী িিলনি িশ্ন? 
  
–আ নালদি সম্পলকে, রেল ষ কলি ম্যারি সম্পলকে। ম্যারি আলম্রিকা যুক্তিালেি সৎ 
নাগরিক রকনা? ম্া এেিং স্ত্রী রহ্লসলে রতরন রক কতেেয  ােন কিলেন? ড্রাগস গ্রহ্ণ 
কলিন রকনা? 
  
কী আশ্চযে! আরম্ কতা রকেুই েুঝলত  ািরে না। 
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 ম্যারি েেলেন– না-না, ম্লন হ্লে, এটা কোিহ্য রেশ্বরেদযােয কেলক জানলত িাওযা 
হ্লযলে। আম্াি কাযেকাে োডালনা হ্লে রকনা, তা রনলয। 
  
কফ্লালিি জানলত িাইলেন– কী েযা াি? 
  
ম্ালঝ ম্লিযই রেশ্বরেদযােয এই িিলনি কোক  াঠায। যাাঁিা কসখালন অ্িযা না কলিন, 
তালদি ভূত-ভরেষযৎ-েতেম্ান সেরকেু রনলয আলোিনা কিা হ্য। 
  
–তা হ্লত  ালি, কফ্লালিি রসযাি একটা স্বরস্তি রনঃশ্বাস কফেলেন। আরম্ কভলেরেোম্ ওাঁিা 
কোিহ্য আ নালক েরন্দ কিলেন। 
  
ম্যারি হ্াসলেন- না-না, তা কী কলি সম্ভে! 
  
ডগোস রসফাি েেলেন- কখোটা িারেলয যালে কী? আম্াি  ালয েযো হ্লে। 
  
না, আরম্ িরতজ্ঞা কিরে, আি োলজ তাস কফেে না। 
  
. 
  
০৫. অ্যারেউড, ইিংেযান্ড 
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কিযািম্যান কঘাষণা কিলেন  ূেে রনিোরিত রনযম্ অ্নুসালিই আম্িা এই রম্রটিং-এ 
এলসরে। ম্লন িাখলেন এই রম্রটিং-এি ককালনা কিকডে িাখা হ্লে না। আম্িা এখন কেলক 
এলক অ্নযলক ককাড নালম্ ডাকে। 
  
কফ্ললম্াি কযাসে,  ঞ্চদ   তাব্দীি একরট দুগে। তাি োইলব্ররি ঘলি আটজন এলসলেন। 
দুজন স স্ত্র েযরক্ত, সাদা ক া ালক। তালদি  িলন কহ্রভ ওভািলকাট। তািা সেরদলক 
সতকে নজি কিলখলেন। তৃতীয জনও স স্ত্র। আম্রিত অ্রতরেিা রেরভন্ন জাযগালত 
েসলেন। 
  
 কিযািম্যান েেলত শুরু কিলেন কলযকটা োলজ খেি এলসলে। ম্ারিন কগ্রাজা 
আলেকজানলড্রালসি রেরুলি একটা অ্ভুযত্থান ঘটালত িলেলেন। কিাম্ারনযাি একজন 
 দি সিকারি কম্েিারি তালক এেযা ালি সম্েেন কিলেন। এোি ম্লন হ্য রতরন সফে 
হ্লেন। 
  
ওরডন েেলেন- আম্িা এখন কী কিে? 
  
–আম্ালদি আিও সােিান হ্লত হ্লে।  রশ্চম্ অ্রভমু্লখ অ্লনকগুলো জানাো খুেলত 
হ্লে। 
  
কেযাি ম্ন্তেয কিলেন যালত এই অ্ভুযত্থান না হ্য কসরদলক আম্িা নজি কদে কী? 
  
োেডাি জানলত িাইলেন কীভালে? 
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–কগ্রাজালক কম্লি কফেলত হ্লে। কিযািম্যান েেলেন। 
  
–এটা অ্সম্ভে! তাি অ্লনক েনু্ধ আলে। তাি রভোরট কযখালন অ্েরিত, কসখালন কঢাকা 
খুে একটা সহ্জ নয। ককউ এই কালজ কযাগ কদলে কী? 
  
না, আম্িা সিাসরি কিে না। ষডযি কিলত হ্লে। কিযািম্যান আোি েেলেন। 
  
–কসটা হ্লে কীভালে? 
  
কনলট্রাোি এেযা ালি একরট কগা ন আলোিনা কিলত িাইলেন। আম্িা আন্তজোরতক 
সিাসোদীলদি ভাডা কিলত  ারি। 
  
–আেুে আিাস? 
  
–না, এখন নতুন ককউ এলসলেন। তাি নাম্ অ্যালেে। 
  
–আরম্ কতা কখনও তাি নাম্ শুরনরন। রসগম্ন্ড েেলেন। 
  
–রঠকই েলেলেন। অ্যালেলেি ইরতহ্াসটা খুে ভালোভালে জানলত  ািা যাযরন। 
কনলট্রাোি অ্রফলস কয ফাইে আলে, তালত কদখলত  ারে, অ্যালেে ভািলতি র খ 
খরেস্তান আলন্দােলনি অ্নযতম্ উলদযাক্তা। কস  ুওিরতরিলকাি সিাসোদীলদি সলেও 
ভালো কযাগালযাগ কিলখ িলেলে। কলম্বারডযালত কয অ্ভুযত্থান হ্লযলে, তাি অ্ন্তিালেও ওই 
কোকরটি ভূরম্কা স্বীকাি কিা হ্লযলে। ইজিালযলে অ্ন্তত েজনলক কস গুপ্ত হ্তযা 
কলিলে। ইজিালযে তাি জনয দ  েক্ষ টাকা  ুিস্কাি কঘাষণা কলিলে। 
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োঃ, েযা ািটা উৎসাহ্েযেক! েি েেলেন, আম্িা কীভালে তাি কদখা  াে? 
  
তাি দাম্ খুেই কের । যরদ কস  লতে িারজ োলক। খিিা  ডলে ২০ েক্ষ ডোি। 
  
কফযাি েেলেন- কসটা না হ্য হ্লে। রকন্তু েযা ািটা ঘটলে কতা? 
  
রসগম্ন্ড আোি জানলত িাইলেন– অ্যালেলেি সালে কো েো কী কলি সম্ভে? 
  
ভদ্রলোলকি এক িরক্ষতা আলে, কনউসা মু্লনজ। 
  
–ককাোয কগলে কম্লযরটলক  াওযা যালে? 
  
–কস আলজেরন্টনায োলক। অ্যালেে তালক কোলযিআযালসে একটা অ্যা াটেলম্ন্ট রকলন 
রদলযলে। 
  
েি েেে– তাহ্লে আম্িা রক ওই কম্লযরটি সলে কযাগালযাগ িাখাি কিষ্টা কিে? 
  
কিযািম্যান জোে রদলেন- কনলট্রাোি হ্যারি োনলজি নাম্ কলিলে। 
  
-নাম্টা ক ানা েলে ম্লন হ্লে। 
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কিযািম্যান েেলত োলকন– হ্যাাঁ, হ্যারি নাম্টা  রিরিত। রতরন রসআইএ কেলক রেতারডত 
হ্লযলেন। রভলযতনালম্ রনজস্ব ড্রাগ েযেসা আলে। একোি দরক্ষণ আলম্রিকালত 
রগলযলেন। এই অ্ঞ্চেটা তাি নখদ েলণ। এলজন্ট রহ্লসলে িম্ৎকাি। 
  
কিযািম্যান েেলেন- আম্িা রক কভাট কনে? যাাঁিা অ্যালেেলক ক লত িাইলেন, তািা দযা 
কলি হ্াত তুেুন। 
  
আটজলনি হ্াতই আকাল ি রদলক উলঠ কগে। 
  
কিযািম্যান েেলেন- সভা এখালনই ক ষ হ্ে। আ নািা সতকেতা অ্েেম্বন কিলেন। 
  
. 
  
কসাম্োি কনলস্টেে হ্যানসন রগ্রনহ্াউলস র করনলক েযস্ত। রতরন একা আলসনরন। সলে 
আলেন অ্যারন নালম্ এক অ্সািািণ সুন্দিী। 
  
অ্যারন হ্াসলত হ্াসলত েেলেন– তুরম্ খাোি স্বতরি কলিা, আরম্ রডজাটেটা কদখরে। 
  
এই রডজাটে ম্ালন কী? ে ইরঞ্চ েম্বা অ্সািািণ রকেু একটা? 
  
রকন্তু কনলস্টেে হ্যাাঁনসলনি ভাগযটা খািা । একটা রেমু্রজন গারডি  ব্দ ক ানা কগে। 
  
উরন দাাঁত রখাঁরিলয েেলেন- ম্লন হ্লে  যতানিা এখালনও িাওযা কলিলে। 
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অ্যারন জোে রদলেন িাগ ককালিা না। 
  
না, এখনও িাগ করিরন। 
  
 কুরড রম্রনট ককলট কগলে। আি একটা গারডি  ব্দ  াওযা কগে। জানাোয রগলয রতরন 
কদখলেন, ম্লন হ্লে, এটা কোিহ্য সিকারি রেমু্রজন। ম্দিো কাাঁি, োইলি কেলক 
রকেুই কদখা যায না।  যালসোিলদি েুরকলয িালখ। 
  
–কেসরে, এখন কী হ্লে? 
  
–কদখা যাক, এোি কী ঘটলত িলেলে। 
  
আঃ, েুঝলত  ািরে না। 
  
কুরড রম্রনট োলদ কনলস্টেে হ্যানসন েুঝলত  ািলেন, রতন নম্বি গারডরটও িলে কগে। 
এোি  ুরে ম্যালনি সত্তা কজলগ উঠলে। আিও  াাঁিটা গারড আলে। সেকরট রেমু্রজন, 
এক এক কলি সেকরট গারড িলে যালে। 
  
কনলস্টেে হ্যানসন োইলসি কিলটি নাম্বািগুলো টুকলত শুরু কিলেন। 
  
অ্যারন অ্রভলযাগ কিলেন– আজও তুরম্  ুরেল ি কাজ কিলে? আিাম্ ফুরতে কিলে না? 
  
কনলস্টেে েেলেন-েযা ািটা ভরেষযলত কালজ কদলে হ্যলতা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

52 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

. 
  
সালজেন জানলত িাইলেন– কফ্ললম্াি কযাসলে আ রন কী কিরেলেন? 
  
কেডালত রগলযরেোম্ সযাি। 
  
কযাসেটা েন্ধ রেে। 
  
–রকন্তু রগ্রনহ্াউস কখাো রেে। 
  
–আ রন রগ্রনহ্াউলস রগলযরেলেন? 
  
–হ্যাাঁ, সযাি। 
  
–একা, না কাউলক রনলয? 
  
সযাি, সরতযটা েেে? 
  
–হ্যাাঁ, সেরকেু। আ রন ককন গারডগুলো সম্বলন্ধ সরন্দগ্ধ হ্লয উঠলেন? 
  
–ওলদি েযেহ্ালি। 
  
–গারডিা আিিণ কিলত  ালি রক হ্যানসন? ড্রইভািলদি কো েেলেন? 
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–অ্ে যই সযাি। ড্রাইভািলদি খুেই সতকে েলে ম্লন হ্লযলে। কুরড রম্রনট অ্ন্তি 
গারডগুলো  ারকেিং েট কেলড িলে যায। 
  
োঃ, এটা ভালো  যেলেক্ষণ! তলে এি অ্ন্তিালে অ্লনক যুরক্ত খাডা কিা কযলত  ালি। 
হ্যানসন আ নাি কী ম্লন হ্লে? 
  
–আরম্ রকেুই েুঝলত  ািরে না। 
  
–কদরখ, কী কী োইলসি নাম্বাি আ রন ক লযলেন? 
  
–এই কদখুন সযাি। 
  
রঠক আলে, আ নাি সলে কযাগালযাগ িাখে। 
  
. 
  
োইলসি কিলটি রিল াটেটা হ্ালত এে। সালজেন টুইে ভােলেন, হ্যানসন কোিহ্য ককাোও 
একটা ভুে কলিলেন। রতরন ইিল ক্টি  ালগাোি কালে ক ৌঁলে কগলেন। 
  
-ইিল ক্টি, োইলসি কিলটি নাম্বাি। 
  
–হ্যাাঁ, কদরখ। 
  
অ্লনক িনযোদ। 
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. 
  
এসআইএ-ি কহ্ডলকাযাটোি। ইিল ক্টি  ালগাো তাি সহ্কম্েীলদি সালে কো েেলত 
েযস্ত। এখালন রব্ররট  রসলরট ইনলটরেলজি সারভেলসি কতোেযরক্তিাও এলস উ রিত 
হ্লযলেন। কদখা কগে এক ভদ্রলোকলক। সযাি আলেক্স হ্াইডভাইড। 
  
–আম্াি সালে কো েলে আ নাি ককম্ন োগলে সযাি? অ্যালেক্স জানলত িাইলেন। 
  
সযাি, আ নালক এ েযা ালি জরডলযরে েলে আরম্ দুঃরখত। ইিল ক্টি  ালগাো েেলেন। 
  
না ইিল ক্টি, েুঝলত  ািরে আ নাি ব্রাঞ্চ কাজ কিলে। ওই কনলস্টেলেি নাম্ কী? 
  
-হ্যানসন, কেসরে হ্যানসন। 
  
. 
  
ইিল ক্টি  ালগাোি ক েন রদলকি দিজাটা েন্ধ হ্লয কগে। সযাি আলেক্স হ্াইডভাইড 
োে কটরেলফালন হ্াত িাখলেন। 
  
েেলেন- োেডাি, কতাম্াি জনয একটা খেি আলে। একটা কোট্ট সম্সযা হ্লে। 
কতাম্ালক একটা কাজ কিলত হ্লে। রতন জনলক সিালত হ্লে।  ুরে  সালজেন টুইে, 
ইিল ক্টি  ালগাো, কনলস্টেে কেসরে হ্যানসন। খুে তাডাতারড কাজটা ক ষ কিলত 
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হ্লে। তালদি রেরভন্ন ক ালস্ট  ারঠলয দাও। েন্ডন কেলক যত দূলি সম্ভে। কনলট্রাোিলক 
এখুরন খেিটা রদলত হ্লে। 
  
. 
  
 রনউইযলকেি কহ্ালটে ঘি। হ্যারি োনলজি ঘুম্ কভলে কগলে। ম্াঝিাত, কটরেলফালনি 
আতেনাদ। 
  
এখন কক কফান কিে? ঘরডি রদলক কিাখ  লড কগে। িাত িািলট োলজ। 
  
—কক? 
  
রম্রষ্ট কণ্ঠস্বি, োইনটা কো েেলত শুরু কলিলে। হ্যারি আম্তা আম্তা কিলত োলকন। 
  
-হ্যাাঁ, সযাি, ইলযস সযাি। আরম্ এখুরন যারে। িেম্ কয কট্রনটা  াে, কসটা িলিই কসাজা 
েুলযি আযাসে। আ নালক অ্লনক িনযোদ। 
  
োনজ রিরসভািটা নারম্লয িাখলেন। রসগালিট িিালেন। হ্াত কাাঁ লে। কয ভদ্রলোলকি 
সলে উরন কো েেলেন, রতরন এই  ৃরেেীি সে কেলক খতিনক আদরম্। হ্যারিলক এখন 
কী কিলত হ্লে, রঠক কোঝা যালে না। হ্যারি রনলজলকই িশ্ন কিলেন, রেিাট ককালনা 
কাজ কী? একটা খেি কদোি জনয এই ম্ানুষরট  ঞ্চা  হ্াজাি ডোি অ্নাযালস রদলয 
কদন। আলজেরন্টনালত কগলে কত  াওযা কযলত  ালি? হ্যারি দরক্ষণ আলম্রিকাি কম্লযলদি 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

56 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

ভালোোলসন। অ্ন্তত জনা োলিা সুন্দিীি খেি রতরন িালখন, যালদি  িীলিি সে জাযগা 
রিরেলয কখলত হ্য। 
  
–তাি ম্ালন রদনটা শুভ সিংলকত রদলয শুরু হ্লে। 
  
. 
  
সকাে নটা। োনজ কটরেলফালনি রদলক এরগলয কগলেন। অ্যালিাোইি আলজেরন্টনাি 
নাম্বালি কফান কিলেন। 
  
েুলযি আযালসেি রদলক আ নালদি িেম্ রেম্ান কখন উডলে? 
  
. 
  
৭৪৭ েুলযি আযালসেি এযািল ালটে এলস োম্ে। রেলকে  াাঁিটা। দীঘে যাত্রা। হ্যারি 
োনজ এলত রকেুই ম্লন কলিনরন। একটা খেি কদওযাি জনয  ঞ্চা  হ্াজাি ডোি! 
ম্াোি কভতি উলত্তজনা।  াাঁি েেি আলগ রতরন আলজেরন্টনায ক ষোলিি ম্লতা 
এলসরেলেন। সেরকেু ককম্ন নতুন েলে ম্লন হ্লে। 
  
হ্যারি োনজ কিন কেলক োইলি এলেন। গিম্ োতাস তালক অ্ভযেেনা জানাে। হ্যাাঁ, 
এখালন েড্ড গিম্। 
  
টযারক্স এরগলয িলেলে। োনজ তারকলয আলেন আকা   লেি রদলক। অ্লনক রকেু 
 ােলট কগলে। আহ্া, কত সুখই না রেে এখালন। 
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রফলযস্টা ক ষ হ্লযলে। ম্ানুষজন আোি কেরিলয এলসলে। টযারক্স কহ্ালটলে এলস োম্ে। 
কহ্ালটেরট  হ্লিি ককিিলে অ্েরিত, ফযা ান দুিস্ত এোকায। োনজ ড্রাইভািলক টাকা 
রদলেন। েেলেন, োরকটুকু কতাম্াি কালে কিলখ দাও। 
  
কডলস্ক নাম্ কেখা হ্ে।  রিিয রেখলেন, অ্যারসস্টযান্ট ম্যালনজাি তাাঁি রদলক তাকালেন। 
কেডরুলম্ি ভাডা স্বদরনক ষাট ডোি। োেরুম্, রেরভিংরুম্ সে  াওযা যালে। কটরেরভ ন 
এেিং  ীততা  রনযরিত েসাি ঘি। ওযার িংটলনি সলে এি তুেনা কিলত ইলে হ্ে। 
  
এখালন আরম্ কে  কলযকরদন োকে। কনউসালক কাে কডলক  াঠাে। 
  
দু-সপ্তাহ্ কেলগরেে কনউসালিি সালে কযাগলযাগ কিলত। রকন্তু ককন? 
  
. 
  
অ্নুসন্ধান শুরু হ্ে। হ্যারি কটরেলফান রডলিক্টরিি  াতায কিাখ িাখলেন। অ্লনকগুলো 
নাম্  াওযা যালে। রকন্তু আসে নাম্টা ককাোয? কসই ভদ্রম্রহ্ো, যাি জনয হ্লনয হ্লয 
আরম্ এখালন েুলট এলসরে? োনজ অ্োক হ্লেন! এখান কেলক কসখালন েুলট যালেন। 
রকন্তু কালিাি সালে কযাগালযাগ কিা সম্ভে হ্লে না। 
  
ো কেো নালম্ একরট োলি রগলয ঢুকলেন। োিলটন্ডাি তালক কদলখ অ্োক আরম্ 
কভলেরেোম্ আ রন কোিহ্য কোঁলিই কনই! ভারি ভালো োগলে আ রন আোি এলেন, 
তাহ্লে? এোি ককন এলসলেন? 
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োনজ েেলেন– আরম্ এক  ুলিালনা োন্ধেীি সন্ধালন এলসরে। একসম্য কভলেরেোম্ 
আম্িা রেলয কিে। রকন্তু কসই োন্ধেীি  রিোি হ্ঠাৎ এখান কেলক িলে যায। সম্পকেটা 
ককাঁলি কগলে। তাি নাম্ কনউসা মু্লনজ। 
  
োি-কটনডাি েেলেন– এই নাম্ কতা কখনও শুরনরন! 
  
–যরদ এই নাম্টা ক ালনন, তাহ্লে অ্যান্টরন, আম্ালক জানালত ভুেলেন না। 
  
. 
  
োনজ এলেন তাি এক েনু্ধলক কদখলত,  ুরে  কহ্ড ককাযাটোলি। 
  
োনজ, আরম্ হ্যারি োনজ! 
  
 –হ্যালো জজে, কতাম্াি সালে অ্লনকরদন  ি কদখা হ্ে। 
  
–শুলনরে রসএ নারক কতাম্ালক তারডলয রদলযলে? 
  
হ্যারি হ্াসলেন- রঠক কসভালে নয, ওিা আম্ালক োকলত েলেরেে। রকন্তু আম্াি রনজস্ব 
কাজ আলে। 
  
কী কাজ? 
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–আরম্ একটা রডলটকরটভ এলজরি খুলেরে। এই কালজ আরম্ েুলযি আযালসে এলসরে। 
আম্াি এক ক্লালযলন্টি মৃ্তুয হ্লযলে।  াাঁি সপ্তাহ্ আলগ। রতরন এক কম্লযলক কিলখ 
কগলেন। অ্লনক টাকা কদলেন তালক, আরম্ কসই কম্লযটালক খুাঁলজ োি কিাি কিষ্টা 
কিরে। আরম্ শুলনরে ওই কম্লযরট নারক েুলযি আযালসে োলক। 
  
তাি নাম্ কী? 
  
কনউসা মু্লনজ। 
  
–এক রম্রনট দাাঁডাও কতা। না, আরম্ কতাম্ালক সাহ্াযয কিলত  ািরে না। আম্ালদি 
করম্পউটাি ো ফাইলে এই নাম্ কেখা কনই। 
  
–রঠক আলে, আরম্ কদখরে, অ্নয ককাোও খেি  াওযা যায রকনা। 
  
. 
  
এোি োিগুলোলত অ্নুসন্ধান কিলত হ্লে।  ুলিালনা কিনা োি, তাি ি নতুন োি। 
রকন্তু সে জাযগায একই খেি। এই কম্লযরটি ককালনা রিহ্ন কনই। 
  
হ্ারি োনজ ভােলেন, ককাোয যাওযা যায? ভােলত ভােলত ো কোকালত এলেন।  হ্লিি 
ককিিলে অ্সািািণ রেলনাদন ককি। িাি াল  ঝকঝলক কদাকান। এখালনও কনউসা 
মু্লনলজি সন্ধান  াওযা কগে না। এই িেম্ ম্লন হ্ে, আরম্ কোিহ্য অ্িলণযি ম্লিয 
একা একা ঘুলি কেডারে। রনষ্ক্রম্লণি  ে জারন না। 
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. 
  
র োি। কোট্ট একটা োি এেিং ভাগয  রিেরতেত। 
  
শুরোি িারত্র। োলি েম্জীেী ম্ানুলষি রভড। দ  রম্রনট  ি োনজ োি অ্যালটনডালিি 
কালে ক ৌঁলোলত  ািলেন। 
  
োি অ্যালটনডাি েেলেন- কনউসা মু্লনজ? হ্যাাঁ, আরম্ ভদ্রম্রহ্োলক রিরন। আ রন 
ম্িযিালত আসুন, তাহ্লে কদখা  ালেন। 
  
 লিি রদন সলন্ধলেো হ্যারি োনজ র োলি এলস ক ৌঁলেলেন এগালিাটাি সম্য। কদখলেন, 
োলি জনসম্াগম্ রম্  োডলে। 
  
ম্িযিাত। রতরন আিও নাভোস হ্লয উঠলেন, কীভালে কো হ্লত  ালি? সরতয সরতয উরন 
রক কনউসা মু্লনজ? 
  
কহ্া-কহ্া কলি হ্াসলত হ্াসলত একদে তরুণী োলি ঢুলক  লডলে। তািা একজন  ুরুলষি 
িাি া  রঘলি েসে। োনজ ভােলেন, না, এলদি ম্লিয কোিহ্য কনউসা কনই। 
  
রকন্তু এই কম্লযরট রক কনউসা হ্লত  ালিন? েযলফ্রলন্ডি সলে কো েেলেন। অ্যালেে 
একজনলক হ্তযা কিাি জনয কুরড েক্ষ ডোি  ালে। অ্যালেে রক এই ভদ্রম্রহ্োি 
তুরুল ি তাস? রঠক েুঝলত  ািা যালে না। 
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তাি ি? দিজা খুলে কগে। োনজ তাকালেন, ম্িয েযরসনী, কদখলত খুে একটা ভালো 
নয, ক লট কম্দ জলম্লে, েলডা েলডা দুলটা স্তন হ্াাঁটাি তালে তালে দুেলে, মু্লখ 
 াউডালিি ো , ম্াোি কসানারে িুে িিং কলিলেন। িাম্ডাি িিং কালো। েুঝলত  ািা 
যালে, হ্যলতা আলগ ভািতীয েিংল ি ো  রেে। কস্পনলদ ীয কািও সলে রেলয হ্লযলে। 
কয স্কাটেটা  লিলেন, ঢেঢে কিলে। কসালযটাি অ্লনক কিাগা কািও জনয স্বতরি। 
  
এই ভদ্রম্রহ্ো িাি াল  তাকালেন, কিালখি তািায উজ্জ্বেতা কনই। কলযকজলনি রদলক 
উদাসীন দৃরষ্টলক্ষ  কিলেন। এরগলয কগলেন সাম্লনি রদলক। 
  
কস্পনীয ভাষায েেলেন- আম্ালক রকেু ম্দ কদলে? 
  
আিও–আিও, অ্নাকষেণীয কদখালে তালক। 
  
োনজ ভােলেন, ম্দ কখলয তুরম্  াগে হ্লয যাও, ম্াতাে হ্লয যাও, তাি ি আরম্ 
কতাম্াি সলে কো েেে। 
  
এোি কো শুরু হ্ে। হ্যারি োনজ েেলেন– আরম্ কনউসা মু্লনলজি সলে কদখা কিলত 
িাইরেোম্। আম্াি ভাগয রক খুলে কগলে? 
  
–আরম্ই কনউসা মু্লনজ। 
  
 হ্যারি োনজ ভােলেন, না, এোি রজজ্ঞাসা কিে, আ রন রক অ্যালেলেি েনু্ধ? 
  
-হ্যাাঁ। 
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 হ্যারি োনজ েেলেন রঠক আলে, আরম্ রক আ নাি সালে হ্লেি একলকালণ েসলত 
 ারি? 
  
–রঠক আলে। 
  
তািা একলকালণ িলে কগলেন। েসা হ্ে। 
  
হ্যারি োনজ েেলেন আরম্ আ নাি সলে কো েেে। 
  
–আম্ালক এক কোতে িাম্ রকলন কদলেন? 
  
 হ্যারি েেলেন- রঠক আলে, এখুরন রদরে। 
  
একজন ওলযটািলক কদখা কগে। োনজ েেলেন–একলোতে িাম্, স্কি আি কসাডা। 
  
 মু্লনজ েেলেন- না-না, অ্নু াতটা রদ্বগুণ কলি রদন। 
  
ওলযটাি িলে কগে। 
  
 োনজ েেলেন আরম্ অ্যালেলেি সলে কদখা কিলত িাইরে। 
  
ভদ্রম্রহ্ো তাকালেন, সলন্দলহ্ি কিালখ কী েেলেন? 
  
তাি জনয একটা কোট্ট উ হ্াি আলে। 
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–কী িিলনি উ হ্াি? 
  
কুরড েক্ষ ডোি। 
  
ম্দ এলস কগলে। হ্যারি োনজ গ্লাস তুেলেন। েেলেন–রিযািস। 
  
ভদ্রম্রহ্ো একিুমু্লক কিা-কিা কলি সেটা কম্লি রদলযলেন। তাি ি েেলেন- কী জনয 
অ্যালেেলক কুরড েক্ষ ডোি কদওযা হ্লে? 
  
তাি সালেই কো েেলত হ্লে। 
  
–এটা সম্ভে নয। অ্যালেে সকলেি সলে কদখা কলি না। 
  
–কদখুন, কুরড েক্ষ ডোলিি জনযও নয! 
  
 কে  েুঝলত  ািা কগে, ম্দ এোি কনউসালক আরম্ণ কলিলে। কনউসাি কো জরডলয 
আসলে। ককালনাম্লত েেলেন ভালো কলি েেুন কতা আ রন কী িাইলেন? 
  
হ্যারি োনজ েেলেন– আ রন এখনই যালেন না। আ নাি সালে দিকারি কো আলে। 
  
 উলঠ দাাঁরডলয কনউসা আোি েলস  ডলেন। েেলেন- কী কো? 
  
োনজ েেলেন আরম্ সরতয কোটা েেে কী? 
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আি এক কোতে িাম্? 
  
হ্যারি ভােলেন, কাজটা রঠক হ্লে রক না। 
  
–অ্যালেে কী িিলনি ম্ানুষ? উ  ত্নী িাখলত ক লিলেন অ্েি টাকা রদলত  ািলেন না! 
  
োনজ আোি ম্লদি অ্ডোি রদলেন। েযা ািটা অ্রেশ্বাসয, রকন্তু এটা কিলতই হ্লে। না 
হ্লে  ঞ্চা  হ্াজাি ডোি করম্ ন ম্ািা যালে। রতরন মু্লনজলক েক্ষয কিলেন। মু্লনজ 
রভরখরিি ম্লতা ম্দ  ান কিলেন। 
  
োনজ কহ্লস েেলেন– কনউসা, অ্যালেলেি সলে কো েেলত হ্লে। রকন্তু কী কলি? 
  
–আরম্ েযেিা কিলত  ারি, রকন্তু আম্াি কী োকলে? 
  
–সে কো েেরে, তাি আলগ েেুন আ রন ম্ারিন কগ্রাজাি নাম্ শুলনলেন কী? 
  
–না। 
  
–ক ানা সম্ভেও নয। 
  
আিও রকেু ম্দ কদলেন? 
  
 এোি োনজ হ্ালত হ্াত িাখলেন– অ্ে যই। 
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ডােে িালম্ি অ্ডোি কদওযা হ্ে। 
  
–অ্যালেে জালন কগ্রাজালক। আ রন শুিু ম্ারিন কগ্রাজাি নাম্ েেলেন। 
  
 তাহ্লে কী হ্লে? কোকা 
  
–এলকোলি কোকা। অ্যালেে কী কলি এই কম্লযটাি সালে সম্য কাটায? 
  
 হ্যারি েেলেন- ওই কোকটালক  ৃরেেী কেলক সিালত হ্লে। 
  
–ককন? ও কী কলিলে? 
  
কনউসা উদাসীনভালে ম্াো নাডলেন। 
  
ম্লন হ্লে, উরন কোিহ্য দুঃস্বে কদখলেন। 
  
. 
  
 লিি রদন সন্ধযালেো। হ্যারি োনজ আোি কসই োলি ক ৌঁলে কগলেন। মু্লনলজি এখনও 
কদখা কনই। োনজ োিলটন্ডািলক রজজ্ঞাসা কিলেন, উরন ককাোয োলকন জালনন কী? 
  
োিলটন্ডাি েেলেন– না, আম্াি রঠক জানা কনই। 
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কনউসা কোিহ্য সকেলক কোকা োরনলযলে। োনলজি ম্লন হ্ে, আরম্ও ককলট  রড। 
সম্য এরগলয িলেলে। অ্যালেলেি সালে কী কলি কদখা হ্লে? একম্াত্র িাস্তাটাও কতা 
ককলট কগে। 
  
সে কো েেলত হ্লে,  িাজলযি খেি। 
  
না, হ্যারি োনজ ভােলেন– ম্লন হ্লে কনউসা এখালন আোি রফলি আসলেন। কািণ ম্দ 
খাওযা দিকাি। রতরন জালনন, আরম্ তালক এখন ম্দ কজাগালত  ািে। 
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২. হ্যামি লািজ 
০৬. 
  
 লিি রদন িাত এগালিাটা। হ্যারি োনজ একটা কটরেলেি  াল  েলস আলেন, োদাম্ 
রিলোলেন। 
  
অ্ল ক্ষাি িহ্ি দীঘে হ্লে। িাত দুলটা কেলজ কগলে। কনউসা মু্লনজলক কদখা কগে, 
দিজাি সাম্লন দাাঁরডলয আলেন। কদখলেই কোঝা যালে, হ্যলতা যলেষ্ট ম্দ রগলেলেন 
ইরতম্লিয। হ্যারিি হৃৎর ণ্ড স্পন্দন কিলত শুরু কলিলে। 
  
হ্াসলেন কনউসা, কিযালি ি  কলি েলস  ডলেন। 
  
–আ নাি কী হ্লযরেে? 
  
হ্যারি জানলত িাইলেন, কণ্ঠস্বলি অ্সরহ্ষু্ণতা। িাগলক রনযিণ কিাি কিষ্টা কিলেন। 
  
কনউসাি কিালখ দুষু্ট ই ািা- হ্াই! 
  
–গত িালত্র আ নাি এখালন আসাি কো রেে, তাই না? 
  
–হ্যাাঁ। 
  
কনউসাি কী হ্ে কী? 
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–আরম্ আম্াি এক কম্লযেনু্ধি সলে মু্রভ কদখলত রগলযরেোম্। একটা নতুন মু্রভ। আহ্া, 
একটা ম্ানুষ যালেতাই কাণ্ড কলিলে। 
  
োনজ খুেই হ্তা  হ্লযলেন। হ্যলতা ককাঁলদ কফেলতন। অ্যালেে কী কভলেলেন? এই 
ম্াতাে কুকুরিি োচ্চাটালক োিোি  াঠালে ককন? আহ্া, তলে আম্াি কালে এই 
কম্লযরট একটা কসানারে রেডাে হ্লত  ালি। 
  
োনজ রজজ্ঞাসা কিলেন– কনউসা আ রন রক অ্যালেলেি সালে কযাগালযাগ কলিলেন? 
  
কনউসা োনলজি রদলক  ূনয দৃরষ্টলত তাকালেন। িশ্নটা কোঝাি কিষ্টা কিলেন– অ্যালেে! 
আরম্ রক এক  াত্র ম্দ কখলত  ারি োনজ? 
  
োনজ ডােে িালম্ি অ্ডোি রদলেন কম্লযরটি জনয। রনলজি জনয ডােে স্কি। এই মু্হূ্লতে 
তালক ম্দ কখলয িাো হ্লতই হ্লে। 
  
-কনউসা, অ্যালেে কী েেলেন? 
  
–অ্যালেে? উরন হ্া েলেলেন। 
  
–রঠক আলে। 
  
 হ্যারিি েুলক  াষাণ ভাি কিল  েলসরেে। কনলম্ কগে। 
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েযা ািটা সুন্দি। এোি কাজটা শুরু কিা যালে। 
  
 ভােনাটা  াখনা কম্লে উডলে। 
  
এই কুকুরিি োচ্চাটাি কো রেশ্বাস কিা যালে কী? দ েক্ষ ডোি? ভােলতই ককম্ন 
োগলে। 
  
োনজ একদৃরষ্টলত তারকলয আলে। কনউসা ম্লনি সুলখ ম্দ রগেলেন। রকেুটা ব্ল্াউলজ 
 লড কগলে। 
  
–অ্যালেে আি রকেু েেলেন? 
  
 ভুরু দুরট কুাঁিলক উলঠলে অ্যালেে? সে তেয না ক লে রতরন এই কাজটা কিলেন রকনা 
রঠক কনই। 
  
োনলজি মু্লখ ম্িুি হ্ারস েেুন েযা ািটা খুেই কগা নীয, কনউসা, আরম্ তালক সে খেি 
রদলত  ািে না। 
  
কনউসা ম্াো নাডলেন উদাসভালে– তাহ্লে অ্যালেে েযা ািটা কিলত িারজ হ্লেন না। 
িস্তােটাি ম্লিয ক োে কলি কদলেন। আম্ালক িাম্ খাওযালত  ালিন? 
  
হ্যারি োনলজি ম্ন অ্রত দ্রুত েুটলত শুরু কলিলে। যরদ কম্লযটা এই মু্হূ্লতে হ্াওযা হ্লয 
যান তাহ্লে কী হ্লে? ওাঁলক কতা  িেতেীকালে আি কখনও  াওযা যালে না। 
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হ্যারি েেলেন-কনউসা, আম্াি েযা ািটা কোঝাি কিষ্টা করুন। কয-সম্স্ত কোক এই 
েযা ািটাি সলে যুক্ত আলেন তালদি কফান কিলত হ্লে। তািা যরদ অ্নুম্রত কদন তাহ্লে 
আরম্ নাম্ েেে। 
  
কাাঁলি ঝাাঁকুরন রঠক আলে, আ নাি যা ইলে। 
  
না, োনজ েযা ািটা কোঝাোি কিষ্টা কিলেন। অ্যালেেলক িাগ কিলত েেলেন না। 
কােলকি ম্লিযই আরম্ জোে কদে। ককাোয কগলে আ নাি সলে কদখা হ্লত  ালি েেুন 
কতা? 
  
-ককন এখালন? 
  
ম্দ এলস কগলে, কুকুরিি োচ্চাটা এক িুমু্লক সেটা ম্দ রগলে কফেলেন, ম্লন হ্লে। 
কযন একটা  শু। 
  
োনলজি ইলেহ্ে, কম্লযরটলক এখনই কম্লি কফলে। এই কেযাদর  আি রতরন সহ্য 
কিলত  ািলেন না। 
  
. 
  
োনজ  ােরেক কটরেলফান েুে কেলক কফান কিলেন। কনলট্রাোলিি কণ্ঠস্বি ক ানা 
কগে–না, ককালনা নাম্ েো যালে না। 
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ইলযস সযাি, রকন্তু একটা সম্সযা কদখা রদলযলে। অ্যালেলেি িরক্ষতা কনউসা মু্লনজ 
জারনলযলেন,  রিিয না রদলে কাজটা কিা সম্ভে হ্লে না। কাি হ্লয অ্যালেে কাজ 
কিলেন কসটা নারক তালক জানালতই হ্লে। আরম্ েলেরে, আ নাি অ্নুম্রত ক লে নাম্টা 
েলে কদে। 
  
–এই ভদ্রম্রহ্ো, কদখলত ককম্ন? 
  
কনলট্রাোি রিরসভাি িলি আলেন। 
  
োনজ েেলেন- কম্াটা, কদখলত রেরেরি, কোকালসাকা কিহ্ািা সযাি। 
  
আম্াি নাম্ েোটা উরিত হ্লে না। 
  
 হ্যারি োনজ েুঝলত  ািলেন েযা ািটা কত ভযিংকি। রতরন েেলেন–ইলযস সযাি, আরম্ 
েুঝলত  ািরে। 
  
তাহ্লে? অ্যালেলেি কম্েদক্ষতা কীভালে যািাই হ্লে? 
  
দীঘেক্ষণ নীিেতা। 
  
আোি োনজ েেলত শুরু কিলেন–ম্লন হ্য অ্যালেে কখনও রেশ্বাসঘাতকতা কিলেন 
না। একোি রতরন যরদ অ্রেশ্বালসি কাজ কলিন তাহ্লে ভরেষযলত আি ককউ তাাঁলক কাজ 
কদলেন না। রতরন খালেন কী? 
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আোি দীঘেক্ষলণি নীিেতা। 
  
–আ রন রঠকই েলেলেন। 
  
–রঠক আলে অ্যালেেলক আম্াি নাম্ েেলত  ালিন। তলে কদখলেন অ্যালেে কযন কালিা 
কালে নাম্টা িকা  না কলিন। আম্ালক কখনও উরন কযন সিাসরি কযাগালযাগ না 
কলিন। উরন ককেে আ নাি ম্ািযলম্ই কাজ কিলেন। 
  
হ্যারি োনলজি ম্ন আকাল  উডলে তখন– হ্যাাঁ, সযাি, আরম্ সে েুরঝলয েলেরে। 
আ নালক অ্জস্র িনযোদ। 
  
রিরসভািটা নারম্লয িাখলেন, মু্লখ  িৎ সূলযেি আলো।  ঞ্চা  হ্াজাি ডোি, কত 
সহ্লজ টাকাটা  লকলট আসলে। 
  
তাি ি? দ  েক্ষ ডোি, গুনগুরনলয একটা গান কগলয উঠলেন হ্যারি! 
  
. 
  
কের  িালত কনউসা মু্লনলজি সলে হ্যারি োনলজি কদখা হ্ে, ডােে িালম্ি অ্ডোি কদওযা 
হ্ে। 
  
হ্যারি েেলেন–আরম্ অ্নুম্রত ক লযরে। 
  
কনউসাি দাযসািা অ্রভেযরক্ত। 
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–রঠক েেলেন? 
  
আসে কোলকি নাম্ েলে কদওযা হ্ে। এই নাম্টা অ্লনলকই জালন, তাই োনজ 
কভলেরেলেন কনউসা হ্যলতা খুর  হ্লেন। কনউসা কাাঁি ঝাাঁকারন রদলয েেলেন-”আরম্ 
কখনও এই নাম্টা শুরনরন। 
  
-কনউসা, েযা ািটা তাডাতারড কিলত হ্লে। ম্ারিন কগ্রাজা রনওরেি একরট রভোলত 
েুরকলয আলেন। 
  
-ককাোয? 
  
একটা ম্াতালেি সালে এভালে কো েো যায কী? তেুও না িাগ কলি হ্যারি েেলেন 
 যারিলসি  াল  একটা কোট্ট  হ্ি অ্যালেে রনশ্চযই জানলেন। 
  
–আম্ালক আলিক  াত্তি ম্াে রদন রিজ! 
  
. 
  
এক ঘণ্টা ককলট কগলে, কনউসা তখনও ম্াে খালে। হ্যারি োনজ তালক আিও কের  
ম্াে কখলত উৎসারহ্ত কিলেন। ককন?  ুলিা ুরি ম্াতাে হ্লয কগলে আম্ালক সলে রনলয 
যালেন, েযলফ্রলন্ডি কালে। োরক কাজটুকু সহ্লজই কিা যালে। 
  
োনজ ম্ালঝম্লিযই কনউসাি মু্লখি রদলক তাকালেন। আহ্া, কিাখ দুলটা ঢুেু ঢুেু। 
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অ্যালেেলক িিা আি  ক্ত হ্লে না। সম্ভােনা রম্  উজ্জ্বে হ্লয উঠলে। 
  
–অ্যালেে কলে  হ্লি রফলি আসলেন? 
  
–আগাম্ী সপ্তালহ্। 
  
 হ্যারি োনজ কম্লযরটি হ্ালত হ্াত কিলখ েেলেন- িেুন না আ নাি োরডলত যাই। 
  
 কিাখমু্লখ একটা অ্দু্ভত আম্িণ। 
  
–ও.লক, রঠক আলে। 
  
 েযা ািটা তাহ্লে শুরু হ্ে। 
  
. 
  
কনউসা মু্লনজ োস কলি একটা অ্ রিেন্ন ঘলি। দু ঘলিি আ াটেলম্ন্ট। েুলযি 
আযালসেি কেনগালনা অ্ঞ্চলে। কদখলেই কোঝা যায দরিদ্রতাি রিহ্ন ম্াখালনা। এলোলম্লো 
সেরকেু। রে ৃঙ্খো। আি অ্েলহ্ো। দিজা রদলয কভতলি িলে  কিলেন। কনউসা এক 
ককালণ কহ্াঁলট কগলেন। হ্াাঁটলত  ািলেন না। কে  কলযকটা ম্লদি কোতে সাজালনা আলে। 
  
–আ রন কী খালেন? 
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–আরম্ আি খাে না, োনজ েেলেন, আ রন িারেলয যান। 
  
 টেম্ে  ালয কনউসা ম্দ ঢােলেন। কদখলত খািা , িাস্তাি কুকুরি, রকন্তু ওি সালে 
এখন ভালো েযেহ্াি কিলত হ্লে। কািণ–দ  েক্ষ ডোি। ডোিটাই এখন আম্ালক 
উন্মাদ কলি রদলযলে। 
  
দ  েক্ষ ডোি? ভােলতই ম্নটা আনলন্দি  াখা কম্লে কদয। 
  
োনজ িাি াল  তাকালেন। করফ কটরেলেি ও ি গাদাগুলেি েই। একরটি  ি একরট 
েই খুলে  ডাি কিষ্টা কিলেন োনজ। অ্যালেলেি ম্ন সম্পলকে জানা যালে। অ্দু্ভত! এ 
েইগুলো এখালন আলে ককন? ভােলত অ্োক োলগ, জজে আম্ানলডাি গারব্রলযো, ওম্ি 
কালেজালসি ফাযাি অ্ন দয ম্াউনলটন’, গারসেযা ম্ািকুইলজি ওযান হ্ানলড্রড ইযািস 
অ্ফ সরেরিউড, অ্যারন্টরনও রকসনালিালসি অ্যাট নাইটস দয কযাট এেিং আিও অ্লনক 
েই। এই ঘি অ্েো ওই ম্রহ্োি সালে েইগুলো রম্েলে না। 
  
োনজ এরগলয কগলেন। হ্াত িাখলেন ওই ম্রহ্োি ম্স্ত েলডা ককাম্লি। 
  
–আ নালক কদখলত কত সুন্দি! আ রন রক তা জালনন? 
  
আেলতা কলি স্তনেৃলন্ত কটাকা রদলেন। রেিাট আকালিি দুলটা কেেুন, োনজ এই েলডা 
েুকওযাো কম্লযলদি অ্ েন্দ কলিন। তেু েেলেন- আ নাি কসৌন্দযে কিলয কদখাি 
ম্লতা। 
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কনউসাি কিালখি তািায দুযরত- সরতয েেলেন? 
  
 োনজ এরগলয কগলেন। কম্াটা কম্াটা দুলটা উরুলত হ্াত রদলেন।  াতো রফনরফলন সুরতি 
ক া াক কে যাটা  লিলে। 
  
একোি কিলত ইলে কিলে। আরম্ আম্িণ জানাে কী? 
  
এই কম্াটা কম্লযলেলেটালক রেোনায কফেলে কী হ্লে? সােিালন  া কফেলত হ্লে। 
হ্যলতা অ্যালেলেি কালে সে খেি ক ৌঁলে যালে। েযা ািটা কসখালনই ক ষ হ্লে। না, 
এখন কো েো যাক। 
  
োনজ কখেলত কনলম্  ডলেন। 
  
কনউসা জানলত িাইলেন কী কিলে না? 
  
ওাঁি কিালখ ককম্ন একটা আভা- কেরে, এটা একটা সুন্দি েযা াি। 
  
তাহ্লে আম্াি কেডরুলম্ িলে এলসা। 
  
টেলত টেলত কনউসা এরগলয িলেলেন। োনজ তালক অ্নুসিণ কিলত োলকন। কোট্ট 
কেডরুম্। একটা কক্লালসট, একটা অ্লগাোলো রেোনা, দুলটা কিযাি। ভাোলিািা আযনা 
কদওযা একটা কড্ররসিং কটরেে। 
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হ্যারি োনজ কদখলেন, কক্লালসলট  ুরুলষি ক া াক ঝুেলে। তাি ম্ালন, অ্যালেে এখালন 
িাযই এলস োস কলিন। 
  
কনউসা রেোনাি িালি িলে কগলেন। ব্ল্াউলজি কোতালম্ হ্াত কিলখলেন। অ্নয সম্য হ্লে 
হ্যারি ওখালন িলে কযলতন, একটা একটা কলি কোতাম্ খুলে রদলতন।  িীলিি এখালন 
কসখালন দুষু্ট রম্রষ্ট আদলিি রিহ্ন আাঁকলতন। কালন কালন অ্সভয কো ক ানালতন। রকন্তু 
মু্লনলজি কিহ্ািাই তাাঁলক অ্সুি কলি তুেলে। রতরন কদখলেন, স্কাটেটা ি  কলি ম্ারটলত 
 লড কগে। কভতলি রকেু কনই–  যারন্ট অ্েো কব্ররসযাি। এলকোলি উেে। আিও খািা  
োগলে। জঘনয ম্রহ্ো, েলডা েলডা েুক দুলটা ঝুলে  লডলে। ক টটা কেরিলয আলে 
সাম্লনি রদলক। কম্াটা দুলটা উরু। এম্ন কুতরসৎ ম্রহ্ো আরম্ কখনও কদরখরন। োনজ 
ম্নলক কোঝাোি কিষ্টা কিলেন, কলযক রম্রনলটই কখোটা ক ষ হ্লয যালে। রকন্তু ওই দ  
েক্ষ ডোি? সািা জীেন আম্াি  লকলট োকলে। 
  
ইলেি রেরুলি রনলজলক েযািংলটা কিলত োিয হ্লেন োনজ। কম্লযরট ইরতম্লিযই 
রেোনালত শুলয  লডলেন, অ্ল ক্ষা কিলেন। হ্াম্াগুরড রদলয কসখালন ক ৌঁলে কগলেন 
োনজ। 
  
কী ভালোোলসা তুরম্? 
  
 িলকালেট, আরম্ িলকালেট ভালোোরস। 
  
–রঠক আলে, এটাই ভালো োগলে। 
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আঃ, তুরম্ কত সুন্দিী! 
  
কনউসাি কিালখ কজলগলে অ্ ূেে  রিতৃরপ্ত। 
  
–আম্াি জীেনটা কত সুন্দি, তুরম্ তা জালনা কী? 
  
–ককন? 
  
–আরম্ অ্যালেলেি গােেলফ্রন্ড। 
  
এোি অ্লনক রকেু জানলত িাইলেন োনজ। 
  
-েলো েলো, অ্যালেে ম্ানুষরট ককম্ন? 
  
নীিেতা– কনউসা রক ঘুরম্লয  লডলেন? োনজ  ালযি ও ি আঘাত কিলেন। হ্যাাঁ, 
কাাঁ লে। 
  
–ঘুরম্ও না সুইটহ্াটে, েেে, অ্যালেে ককম্ন ম্ানুষ? হ্যান্ডসাম্ কী? 
  
 –িিুি-িিুি টাকা আলে তাি। 
  
–কতাম্ালক ভালোোলস? 
  
–হ্যাাঁ, আম্ালক খুে ভালোোলস। 
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 –আরম্ রক কতাম্ালক জরডলয ঘুলম্াে? 
  
 েযা ািটা খুেই খািা । সে রকেুই কনরতলয  লডলে, দ  েক্ষ ডোলিি উদ্দী না িাই। 
ডরে কোলনলদি কো ম্লন  ডে। আহ্া, এখন ওলদি কালে ক লত ইলে কিলে। ওিা 
কত কযৌন উদ্দী ক! সম্স্ত  িীিটালক রজভ রদলয িালট। আরম্ও সাডা কদোি কিষ্টা করি। 
স্তনেৃলন্ত মৃ্দুম্ন্দ আঘাত। ভালো োগলে না, ভালো োগলে না এভালে সেলম্ অ্িং  
রনলত। 
  
ক ষ  যেন্ত  ুিংদণ্ডটা খাডা হ্লয উঠে। সেটা ঢুলক কগে কম্লযরটি গহ্বলি। আঃ, এভালে 
রক ভালো োলগ? হ্যারি োনজ ভােলেন। 
  
ককম্ন োগলে? 
  
—অ্সম্ভে ভালো। 
  
অ্লনকক্ষণ দুরট  িীি এইভালে এলক অ্নযলক জরডলয শুলযরেে।  ৃরেেীলত কত ভালো 
ভালো কম্লযিা ঘুলি কেডালে। আি এই কুকুরি ভােলে, আরম্ ওলক ভালেোরস। 
  
ককাম্ি কদাোলনা শুরু হ্ে, সাম্লন এেিং ক েলন। 
  
-েলো অ্যালেে সম্পলকে আিও কো। তাি েনু্ধিা কক ককম্ন? 
  
–অ্যালেলেি ককালনা েনু্ধ কনই। আরম্ তাি একম্াত্র োন্ধেী। 
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–কেরে, তুরম্ তাি রিয োন্ধেী, আরম্ জারন। অ্যালেে এখালন োকলত আলস? নারক রনজস্ব 
োরড আলে তাি? 
  
–আম্াি ঘুম্  ালে। তুরম্ কাে কখন আসলে? 
  
—আরম্ রক আজ োকে? 
  
িলো আম্িা ঘুরম্লয  রড। 
  
ঘুম্ এলসলে কম্লযরটি কিালখি তািায। রকন্তু োনলজি কিালখ ঘুম্ কনই। আিও অ্লনক 
কো কেি কিলত হ্লে। অ্লনকক্ষণ োনজ িু িা  তারকলযরেলেন। কনউসা ঘুরম্লয 
 লডলেন। তাি সম্স্ত  িীি রনঃশ্বালসি তালে তালে কাাঁ লে। 
  
 ালয  ালয উলঠ দাাঁডালেন োনজ। ভালোভালে কক্লালসটটা  িীক্ষা কিলেন। জযালকট 
আলে, কেলেেগুলো কদখলেন। এরভরনউ ো িাটা কেলক স্বতরি হ্লযলে। জুলতা এলসলে 
রভে কেলক। আরম্ জযাক ট ক লয কগরে। ওখালন কগলেই অ্যালেলেি রঠকানা  াওযা 
কযলত  ালি। সকালে ওখালন কযলত হ্লে। রকন্তু? িশ্ন কতা কিা যালে না। তাহ্লে 
েযা ািটা ককাঁলি কযলত  ালি। তাহ্লে? িু িা  োকলত হ্লে। 
  
রেোনা কেলক একটা  ব্দ এে। োনজ তাডাতারড কক্লালসলটি দিজাটা েন্ধ কলি রদলেন। 
কনউসা ঘুরম্লয আলেন। 
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োনজ কক্লালসলটি আলো েন্ধ কলি রদলেন। রেোনালত এলস েসলেন। ড্রযালিি রদলক 
তাকাোি কিষ্টা কিলেন। ককালনা ফলটাগ্রাফ আলে কী? না, রতরন আোি রেোনালত 
এলেন। কনউসা নাক ডাকলেন। 
  
হ্যারি োনজ ঘুরম্লয  লডলেন। স্বে, একটা সাদা িলম্াদ তিণী এরগলয িলেলে। 
িাি াল  সুন্দিী রূ সী স্বািযেতী িম্ণীলদি রভড। ভারি সুন্দি স্তলনি অ্রিকারিণী তািা। 
কোট্ট স্তন, যালক মু্লঠােরন্দ কিা যায। 
  
. 
  
সকােলেো হ্যারি োনলজি ঘুম্ কভলেলে। কনউসা ককাোও কনই। এক মু্হূ্লতেি জনয হ্যারি 
ভয ক লযরেলেন। তাহ্লে? কম্লযরট রক অ্যালেলেি সালে কদখা কিলত কগে নারক? 
রকলিলন  ব্দ ক ানা কগে। 
  
োনজ েেলেন- সকাে হ্লযলে। 
  
কনউসা েেলেন– আরম্ করফ স্বতরি কিলত  ািে না। এখুরন কেলিালত হ্লে। একজলনি 
সলে কদখা কিলত হ্লে। 
  
 অ্যালেলেি সলে? হ্যারি োনজ ম্লন ম্লন ভােলেন। 
  
-রঠক আলে, আম্াি রখলদ  াযরন। রডনালিি সম্য কদখা হ্লে, ককম্ন? 
  
একটু আদি, দুলটা কনলম্ আসা েুলক কটাকা। 
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-রডনালি কী  েন্দ কিলে? তাই আনে। 
  
োনজ ভােলেন, এখন আম্ালক অ্রভনয কিলত হ্লে। 
  
–আরম্ যা কহ্াক রকেু খাে। 
  
–তাহ্লে? তুরম্ রক ওই  ােটা কিলনা? কািংগালো এরভরনউলত। 
  
–না। 
  
–এটা ভালো োগলে। এখালন আটটাি সম্য আসে। সািা রদন অ্লনক কাজ আলে। 
  
–ওলক। 
  
একরট দীঘে িুম্বন। কনউসা গুডোই জানাে। তাি কঠাাঁট রভলজ কগলে। 
  
-িাত আটটায। 
  
 োনজ অ্যা াটেলম্ন্ট কেলক কহ্াঁলট কেরিলয কগলেন। টযারক্স ডাকলেন। রতরন জালনন,, 
কনউসা হ্যলতা জানাো রদলয সে কদখলে। 
  
- লিি িাস্তায িেুন। ড্রাইভািলক েেলেন। 
  
হ্যারি োনজ ভােলেন, আরম্ এখান কেলক িলে যাে। 
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 ড্রাইভাি অ্োক হ্লয কগলে ম্াত্র এইটুকু? 
  
-হ্যাাঁ, আম্াি  িীিটা ভালো কনই।  ালয েযো আলে। হ্যারি োনজ  যসা রদলেন। 
তাি ি কনউসাি অ্যা াটেলম্ন্ট রেরল্ডিং-এি  াল  এলস দাাঁডালেন। রসগালিট িিালেন। 
তাাঁলক এখন অ্ল ক্ষা কিলত হ্লে। 
  
কুরড রম্রনট ককলট কগলে। কনউসা কেরিলয এলেন। রতরন ককাোয যালেন? রনিা দ দূিত্ব 
কেলক অ্নুসিণ কিলত হ্লে। এই কম্লযরটলক এখন কিালখি আডালে িাখা িেলে না। 
  
কনউসালক কদলখ ম্লন হ্ে, ককাোও ককালনা তাডা কনই। অ্যারভরনডা কেেগালনা রদলয উরন 
কহ্াঁলট িলেলেন। স্পযারন  োইলব্ররিলক ক েলন কফলে এলেন। এোি অ্যারভরনডা 
কলিালডাো, োলিলনস, একটা িাম্ডাি কদাকান। তখনও অ্নুসিণ কিলেন োনজ। ক ষ 
 যেন্ত কনউসা ওই কদাকালন ঢুলক কগলেন। োনজ ভােলেন, ওই কদাকালনি সালে 
কনউসাি কী সম্পকে আলে? 
  
কনউসা কলযক মু্হূ্তে োলদ রফলি এলেন। হ্ালত একটা কোট্ট  যালকট। এোি অ্নয একরট 
কদাকান। আইসররলম্ি কদাকান। সান ম্ারটেন, হ্াাঁটাি গরত কলম্ এলসলে। উলদ্দ যরেহ্ীন 
হ্াাঁটা, ম্লন হ্লে ককাোও যাোি জাযগা কনই। 
  
তাহ্লে? অ্যা যনলম্লন্টি েযা ালি কী হ্ে? অ্যালেলেি সলে কদখা কিা? অ্যালেে 
 হ্লিি োইলি? না, রেশ্বাস কিা সম্ভে হ্লে না। 
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কনউসা মু্লনজলক কিালখি সাম্লন কদখা কগে না। ককাোয হ্ারিলয কগে কম্লযরট? োনজ 
 ালযি গরত োডালেন। িাি াল  ঘুলি কদখলেন। না, রিহ্নম্াত্র কনই। িাস্তাি দু াল  
কনই। সেেত্র কিাখ ঘুিলে। তাহ্লে? কনউসা রক আম্ালক কদখলত ক লযলে? 
  
ক ষ  যেন্ত  াওযা কগে এক মু্রদি কদাকালন। ককন? আজ োলঞ্চ ককউ আসলে নারক? 
অ্যালেে নালম্ি ককউ একজন? 
  
দূি কেলক োনজ কনউসালক রনিীক্ষণ কিলত োকলেন। অ্লনক রকেু রকনলে ওই 
কম্লযরট। কে  রকেুটা ফেও রকলনলে কস। 
  
অ্যা াটেলম্ন্ট রেরল্ডিং-এি রদলক হ্াাঁটলত হ্লে। 
  
হ্যারি োনজ রেরল্ডিং-এি সাম্লন এলস দাাঁডালেন অ্লনকক্ষণ। তাি ি? ভােলেন, এোি 
একটা রসিালন্ত আসলতই হ্লে। 
  
. 
  
কহ্াযাইট হ্াউলসি ওভাে অ্রফস। রেলকে হ্লযলে।  ে এরেসলনি রদনটা কম্েেযস্ততাি 
ম্লিয ককলট কগলে। একারিক কাউরিে স্বতরি কিলত হ্লযলে। ক ষ  যেন্ত কো হ্ে 
েনু্ধলদি সলে। েনু্ধ স্টালনি সালে আলোিনা হ্ে। দুজলন রম্লে একটা রসিালন্ত আসলতই 
হ্লে। 
  
ম্যারি অ্যাসলেলক রনলয আলোিনা ক ষ  যোলয ক ৌঁলে কগলে। 
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. 
  
হ্যারি োনজ কনউসাি অ্যা াটেলম্লন্ট এলস ক ৌঁলোলেন রডনালিি জনয স্বতরি হ্লয। দিজায 
আঘাত কিলেন। রকন্তু  ব্দ কনই, অ্সহ্ায অ্েিা। 
  
কী আশ্চযে, দিজাটা কখাো, অ্যালেে রক কভতলি আলেন? হ্যলতা এই  লতেি েযা ালি 
মু্লখামু্রখ কো েেলত িান। 
  
হ্যারি কভতলি িলে  কিলেন। ঘিটা ফাাঁকা। 
  
-হ্যালো? 
  
িরতধ্বরন রফলি এে। উরন কেডরুলম্ কগলেন। কনউসা রেোনালত শুলয আলেন, ম্দ কখলয 
এলকোলি কেসাম্াে। 
  
কী েযা াি? উরুলত হ্াত িাখলেন। জাগাোি কিষ্টা কিলেন। 
  
কনউসা কিাখ দুরট খুেলেন– কী হ্লযলে? 
  
–আরম্ কতাম্াি জনয ভােরেোম্। কতাম্ালক এ অ্েিায কদলখ খািা  োগলে। আরম্ জারন 
ককউ কতাম্ালক অ্সুি কলিলে। তুরম্ রক আম্ালক অ্যালেে সম্বলন্ধ সে কো েেলে? 
  
কঠাাঁট কাাঁ লে অ্যালেে। 
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-আরম্ জারন উরন একজন ভালো ম্ানুষ। তলে কোিহ্য আি ককউ? 
  
হ্যাাঁ, আরম্ রঠক েুঝলত  ািরে না। 
  
কনউসাি কিালখি তািায িক্ত-আভা। েেলেন- িেে, ওটা আোি শুরু কহ্াক। 
  
-না, িাতটা  লড আলে। তলে এখনই কিলত িাইে? 
  
 অ্রনেুকভালে োনজ ক া াক খুেলত শুরু কিলেন। 
  
. 
  
 লিি রদন সকাে হ্লযলে। োনজ শুলয আলেন একা। সৃ্মরতি কতাে াড। অ্সুি হ্লয 
 লডলেন। 
  
ম্াঝিালত কনউসা তালক জারগলয রদলযরেলেন। 
  
–আরম্ কী িাইরে তুরম্ রক তা জালনা? 
  
এইভালে? ভােলতই  ািা যালে না। এই কম্লযরট রক এক েনয োরঘরন? োনজলক যা 
েেলে তাই কিলত হ্লে। 
  
োেরুলম্ জলেি  ব্দ, গুন গুন গান। অ্লনক হ্লযলে। আি ভালো োগলে না। 
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কনউসাি কালে িলে কগলেন। োেরুলম্ আযনাি সাম্লন কম্লযরট দাাঁরডলয আলে। িুলে 
জলেি কোাঁযা কেলগলে। আিও-আিও খািা  োগলে। 
  
োনজ েেলেন- এোি কো েো যালে? 
  
কনউসা োেটলে কনলম্ কগলেন। 
  
–আরম্ এখালনই োকে। তাি ি? এখালনই সে রকেু কিলত হ্লে। 
  
সকালে কী খালে? ওম্লেট? 
  
–না, রকেু ভালো োগলে না। 
  
–আরম্ ওম্লেট স্বতরি কিলত  ারি। অ্যালেে আম্ালক র রখলযলে। োেটলে দুরট  িীি, 
ভাসলে  া া ার । 
  
কনউসা একটা রেিাট ইলেকরট্রক ড্রাযাি হ্ালত রনে। িাগটালক  ুলি রদে। তাি লি িুে 
শুলকালত োগে। 
  
জে গিম্ হ্লে। এখালন? কী হ্লত  ালি? অ্লনক কোই ম্লন  ডে। হ্যারি োনজ আি 
সইলত  ািলেন না। 
  
তাি ি? কসই কহ্যাি ড্রাযািটা জলেি ম্লিয কফলে কদওযা হ্ে। এক মু্হূ্লতেি ম্লিয 
োনলজি  িীিটা ককাঁল  উঠে। মৃ্তুযি কী েীভৎস উন্মাদনা! 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

88 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

  
. 
  
০৭. 
  
কিরসলডন্ট  ে এরেসন, ম্যারি অ্যাসলে সম্বলন্ধ রিল াটে ক লযলেন। না, েযা ািটা রঠকই 
আলে। 
  
-না, আম্াি ম্লন হ্য উরন এ েযা ালি কসিা কারন্ডলডট। আম্িা ককউই অ্সুখী হ্ে না। 
  
–তাহ্লে? খেিটা এখনই  াঠালত হ্লে। 
  
. 
  
ম্যারি অ্যাসলেি অ্রফস। কোট্ট কগাোলনা ঘি। ম্িয ইউলিা ীয কদল ি ও ি অ্সিংখয েই 
রনলয একরট েযরক্তগত োইলব্ররি। ফারনেিািগুলো িম্ৎকাি। কডস্ক আলে, রিভেরেিং কিযাি, 
জানাোি িালি কোট্ট একটা কটরেে। একরট রিরডিং েযাম্প। েেকান িলদল ি রেিাট 
ম্যা , কদওযালে ক াভা  ালে। ম্যারিি ঠাকুিদাি েরে ঝুেলে।  ুলিালনা ফলটাগ্রাফ। কত 
েেি আলগ কনওযা হ্লযরেে। অ্নয েরেগুলো ককম্ন ভরেলত দাাঁরডলয আলে। তখনকাি 
রদলনি ক া াক  িা। এই েরেরট ম্যারিি অ্নযতম্ সম্পরত্ত। 
  
কিাম্ারনযাি অ্লনক গল্প ম্যারি শুলনরেলেন তাি ঠাকুিদাি মু্লখ। িারন ম্যারিি গল্প। 
েযািন কনযালদি কারহ্রন। আেোলটেি রূ কো। এিই  া া ার , ইিংেযালন্ডি িাজা, 
রদ্বতীয আলেকজান্ডাি, িার যাি জাি, আিও অ্লনক উলত্তজক িরিত্র। 
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আম্াি িলক্ত ককাোও এই িাজকীয আরভজাতয আলে। যরদ রেিে না হ্ত, তাহ্লে আরম্ 
হ্তাম্ যুেিারন। 
  
এখনও ম্ালঝ ম্লিয ম্যারি এই স্বেটা কদখলত ভালোোলসন। 
  
. 
  
ম্যারি েযস্ত রেলেন  িীক্ষাি খাতা কদখলত। রডন হ্ান্টাি িলে  কিলেন। 
  
–এক মু্হূ্তে সম্য রদলত হ্লে। 
  
 কী হ্লযলে? ম্যারিি ম্লন উৎসাহ্। ককন? হ্যলতা আম্াি  ডালনাি সম্যসীম্া োরডলয 
কদওযা হ্লযলে। 
  
-হ্যাাঁ, েসুন। 
  
উরন েসলেন। 
  
আ রন রক এখন ক্লালস যালেন? 
  
–হ্যাাঁ, যাে। তলে 
  
রকেু েেলত রগলয ম্যারি কেলম্ কগলেন। 
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 রডন হ্ান্টাি েেলেন- ককালনা সম্সযা হ্লযলে কী? 
  
না। 
  
কলযকজন ওযার িংটন কেলক এলসলেন, আ নাি সম্বলন্ধ িশ্ন কিরেলেন। 
  
 কফ্লালিলিি কো ম্লন  লড কগে। ওযার িংটলনি কফডালিে এলজন্ট। 
  
 তাহ্লে? ম্লন হ্লে এটা আম্াি রেশ্বরেদযােয সিংরান্ত েযা াি নয। কী হ্লত  ালি? 
  
 ম্যারিি মু্খ ভলয সাদা হ্লয কগলে- রডন হ্ান্টাি, ওাঁিা কী রেষলয জানলত িাইরেলেন? 
  
–অ্িযা ক রহ্লসলে আ নাি জনরিযতা এেিং গ্রহ্ণলযাগযতা। আ নাি েযরক্তগত জীেলনি 
খুাঁরটনারট িশ্ন। 
  
–আরম্ েুঝলত  ািরে না, ককন এম্নটা ঘটলে। 
  
 ভদ্রলোলকি কিালখ সলন্দলহ্ি আগুন। 
  
–ওাঁিা রকেু েলেনরন? 
  
না, ওাঁিা েলে কগলেন েযা ািটা কগা ন িাখলত। রকন্তু আরম্ ভােোম্ আ নালক সে কো 
জানালনা উরিত। 
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ম্যারি ম্াো নাডলেন– আরম্ রকেুই েুঝলত  ািরে না। 
  
–তাহ্লে কতা রিন্তা কিাি রকেু কনই। 
  
. 
  
রডনালিি আসি, ম্যারি  ান্ত োকাি কিষ্টা কিলেন, এডওযালডেি খাওযা ক ষ হ্ে। ম্যারি 
খেিটা শুরনলয রদলেন। সম্সযাটা গম্ভীি হ্লত শুরু কলিলে কী? 
  
কী হ্লত  ালি? দুজলনি মু্লখই আতি। 
  
কটরেলফানটা োজে। কেে োরফলয উঠে– আম্াি কফান। েুলট কগে কস। তাি ি েেে, 
না েুঝলত  ািরে না। রিরসভািটা নারম্লয িাখে। 
  
এডওযাডে জানলত িাইলেন। 
  
কস েেে- একটা োলজ কোক। কহ্াযাইট হ্াউস, ম্ালক ডাকলে। 
  
এডওযাডে রজজ্ঞাসা কিলেন কহ্াযাইট হ্াউস? 
  
কটরেলফানটা আোি কেলজ উঠে। ম্যারি েেলেন– এোি আরম্ কদখে। 
  
ম্যারি উলঠ কগলেন– হ্যালো। তাি মু্লখ একটা অ্দু্ভত ভাে কজলগলে। 
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কী হ্লযলে? কিরসলডন্ট? গুড ইরভরনিং, রম্ঃ কিরসলডন্ট। 
  
মু্লখি ভাে কদলখ েুঝলত  ািা যালে ম্যারি অ্োক হ্লযলেন।  রিোলিি অ্নয সদসযিা 
েলডা েলডা কিালখ তারকলয আলেন। 
  
-হ্যাাঁ, আরম্ আ নাি গো রিনলত ক লিরে। আলগ আ রন কফান কলিরেলেন, আরম্ েুঝলত 
 ারিরন। িনযোদ। 
  
এডওযাডে উলঠ দাাঁডালেন। কফালনি রদলক এরগলয কগলেন। 
  
–ককালনা একটা ভুে হ্লযলে, আম্াি নাম্ ম্যারি অ্যাসলে। আরম্ কানসাস কস্টট 
ইউরনভারসেরটি িলফসাি। আ রন িেন্ধটা  লডলেন? 
  
অ্লনকক্ষলণি নীিেতা। 
  
–সযাি, আরম্ েুঝলত  ািরে না, আম্াি ভীষণ ভালো কেলগলে। এটা একটা দারুণ 
সুলযাগ। তলে, আ নাি সলে কো েেলত হ্লে। রঠক আলে, আরম্ নাম্বািটা রেলখ রনরে। 
  
–আ নালক অ্লনক িনযোদ রম্ঃ কিরসলডন্ট। গুডোই। 
  
রিরসভািটা ম্যারি নারম্লয িাখলেন। দাাঁরডলয আলেন। কোিহ্য আঘাত ক লযলেন। 
  
-কক কফান কলিলেন? 
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 রটম্ জানলত িাইে- সরতযই কিরসলডন্ট? 
  
 ম্যারি কিযালি েসলত েসলত েেলেন– হ্যাাঁ, ঘটনাটা সরতয। 
  
এডওযাডে ম্যারিি হ্ালত হ্াত কিলখ েেলেন– কী হ্লযলে? 
  
 তাহ্লে? ম্যারি কী উত্তি কদলেন? 
  
এডওযালডেি রদলক তাকালেন কিরসলডন্ট আম্াি ফলিন আরফযাসে ম্যাগারজলনি িেন্ধটা 
 লডলেন। কেখাটা দারুণ েলে ি িংসা কলিলেন। রতরন আম্ালক কিাম্ারনযাি অ্যাম্বাসাডি 
রহ্লসলে রনযুক্ত কিলত িান। 
  
এডওযালডেি মু্লখ অ্রেশ্বাস রকন্তু ককন? 
  
 উত্তিটা ম্যারিি জানা কনই। 
  
–কতাম্াি কতা ককালনা িাজননরতক অ্রভজ্ঞতা কনই। 
  
ম্যারি েেলেন- হ্যাাঁ, আরম্ রকেু রকেু জারন। 
  
–সরতয তুরম্ অ্যাম্বাসাডি হ্লে। আম্িা কিালম্ যাে? রটম্ জানলত িাইে। 
  
–না, কিাম্ারনযা। 
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কিাম্ারনযা ককাোয? 
  
এডওযাডে কেলেলম্লযি রদলক তাকালেন- কতাম্ালদি খাওযা ক ষ হ্লযলে? কতাম্াি ম্া 
আি আরম্ একটু কো েেে। 
  
রটম্ েেে- তাহ্লে? আম্িা রক িলে যাে? 
  
এডওযাডে ম্যারিলক রনলয োইলব্ররিি রদলক কহ্াঁলট কগলেন। েেলেন– রঠক েুঝলত  ািরে 
না, কী হ্লযলে েলে কতা? 
  
–এডওযাডে, আম্ালকই ককন রনেোরিত কিা হ্ে, েেে কতা? 
  
কোঝা কগে, ককালনা একটা সম্সযা হ্লযলে। 
  
–অ্যাম্বাসাডি? আরম্ কতা রঠক েুঝলত  ািরে না। েযা ািটা অ্ভারেত। 
  
রেনা কম্লঘ েজ্র াত। এখনও অ্রেশ্বাস কিলত ইলে কিলে। কফ্লালিিলক সে কো 
েেলত হ্লে। কফ্লালিি কোিহ্য শুলন ম্লিই যালেন। 
  
উলত্তজনা, র হ্িণ, অ্রেশ্বাসয অ্নুভূরত। তাি ি, েযা ািটা ক ষ কিলত হ্লে। 
  
রকন্তু এখান কেলক িলে কযলত হ্লে? ভােলতই ককম্ন োলগ। 
  
. 
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 লিি রদন সকােলেো, কিরসলডন্ট কয কফান নাম্বাি রদলযরেলেন, ম্যারি কসখালন কফান 
কিলেন। অ্ ালিটলিি কণ্ঠস্বি ক ানা কগে। 
  
রম্লসস এডওযাডে অ্যাসলে, কিরসলডলন্টি অ্যারসসটযান্ট রম্ঃ রগ্রনলক একোি কদলেন? 
  
–এক মু্হূ্তে অ্ল ক্ষা করুন।   
  
-হ্যালো, রম্লসস অ্যাসলে? 
  
কিরসলডন্টলক একটা কম্লসজ কদলেন কী? 
  
 –রনশ্চযই, অ্ে যই। 
  
তাি এই আম্িণ ক লয আরম্ খুেই খুর  হ্লযরে। রকন্তু আম্াি স্বাম্ী একজন ডাক্তাি। 
তালক এখালনই োকলত হ্লে। তাই এই আম্িণ আরম্ গ্রহ্ণ কিলত  ািরে না। এজনয 
দুঃরখত। 
  
–আ নাি সিংোদটা আরম্ েলে কদে, িনযোদ রম্লসস অ্যাসলে। 
  
োইনটা ককলট কগে। ম্যারি  ান্তভালে রিরসভািটা নারম্লয িাখলেন। এক মু্হ্লতেি ম্লিয 
স্বেটা িূরেসাৎ হ্লয কগে। রকন্তু এটা কতা স্বেই। আম্াি রনলজি জগৎটা অ্লনক ভালো। 
না, এোি ইরতহ্াস ক্লালসি জনয স্বতরি হ্লত হ্লে। 
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. 
  
ম্ানাম্া, োহ্ারিন। 
  
–এই োরডটালক আোদা কলি কদখলে রিনলত  ািা যালে না। অ্সিংখয োরডি ম্লিয মু্খ 
েুরকলয এটা দাাঁরডলয আলে। 
  
কটরেলফালন একটা কণ্ঠস্বি– আম্িা আি একরদন অ্ল ক্ষা কিে। 
  
কিযািম্যালনি গম্গলম্ গো– একটা সম্সযা কদখা রদলযলে। এটাি সম্ািান কিলত হ্লে। 
  
োেডাি জানলত িাইলেন- কী িিলনি সম্সযা? 
  
–হ্যারি োনজ, ম্লি কগলে। 
  
–কস কী? 
  
তালক খুন কিা হ্লযলে। েুলযি আযালসি কালে সমু্দ্র স্বসকলত তাি মৃ্তলদহ্টা ভাসলত 
কদখা কগলে। 
  
– ুরে  রকেু েলেলে? 
  
না,  ুরে  েুঝলত  ালিরন। আম্িা এখনও রনিা দ িালন আরে। 
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 েি জানলত িাইলেন তাহ্লে আম্ালদি  রিকল্পনা? 
  
–অ্যালেলেি সলে কীভালে কদখা হ্লে, েুঝলতই  ািরে না! হ্যারি োনজলক সে তেয 
কদওযা হ্লযরেে। আম্ালদি নাম্ও েো হ্লযরেে। জারন না অ্যালেে কসই খেিটা 
ক লযলেন রকনা। কদখা যাক, কলযক রদন অ্ল ক্ষা কিলত হ্লে। 
  
. 
  
জািং ন রসরটি কডইরে ইউরনযন-এ েলডা েলডা অ্ক্ষলি খেিটা কেরিলযলে ম্যারি অ্যাসলে 
অ্যাম্বাসাডলিি  লদ কযলত অ্স্বীকাি কিলেন। 
  
দুলটা কেম্ জুলড িরতলেদন। একটা েরেও ো া হ্লযলে। এখন সোই একোই 
আলোিনা কিলেন। 
  
ম্যারি কদাকালন এলেন রডনাি সািলত হ্লে। শুনলেন, তাি নাম্টা োজলে গারডি 
কিরডলযালত। 
  
–কিরসলডন্ট এরেসন েলেরেলেন কয, কিাম্ারনযাি জনগলণি সলে নতুন সম্পকে িা ন 
কিলত হ্লে। রকন্তু ম্যারি অ্যাসলে ককন কয এই িস্তােটা িতযাখান কিলেন তা আম্িা 
ভােলতই  ািরে না। 
  
অ্নয একটা কস্ট ন– উরন ডাঃ এডওযাডে অ্যাসলেলক রেলয কলিলেন। 
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ম্যারি কিরডলযাটা েন্ধ কলি রদলেন। অ্ন্তত রতন ডজন কটরেলফান ক লযলেন সকাে 
কেলক। েনু্ধোন্ধেলদি  া া ার  িরতলে ীিা, োত্র-োত্রী এেিং অ্লিনা অ্জানা 
ভদ্রলোলকিা, রিল াটোিিা কোঁলক িলিলেন, েন্ডন কেলক কটারকও  যেন্ত। তািা রনজস্ব 
ম্তাম্লতি ও ি রভরত্ত কলি িরতলেদন রেখলত িাইলেন। 
  
কস্ট ন ওযাগন কেলক একটা ডািরে কযা  কস্ট লন ঢুরকলয কদওযা হ্ে। কসেফ সারভেস 
 াম্প কেলক রকেু ক ট্রে তুেলত হ্লে। 
  
ম্যারি কেরিলয এলেন। রম্ঃ ব্রাউলনি কস্ট ন ম্যালনজাি েেলেন– আ রন অ্যাম্বাসাডি, 
আ নালক িনযোদ জানারে। 
  
না-না, এভালে সাহ্াযয কিলত হ্লে না। 
  
 টযাি ভিা হ্লয কগলে। ম্যারি ওযার িংটন রিলট এলেন। শু েলক্সি সাম্লন গারডটালক 
দাাঁড কিালেন। 
  
ক্লাকে েেলেন– অ্যাম্বাসাডি, এই সকালে আ রন কী কিলেন? 
  
ম্যারি ভােলেন, না, েযা ািটাি এখালনই ইরত ঘটালত হ্লে। 
  
উরন েেলেন– আরম্ অ্যাম্বাসাডি নই। রতরন মু্রিি হ্ালত জুলতা তুলে রদলয েেলেন, 
তাডাতারড রঠক কিলত হ্লে রকন্তু। 
  
. 
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এোি রতরন এলেন েিং রড াটেলম্ন্টাে কস্টালি। কড্রস রড াটেলম্লন্টি ম্যালনজাি রম্লসস 
েযাকাি েেলেন- কিরডলযালত এইম্াত্র আ নাি নাম্ শুনলত ক োম্। আ রন জািং ন 
রসরটলক একটা আোদা ম্যোদা রদলযলেন। আম্াি ম্লন হ্য আ রন কোিহ্য কানসালসি 
সেলেলক নারম্ িাজননরতক েযরক্তত্ব। 
  
–আরম্ এখনও অ্যাম্বাসাডি হ্ইরন। ম্যারি েেলেন। আরম্ কসই িস্তােটা িতযাখান 
কলিরে। কেলেি জনয রজনলসি  যান্ট িাই, যালত ইরস্ত্র কিা যালে, এম্ন রকেু। 
  
–কেলেি েযস কত হ্ে? 
  
–ও োলিা েেলিি। 
  
 –সম্য রক তাডাতারড ককলট যালে। কদখুন ওই কম্লযরটও রটনএলজ  া রদে। 
  
. 
  
এখালন কসখালন রকেু খুিলিা ককনাকাটা। রডেলনি কাে কেলক মু্রদি রজরনস ত্র ককনা 
হ্ে। রম্লসস রডেন এরগলয এলস েেলেন– সুিভাত রম্লসস অ্যাসলে। আ নালক অ্লনক 
িনযোদ। আ রন অ্যাম্বাসাডি হ্লেন? 
  
ম্যারি হ্াসলেন, খেিটা িাি াল  েরডলয  লডলে। 
  
. 
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ম্যারি গারড িাোলেন। রম্ে কফাডে কেলকি  া  রদলয িলে কগলেন। তা ম্াত্রা  ূনয 
কেলক কলযক রডরগ্র তোয কনলম্ কগলে। িিণ্ড কজালি হ্াওযা েইলে, তুষাি  ডলত শুরু 
কলিলে। অ্লনকরদন িলিই রেদুযলতি ঝালম্ো িেলে। এডওযালডেি সলে আজ িালত 
ভালোোসাি সুন্দি সুরন ুণ কখো। আঃ, ভাগয রক আোি সুিসন্ন হ্লয উঠে… 
  
ম্যারি োরডলত রফিলেন। এডওযাডে তখনও হ্াস াতাে কেলক কফলিনরন। রটম্ স্টারডলত 
েলস একটা সালযি রফকসন অ্নুিান কদখলে। ম্যারি মু্রদি রজরনসগুলো িান্নাঘলি 
িাখলেন। এোি কেলেি সালে ঝগডা কিলত হ্লে। 
  
-কহ্াম্ওযাকে হ্লযলে? 
  
 কিলত  ািরে না। 
  
–ককন? 
  
–আরম্ রকেুই েুঝলত  ািরে না। 
  
 –তুরম্ স্টািরনউজ কদলখা, আরম্ কতাম্াি  ডাল ানা কদখে। 
  
রটম্ তাি অ্ি েইটা রদে– এই সম্সযাগুলো সম্ািান কিলত  ািরে না। 
  
–আরম্ কদখরে, আম্ালক একোি কদখাও কতা। 
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. 
  
কেলেি ঘি।  ব্দ  াওযা যালে। কেে কম্লঝি ও ি েলস আলে। কটরেরভ ন কদখলে। 
িক কিকডে শুনলে, আি কহ্াম্ওযাকে কিলে। 
  
ম্যারি রিৎকাি কলি েেলেন- এত স্বহ্-হ্ট্টলগালেি ম্লিয  ডায ম্ন দাও কী কলি? 
  
 ম্যারি কটরেরভ নটা েন্ধ কলি রদলেন। কিকডে কিযািটাও েন্ধ কলি রদলেন। 
  
কেে কিলগ রগলয েেে- ককন েন্ধ কিলে জজে ম্াইলকে? 
  
কেলেি ঘলি েলডা েলডা সিংগ্রীত রেল ষজ্ঞলদি েরে। ম্যারি তাকালেন, মু্লখ একটা 
রেিরক্তি ো । 
  
–কেে, এিকম্ কনািংিা ঘলি তুরম্ োলকা কী কলি? 
  
 কেে তাকাে– ম্া কী েেে? 
  
ম্যারি হ্াসাি কিষ্টা কিলেন। 
  
কোোতো িেলত োলক। কেে গালনি জগলতি সেেল ষ খেি িালখ। কক ককাোয কী গান 
গাইলে, সে রকেু তাি নখদ েলণ। 
  
. 
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ম্যারি অ্যাসলে িান্না কিলত খুেই ভালোোলসন। রনতযনতুন িান্না কলি  রিোলিি 
সোইলক খাওযালেন। এটা তাি অ্লনক রদলনি অ্লভযস। তাই কসরদনও রতরন িান্নাঘলি 
িলে কগলেন। কালজি কম্লয েুরসনডালক েুরট রদলয রদলেন। 
  
. 
  
হ্াস াতাে কেলক এডওযাডে রফলি এলেন। ম্যারি তখনও রকলিলন। এখনও মু্গ কসি 
োরক আলে। কস্টাভটা েন্ধ কলি রদলেন। এডওযাডেলক আদি কিলেন- হ্যালো ডারেেিং, 
রদনটা ককম্ন কাটলো? 
  
–কম্লযি সলে কো হ্লযলে? ককন এম্ন কিলে েলে কতা? রদনটা ভালো কালটরন, কতলিা 
েেলিি এক রকল ািী এলসরেে। রকেু সম্সযা রনলয। 
  
টলম্লটা এেিং ম্টিশুরট, িান্নাটা কিরড। 
  
. 
  
রডনাি কটরেলে, রটম্ িশ্ন কিে– ডযাড, আরম্ আম্াি জন্মরদলন একটা সাকেলোট  াে 
কী? 
  
রটম্, তুরম্ সরতয তাই িাইে? 
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–হ্যাাঁ, আরম্ হ্াওযাই কেডালত যাে। কসখালন আম্াি েনু্ধ কজাহ্রনলদি একটা রেিহ্াউস 
আলে। 
  
এডওযাডে েেলেন– তা হ্লে কসখালন সাকেোট  ালে। 
  
রটম্ ম্ালযি রদলক তারকলয জানলত িাইে– ম্া, আরম্ যাে। 
  
 লি কদখা যালে, এখন তাডাতারড কখলয নাও। 
  
–ভালো োগলে না। এই খাোিগুলো খুেই খািা  হ্লযলে। 
  
 িালতি খাওযা এরগলয িলেলে। একরট সুখী  রিতৃপ্ত সািংসারিক জীেনেরে। 
  
. 
  
খেিটা েরডলয  ডে রেলফািলণি ম্লতা। ইন্টািনযা নাে রসলরট সারভেসলক আঘাত 
কলিলে। রকিং হ্াসান রদ্বতীযি রেরুিোদী, কম্লহ্রদ কেন োগো  যারিলস অ্ন্তিীণ রেলেন। 
তালক হ্তযা কিা হ্লযলে। কফ্রঞ্চ রসলরট সারভেলসি সহ্াযতায। 
  
কিরসলডন্ট িােসে ডগে এই সারভেলসি সেেম্য কতো হ্লয েলসলেন। এই সিংগঠনরটলক 
িরতিক্ষা দপ্তলিি অ্িীলন রনলয এলসলেন। এখন রযরন িরতিক্ষাম্িী, কসই কিানাল্ড 
 ারসি ও ি ম্ারিন কগ্রাজাি রনিা ত্তাি দারযত্ব কদওযা হ্লযলে। তালক ফিারস সিকাি 
িাজননরতক আেয রদলযরেে। রতরন রনউরেলত োকলতন, একরট রভোলত। িরি  ঘণ্টা 
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িহ্িীি েযেিা োকত। কেফ  াসলটিনাফলক এই দারযত্ব কদওযা হ্লযরেে। অ্লনকরদন 
িলিই রতরন যলেষ্ট কৃরতলত্বি সলে এই দারযত্ব  ােন কলি আসরেলেন। 
  
রকেুরদন িলিই োতালস গুজে ভাসরেে, ম্ারিন কগ্রাজা কিাম্ারনযালত রফলি যালেন। 
আলেকজানলড্রাসলক  দতযাগ কিলত োিয কিালনা হ্লে। 
  
কেফ  াসলটিনাফ দিজায  ব্দ কিলেন। ম্ারিন কগ্রাজাি অ্রফস। কগ্রাজা কডলস্কি  াল  
েলস আলেন। কাজ কিলেন। রতরন কদখলেন কেফ  াসলটিনাফলক িলে  কিলত। 
  
সোই জানলত িাইলেন কখন সরতয সরতয রেিেটা ঘটলে?  াসলটিনাফ জানলত 
িাইলেন। এটা কোিহ্য  ৃরেেীি সেলেলক োলজ কগা ন খেি। 
  
–ওাঁলদি  ান্ত োকলত েেুন, আ রন রক আম্াি সলে েুখালিলস্ট যালেন? 
  
কেফ  াসলটিনাফ রকেু েেলত এলসরেলেন। রতরন ইজিালযলে কগলেই কোিহ্য ভালো 
হ্য। এই কাজটা কের  রদন কিলেন না। ম্ারিন কগ্রাজালক কসকো অ্লনকোি েলেলেন। 
  
 ৃরেেীি সে কোকই কোকা নারক? এইভালে কাউলক েুরকলয িাখা যায? কেফ 
 াসলটিনালফি কিালখ ম্ারিন কগ্রাজা এক কম্াটা েুরিি ম্ানুষ। সমূ্পণে আদ েোদী, 
েযেহ্ারিক জ্ঞান এলকোলি কনই। 
  
যখন  াসলটিনাফ কগ্রাজাি সলে কাজ কিলত এলসরেলেন, রতরন এই ম্ানুষরটি 
 ারিোরিক গল্প শুলন অ্োক হ্লয রগলযরেলেন। কগ্রাজা কখনও  রিোলিি কোকজলনি 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

105 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

সলে কো েলেন না। গল্পটা শুরনলযরেলেন ওই ভদ্রলোক রযরন কেফ  াসলটিনালফি 
সালে ম্ারিন কগ্রাজাি আো  কলি রদলযলেন। 
  
কগ্রাজালক িতারিত কিা হ্লযলে। রসরকউরিরটি কোলকিা তাাঁলক  াাঁিরদন আটলক 
কিলখরেে। তখন তাাঁি ও ি  ািীরিক এেিং ম্ানরসক রনযোতন কিা হ্য। েো হ্লযরেে, 
রতরন কযন কখনও ককাোও নাম্ িকা  না কলিন। কিা হ্যরন। কগ্রাজাি কিালদ্দা েেলিি 
কম্লযলক িলি রনলয যাওযা হ্য। তাি স্ত্রীলকও আটক কিা হ্য। েো হ্লযরেে একরট 
রসিান্ত রনলত হ্লে। কো েেলত হ্লে, অ্েো কিালখি সাম্লন স্ত্রী-কনযাি মৃ্তুয কদখলত 
হ্লে। একটা ম্ানুলষি জীেলনি সেলেলক করঠন রসিান্ত একরদলক রিযতম্া স্ত্রী এেিং 
 ুলত্রি জীেন, অ্নয রদলক হ্াজাি হ্াজাি ম্ানুলষি জীেন, যািা তালক অ্লন্ধি ম্লতা 
ভালোোলস। 
  
ভদ্রলোক কো েোি কিষ্টা কলিরেলেন। ক ষ  যেন্ত েলেরেলেন- কভলে কদখুন, ভালো 
কলি কভলে কদখুন। 
  
ভরেষযৎ অ্জানা কজলনও কগ্রাজা রকন্তু কো েেলত িারজ হ্নরন, িহ্িীিা তালক কিযালিি 
সলে কোঁলি কফলে। কিালখি সাম্লন কদখালনা হ্য, কীভালে তাি স্ত্রী এেিং কনযালক গণিষেণ 
কিা হ্ে। এইভালেই িরষেতা হ্লয তালদি মৃ্তুয হ্য। কগ্রাজা তখনও কো েলেন রন। 
ঘটনাটা ঘলট কগে, তাি ি? আিও িক্ত, আিও েীভৎস উিাস। 
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অ্রফসাি কেফ কিালখি রদলক তাকালেন। ম্ারিন কগ্রাজাি ম্ন অ্ত সহ্লজ কোঝা সম্ভে 
নয। রতরন তাি জনগলণি ম্লিয রফিলত িাইলেন। রতরন সকেলক কোঝালেন, এই 
ম্ািাত্বক ঘটনা ভরেষযলত আি ঘটলে না। 
  
কেফ  াসলটিনাফ তখন কেলকই কগ্রাজাি সলে সুসম্পকে েজায কিলখলেন। রতরন ওই 
রেিেীি সলে ম্ালঝ ম্লিয কো েলেন। 
  
. 
  
 াসলটিনাফ হ্লে এলেন, সলন্ধলেো। ম্ারিন কগ্রাজাি কেডরুলম্ি দিজাি সাম্লন এলস 
দাাঁডালেন। কভতি কেলক একটা যিণাি আতেনাদ। আজ শুরোি।  াসলটিনাফ 
ভােলেন, এইরদন, ওই োিােনালদি আম্দারন ঘলট। ইিংেযান্ড, উত্তি আলম্রিকা, ব্রারজে, 
জা ান, োইেযান্ড কেলক তালদি কেলে আনা হ্লযলে। তািা জালন না, ককাোয তািা 
িলেলে। তািা িােসে ডগে এযািল ালটে এলস জম্া হ্য। কসখান কেলক কসাজা এই 
রভোলত। কলযক ঘন্টা োলদ আোি তালদি এযািল ালটে রনলয যাওযা হ্য। রিটানে 
ফ্লাইলটি রটরকট িরিলয কদওযা হ্য। 
  
িরত শুরোি এক যিণাদাযক অ্রভজ্ঞতা। ম্ারিন কগ্রাজাি আতেনাদ। অ্েো রিৎকাি। 
  
কেফ  াসলটিনাফ অ্ে য এখালন ঢুকলত  ালিন। রকন্তু রতরন এসে েযা ালি কম্ালটই 
আগ্রহ্ী নন। এক সপ্তালহ্ি ম্লিয একোি কগ্রাজা রনলজলক নগ্ন কলিন। একজন িম্ণী 
তালক কিযালিি সলে  ক্ত কলি কোঁলি কফলে। তাি সেোলে িােুলকি আঘাত। িক্ত 
কেরিলয আলস। এইভালেই রতরন হ্যলতা স্ত্রী এেিং কনযাি মৃ্তুয যিণাটা উ েরি কিাি 
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কিষ্টা কলিন। তাি ি ঘটনাটা ক ষ হ্লয যায। সম্স্ত  িীলি ঘাম্ জলম্। হৃৎর লণ্ডি 
িুক ুকারন আিও কেলড যায। 
  
. 
  
দ রদন োলদ কটরেলফানটা এে, হ্যারি োনলজি মৃ্তলদহ্টা  াওযা কগলে। 
  
–আরম্ েলেরে, আম্ালক রেিক্ত না কিলত। 
  
 েুলযি আযাসে কেলক ককালনা কনউসা মু্লনজ কো েেলত িাইলে? 
  
–আরম্ কতা েলেরে… 
  
 ইন্টািকলম্ি  ব্দ, কনলট্রাোলিি কালে কফান। 
  
আলেগলক কিল  িাখা হ্ে– আরম্ এই কেটা আম্াি িাইলভট অ্রফলস রনলয আসে। 
  
করম্ নাি, কনলট্রাোি তাি অ্রফলস িলে কগলেন। দিজা েন্ধ কিলেন। কটরেলফান রনলয 
েেলেন- হ্যাাঁ, আরম্ রক রম্স মু্লনলজি সলে কো েেরে? 
  
–হ্, দরক্ষণ আলম্রিকাি উ ভাষা ভাসলে োতালস, খযাডলখলড এেিং অ্র রক্ষত। 
  
–অ্যালেলেি কাে কেলক একটা খেি আলে। আ নালক রদলত হ্লে। ওই দুষু্ট কোকটালক 
অ্যালেে  েন্দ কলি না। 
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–আরম্ দুঃরখত, এোডা আি ককান উ ায রেে না। 
  
কলে কদখা হ্লত  ালি? 
  
যাক োো, একটা ম্স্ত েড রে লদি হ্াত কেলক োাঁিা কগে। 
  
কম্লযরট কহ্লস ওলঠ– অ্যালেে, তালক ককালনা আগাম্ টাকা রদলত হ্লে না। অ্যালেেলক 
ককউ ঠকালত  ালি না। কাজটা ক ষ হ্োি  ি টাকাটা ক লেই িেলে। 
  
রঠক আলে, আরম্ রেলখ রনরে। কস্টট েযাি অ্ফ জুরিখ, সুইজািেযালন্ডি ককালনা এক 
জাযগালত। 
  
–অ্যাকাউন্ট নাম্বাি? 
  
নাম্বাি? হ্ায রযশু, আরম্ ভুলে কগরে! ককাোয েুরকলয কিলখলে? 
  
একলগাো কাগলজি খসখসারন  ব্দ। 
  
-রে 349077। 
  
কত তাডাতারড? 
  
 কাজটা ক ষ হ্ওযাি সলে সলে। 
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–রঠক আলে, আরম্ আম্াি িাইলভট কটরেলফান নাম্বাি রদলয রদোম্। িলযাজলন আম্ালক 
কযাগালযাগ কিলত  ালিন। 
  
িীলি িীলি কনলট্রাোি নাম্বািটা রদলেন। 
  
. 
  
০৮. রেেরস, িার যা 
  
একটা একক দ্বী , উিা নদীি িালি, কসখালনই রেল ষ অ্রিলে ন। কিযািম্যান উ রিত 
আলেন। দুলটা খেি এলসলে। কনলট্রাোি অ্যালেলেি কাে কেলক সম্মরত ক লযলেন। 
কাজ দ্রুত এরগলয িলেলে। রকন্তু কিরসলডন্ট কিাম্ারনযালত কালক িােদূত কিলেন? 
েযা ািটা কগােলম্লে। ম্যারি অ্যাসলে কযলত িাইলেন না। োত্রলদি কালে রতরন এখনই 
এক রকিংেদরন্তি নারযকা। অ্সািািণ অ্নুভূরত। 
  
১৯৫৬-  ূেে ইউলিাল ি কদ গুরেি কালে স্মিণলযাগয েেি। গুরনউসকা আোি  াসলন 
রফলি এলসলেন। ক ােযালন্ড জাতীয সাম্যোলদি জন্ম হ্লযলে। 
  
কিাম্ারনযা েুখালিস্ট, েরে কদলখ ম্যারি রিনলত ক লিলেন, ইউলিাল ি অ্নযতম্ কসিা 
 হ্ি। দাদুি কাে কেলক ক ানা গল্প তালক রেল ষভালে আকষেণ কিত। রকন্তু সিংসালিি 
কাজ? 
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ঘলি নীিেতা, ক্লাস শুরু হ্লত িলেলে। আরম্ কতরদন এখালন দাাঁরডলয কেলক রদোস্বে 
কদখে? কেকিাি এরগলয িেে, কিাম্ারনযাি ইরতহ্াস। ওযাকোি  ারটেি জন্ম। 
  
ক্লালসি রক ক ষ হ্লে না? োরডি কাজ, োত্রলদি কী? 
  
কিাখ েন্ধ কিলেন রতরন। কিাম্ারনযা, ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, আ নাি রেমু্রজন স্বতরি 
আলে। আ নালক এম্েযারসলত রনলয যালে। 
  
না, ঘণ্টা  লড কগলে। ক্লাস ক ষ হ্লয কগলে। এোি োরড রফিলত হ্লে। এডওযাডে 
কোিহ্য এতক্ষলণ হ্াস াতাে কেলক িলে এলসলে। 
  
. 
  
ককাটেরুম্, োউড রস্পকালিি  ব্দ ক ানা যালে হ্াস াতাে করিডলি। কালক ডাকা হ্লে? 
রেিাট এই হ্াস াতােরট কসন্ট কম্রি কিালডি ও ি। জািং ন রসরটি দরক্ষণ- রশ্চম্ 
অ্ঞ্চলে। 
  
েযস্ত শুরোি। ডাঃ এডওযাডে আজলক েযস্ত আলেন, একজন আহ্ত স্বসরনকলক  রিিি যা 
কিলেন। অ্লনক রদন িলি এই হ্াস াতালেি সলে রতরন যুক্ত। 
  
কাজটা ক ষ হ্ে। িাি াল  তাকালেন। শুনলেন, অ্যামু্বলেলিি সাইলিন। ডাঃ ডগোস 
রসফাি, রতরনও কিাগীি রিরকৎসা কিরেলেন। 
  
এডওযাডে অ্যাসলে েেলেন– কী হ্ে? যুি কেলগলে নারক? এ িিলনি  ব্দ ককন? 
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–িেুন, আম্িা এম্ািলজরিলত যাই। ডগোস জোে রদলেন। 
  
. 
  
আঠালিা েেি েযস, ককালনা এক কিাগী, িিণ্ডভালে ঘাম্লে, রনঃশ্বাস রনলত কষ্ট হ্লে। 
ডাঃ অ্যাসলে তাি নারড অ্নুভে কিলেন, খুেই দুেেে। ইউরনফম্ে জযালকলট একঝেক 
িক্ত। এডওযাডে অ্যাসলে ভােলেন, এই ক ল ন্টলক এোি ও.রটলত রনলয কযলত হ্লে। 
  
–কী হ্লযলে? 
  
–েুলক েুরিি আঘাত। 
  
–কদখা যাক, ফুসফুস রঠক আলে রকনা? এখনই এক্সলি কিলত হ্লে। রতন রম্রনলটি 
ম্লিয। 
  
ডাঃ ডগোস এরগলয কগলেন, এডওযালডেি রদলক তাকালেন। 
  
 ম্লন হ্লে, অ্েিা খুেই খািা । 
  
নাসে েেলেন– ব্ল্াডলি াি কলম্ আসলে। ম্রনটলি কদখা কগে। 
  
আি একজন নাসে েেলেন– সরতয, োাঁিলে রকনা েুঝলত  ািরে না। 
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ডাক্তাি েেলেন– একটা রটউে ঢুরকলয রদন। ফুসফুসলক োডালত হ্লে। 
  
রকন্তু, এত িযালসি ক লষ কী হ্লে? একটুোলদ ঘলি মৃ্তুযি গন্ধ। ককউ ককালনা কো 
েেলত  ািলেন না। ডাঃ অ্যাসলেলক এখনই তাৎক্ষরণক রসিান্ত রনলত হ্লে। এই 
মৃ্তলদহ্রটলক ভালোভালে  িীক্ষা কিলত হ্লে। 
  
রতরন হ্ালত একটা েুরি রনলেন, মৃ্ত কিাগীি েুলকি ও ি আঘাত কিলেন। ককালনা িক্ত 
কনই? ককন? সে িক্ত রক হ্ারিলয কগলে? 
  
–রডটাকটি! 
  
এই যিরট তাি হ্ালত কদওযা হ্ে। রতরন যিরট েুলকি কভতি কঢাকালেন। 
  
–েুরি কই? 
  
এখন আি কিষ্টা কলি কী োভ? ম্রনটি  ব্দ কিলত শুরু কলিলে। 
  
রতন রম্রনলটি ম্লিয কিাগীলক অ্ ালি ন কটরেলে রনলয যাওযা হ্ে। 
  
িক্ত  ােটালত হ্লে। এক হ্াজাি রসরস। 
  
ও কনলগরটভ, ইউরনভািসাে কডানাি কদওযা হ্ে। 
  
িলক্তি রূ ান্তি শুরু হ্ে। অ্যাসলে েেলেন– েরত্র  কটস্টরটউে। 
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নাসে তা রদলেন। ডক্টি স্বীকাি কিলেন, ম্লন হ্লে, রকেু একটা হ্লে। 
  
 ম্রনটলিি রদলক তাকালেন, আোি রক হ্াটে িেলত শুরু কলিলে? 
  
. 
  
রতরন ক া াক  ােলট রনলেন। কম্রডলকে রিল ালটে কিাখ েুরেলয রনলেন, োরডি জনয ম্ন 
ককম্ন কিলে। এডওযালডেি  িীিটা খুেই ক্লান্ত। সািংঘারতক কটন ন কগলে। একই 
সম্লয রতরন উদ্দীপ্ত হ্লয উলঠলেন। সািারদন মৃ্তুয রনলয কখো। আি ভালো োলগ না। 
  
রনলজলক ভীষণ অ্ িািী েলে ম্লন হ্ে তাি। স্ত্রী এত েলডা একটা সুলযাগ ক ে, অ্েি 
আরম্ রকনা োিাি সৃরষ্ট কিোম্।  িক্ষলণই ভােলেন, যরদ কিরসলডন্ট রনলজ কেলক 
আম্ালক। এই সুলযাগটা রদলতন, তাহ্লে কী হ্ত? 
  
তাি ি ভােলেন, রঠক আলে, গিম্কালে  যারিস এেিং েন্ডন কেডালত যালেন স্ত্রীলক সলে 
রনলয। একোি কিাম্ারনযায কযলত হ্লে। সরতযকালিি ম্িুিরিম্া যা লনি জনয। 
  
. 
  
জািং ন রসরট, কাউরন্ট ক্লাে। কেলে ােলিি োরড, এক সুন্দি  াহ্ারড রটোি ও ি। 
এখালন আঠালিা গলতেি গেফ ককাটে আলে। দুরট কটরনস ককাটে, একরট সুইরম্িং ুে, একরট 
োি এেিং ডাইরনিং রুম্। একলকালণ রেিাট ফাযাি কিস। ও লি তাস কখোি ঘি, নীলিি 
তোয েকাি রুম্। 
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এডওযালডেি োো এই ক্লালেি সদসয রেলেন। ম্যারিি োোও রেলেন। কোলটা কেলকই 
এডওযাডে এেিং ম্যারি এই ক্লালে রনযরম্ত আসা-যাওযা কলিন। এখালন  হ্লিি গণযম্ানয 
সকলেই আলসন। 
  
কসরদন যখন তািা ক ৌঁলোলেন, একটু কদরি হ্লযলে। ডাইরনিং রুলম্ দু-িািজন কগস্ট 
তখনও েলস আলেন। তািা কদখলেন ম্যারিলক। ম্যারি কিযালি েসলেন। 
  
এডওযাডে েেলেন- রকেু েেলে কী? 
  
দুঃখজনক ঘটনা? 
  
 না, স্বে কদখা ক ষ হ্লয কগলে। ম্যারি োস্তলেি সালে আ স কলিলেন। 
  
ম্যারি েেলেন না, একো আম্ালক আি রজলজ্ঞস ককালিা না। আরম্ কতাম্ালক ো 
কেলেলম্লযলদি কেলড ককাোও োকলত  ািে না। িস্তােটা িতযাখান কিলত ক লিরে 
েলে আরম্ খুর । সরতয েেরে। 
  
ডাক্তাি ঝুাঁলক দাাঁডালেন। েেলেন- আরম্ কতাম্ালক এম্ন একটা িস্তাে কদে, তুরম্ তা 
কফেলতই  ািলে না। 
  
এভালেই কতা শুরু হ্লযরেে ভালোোসা, িেম্ রদলকি কিলম্ আগুন রেে, কালে আসাি 
তারগদ রেে, এলক অ্লনযি িরত তীব্র  ািীরিক আকষেণ কোি কিলতন। িিম্ সন্তুরষ্টলত 
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ক ৌঁলোলনা না  যেন্ত িেত  িীলিি ভযিংকি কখো। তলে সে রকেুই এখন হ্ারিলয 
কগলে। এখন শুিু কতেেযলোি, আলেলগি মৃ্তুয ঘটলে। 
  
তািা োরডলত রফলি এলেন। অ্রত দ্রুত ক া াক োডলেন। রেোনালত িলে কগলেন। শুরু 
হ্ে ভালোোসাোরসি অ্েুঝ কখো। ডাক্তাি জালনন, কম্লয- িীলিি ককান্ ককান্ অ্িং  
সিংলেদন ীে। স্তনেৃন্ত রনলয রকেুক্ষণ কখো কিলেন। েৃন্তদুরটলক অ্কািলণ রেিক্ত 
কিলেন। তাি ি? কসই সুন্দি ককাম্ে উ তযকায হ্াত িাখলেন। ম্যারি আনলন্দ রিৎকাি 
কলি েেলেন– ভীষণ ভালো োগলে। 
  
ম্যারি এোি ও লি, ডাক্তাি নীলি। শুরু হ্ে কালে আসা এেিং দূলি যাওযাি কখো। ওটা 
খুে  ক্ত হ্লয উলঠলে। দুজলনই এখন স্বতরি হ্লযলেন। তাি ি ভালোোসা, ককউ কাউলক 
ককালনাম্লতই োডলেন না। 
  
. 
  
িারত্র রতনলট, কফানটা স লব্দ আতেনাদ কিলে। এডওযাডে েেলেন– হ্যালো। 
  
একরট কম্লযি কণ্ঠস্বি- ডাক্তাি অ্যাসলে? 
  
–হ্যাাঁ। 
  
–র লটি হ্াটে অ্যাটাক হ্লযলে। িিণ্ড যিণা হ্লে। আম্াি ম্লন হ্য ও োাঁিলে না। আরম্ 
েুঝলত  ািরে না, কী কিে। 
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এডওযাডে উলঠ েসলেন– রকেু কিলেন না।  ক্ত কলি  িীিটা িলি োকুন। আরম্ আি 
ঘণ্টাি ম্লিয ক ৌঁলে যারে। 
  
–এডওযাডে? ম্যারিি কিালখ উরদ্বগ্নতা। কী হ্লযলে? 
  
–সে রকেু রঠক আলে। ঘুরম্লয  লডা। 
  
কখন আসলে? আম্াি আোি কিলত ইলে কিলে। 
  
এডওযাডে েেলেন– রঠক আলে, আরম্ আসরে।  াাঁি রম্রনট। 
  
এডওযাডে এরগলয িলেলেন, ওল্ড রম্েলফাডে কিাড িলি, কজ রহ্ে কিালড এলেন। সকাে 
এখনও হ্যরন। উত্তি- রশ্চম্ কেলক তীক্ষ্ণ  ীত-োতাস েুলট আসলে। তা ম্াত্রা  ূনয 
কেলক কলযক রডরগ্র নীলি। এডওযাডে কািরহ্টাি জ্বারেলয রদলেন। ভােলেন, একটা 
অ্যামু্বলেিলক ডাকলেই ম্লন হ্য ভালো হ্ত। আলগ দু োি র লটি হ্াটে অ্যাটাক হ্লযলে। 
কখন িক্তক্ষিণ শুরু হ্য, আলগ কদখলত হ্লে। 
  
আঠালিা নম্বি রুলট গারডটা ঢুলক  ডে। জািং ন রসরটি সেলেলক েডডা িাস্তা।  হ্ি 
এখনও ঘুম্ন্ত। 
  
এডওযাডে ক ষ  যেন্ত ে নম্বি রিলট এলেন। েু ৫৭-ি রদলক তাকালেন। এোি তালক 
গ্রান্ড রভউ িাজাি রদলক এরগলয কযলত হ্লে। 
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আলগ কতোি রতরন এখালন এলসলেন গারড কলি, এখালন রসডাি গাে আলে, আলে 
িার যাি অ্রেভ গাে। আগস্ট ম্ালস জাযগাটা ভারি সুন্দি হ্লয ওলঠ। ম্লন হ্য, কক কযন 
গালেি অ্িলণয দাউদাউ আগুন জ্বারেলয রদলযলে। কত  ীতসকালে রতরন এখালন 
এলসলেন। কদলখলেন, তুষালিি কারুকাজ। 
  
এডওযাডে খুে দ্রুত িাোরেলেন। এখনই তালক রঠক জাযগালত ক ৌঁলোলত হ্লে। একোি 
ম্যারিি কো ম্লন  ডে। তািই জনয কস অ্ল ক্ষা কিলে। রফলি রগলয ম্যারিি ঘুম্ 
ভাোলত হ্লে। আম্াি ম্লনও আোি কযৌনলোি কজলগলে। 
  
রঠক আলে, আি কতক্ষণই? এোি এম্ন একটা সুন্দি ম্িুিরিম্া উ হ্াি কদে, ককান 
কম্লয কসটা স্বলেও ভােলত  ািলে না। 
  
. 
  
সাম্লন দুলটা হ্াইওলযি ম্িযেতেী অ্ঞ্চে। এডওযাডে সােিালন এরগলয কগলেন। একটা 
ট্রাক উেলটারদক কেলক েুলট আসরেে। তীব্র গজেন ক ানা কগে। গারডটা ও ি রদলক উলঠ 
কগে। কিালখি রনলম্লষ রতরন  াাঁিটন আরম্ে কািলক আসলত কদখলেন। ক ষ মু্হূ্লতে রতরন 
রনলজি আতেনাদ শুনলত ক লযরেলেন। তাি ি ঘন অ্ন্ধকাি। 
  
. 
  
রনউরে, িরেোি। 
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ঘণ্টা ধ্বরন কেলজ উলঠলে। ম্িয দু ুলিি োতাস। ম্ারিন কগ্রাজাি রভো। রঠক কোঝা 
যালে না। এখালন কক ককন এলসলেন? 
  
ম্ারিন কগ্রাজালক এখন এক মৃ্ত ম্ানুষ েো কযলত  ালি। আলজেরন্টনালত অ্যালেলেি ম্া 
তাি সন্তালনি জনয অ্ল ক্ষা কলিন। অ্যালেে অ্লনকরদন িলিই দরিদ্রতালক কদলখলেন। 
কদলখলেন মৃ্তুযলক। রতরন জালনন, মৃ্তুযই জীেলনি ক ষ গন্তেয। 
  
এইভালে অ্যালেে েলডা হ্লযলেন। আি কেলে রনলযলেন এম্ন একটা  ে, কয  লে 
মৃ্তুযই হ্লত  ালি একম্াত্র অ্েল ষ। 
  
. 
  
০৯. 
  
তুষাি ঢাকা কানসাস। গারড েুলট িলেলে, োে আলোি ই ািা। রে াে আকালিি ট্রাক! 
অ্যামু্বলেি, হ্াইওলয ক ট্রে, গারড ক রিলফি গারড, কহ্ডোইলটি আলো, আিও কত কী। 
 ুরে  অ্রফসািিা এরগলয িলেলেন। ক রিলফি গারড  াল  দাাঁডাে। ম্যারি অ্যাসলে েুলট 
এলসলেন। কাাঁ লেন রতরন। দাাঁডালত  ািলেন না। 
  
ক রিফ মু্নস্টাি েেলেন রম্লসস অ্যাসলে, কদাহ্াই অ্ম্নরট কিলেন না। 
  
তখনও আতেনাদ আম্ালক আলগ কযলত রদন। 
  
-রিজ রম্লসস অ্যাসলে, এই অ্েিায কদখলেন না। 
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রম্লসস অ্যাসলে অ্লিতন হ্লয কগলেন। 
  
. 
  
ক রিলফি গারডলত তাি ঘুম্ কভলে কগে। ক রিফ সাম্লনি রদলক েলস আলেন। 
  
কী হ্লযরেে? ম্যারি জানলত িাইলেন। 
  
 –আ রন অ্জ্ঞান হ্লয রগলযরেলেন। 
  
ম্যারি জানাো রদলয তাকালেন, গারডি েুলটােুরট। 
  
কীভালে?…ম্যারি আি কো েেলত  ািলেন না। কীভালে এটা ঘটে? 
  
–আ নাি স্বাম্ী ভুে  লে গারড িাোরেলেন। একরট আরম্ে ট্রাক েুলট আলস। আ নাি 
স্বাম্ীি গারডরটলক  া  কারটলয যাোি কিষ্টা কলি। রকন্তু… । 
  
ম্যারি কিাখ েন্ধ কিলেন। অ্যাকরসলডলন্টি দৃ য তাি িকু্ষ লট কভলস উঠে। ম্লন  লড 
কগে, এডওযালডেি হ্ারস মু্খ। 
  
এডওযাডে রকন্তু খুে সােিালন গারড িাোত। এম্ন কাজ কস ককন কিে? 
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ক রিলফি কলণ্ঠ সহ্ানুভূরত– রম্লসস অ্যাসলে, আরম্ কতা এক িতযক্ষদ েী। একজন 
যাজক আি দুজন রসস্টাি রনলজি কিালখ কদলখলেন। একজন কলনেে, তািা সকলে একই 
কো েলেলেন। আ নাি স্বাম্ী কয ককন এম্ন আিিণ কিলেন? 
  
. 
  
সেরকেু িীলি িীলি এরগলয িলেলে। এডওযালডেি মৃ্তলদহ্টা অ্যামু্বলেলি কতাো হ্ে। 
একজন যাজকলক  ুরে  িশ্ন কিলে। ম্যারি ভােলেন, হ্ায ঈশ্বি, ক ষ  যেন্ত আম্াি 
ভালগয! 
  
–কদহ্টা এখন ম্লগে রনলয যাওযা হ্লে। 
  
ম্যারি েেলেন- রঠক আলে। 
  
 কিালখি ভাষা তাি হ্ারিলয কগলে। তাি ি? 
  
ক রিফ েেলেন–আ নালদি ফযারম্রে ডক্টলিি নাম্ কী? 
  
ম্যারি েেলেন– এডওযাডে অ্যাসলে, কোঝা কগে কো েোি  রক্তও রতরন হ্ারিলয 
কফলেলেন। 
  
. 
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ক রিফ তালক োরডলত ক ৌঁলে রদলেন। রেরভিং রুলম্ কফ্লালিি এেিং ডগোস েলস আলেন। 
কেলেলম্লযি ঘুম্ ভালেরন। 
  
কফ্লালিি েেলেন- ডারেেিং, আরম্ ভােলতই  ািরে না। 
  
ম্যারি েেলেন- রঠক আলে, এটা একটা অ্যাকরসলডন্ট। 
  
 ম্যারি হ্াসরেলেন। 
  
 ডগোস েেলেন– কতাম্ালক ও লি রনলয যাে? 
  
–আরম্ রঠক আরে। আম্াি জনয একটু িা আনলেন? 
  
ডগোস েেলেন- আসুন, আরম্ রেোনা রঠক কলি রদরে। 
  
–আম্াি ঘুম্  ালে না। আরম্ ভালোই আরে! 
  
. 
  
ডগোস ম্যারিলক সাহ্াযয কিরেলেন, রসাঁরড রদলয হ্াাঁটোি সম্য। 
  
 ম্যারি েেলেন- এটা কতা একটা দুঘেটনা, এডওযাডে একটা দুঘেটনায  লডরেে। 
  
 ডগোস তাি কিালখি রদলক তাকালেন। কিাখ  ূনয, কোো এেিং ভাষাহ্ীন। 
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এডওযালডেি কম্রডলকে েযাগটা রনলয আসা হ্ে। ডগোস রফলি এলেন। ম্যারি তখনও 
ও লি যানরন। 
  
ডগোস তালক একটা ঘুলম্ি ওষুি রদলেন। তাি  াল  অ্লনকক্ষণ েলস িইলেন। এক 
ঘণ্টা ককলট কগলে, তখনও ম্যারি ঘুলম্াত  ালিনরন। রদ্বতীয ওষুি, তৃতীয, ক ষ  যেন্ত 
ম্যারি ঘুরম্লয  ডলেন। 
  
. 
  
জািং ন রসরটলত এই িিলনি ঘটনা খুে একটা ঘলট না। অ্লনকরদন আলগ এম্ন এক 
ঘটনা ঘলটরেে। তাই সকলেই অ্োক হ্লয কগলেন। 
  
রসআইরড কেলক একদে ইিল ক্টি এলসলেন েযা ািটাি তদন্ত কিলত। ক রিফ 
মু্নস্টািলক নানা িশ্ন কিা হ্লযলে।  াাঁিজন িতযক্ষদ েী আলেন। একজন যাজক এেিং 
দুজন সন্নযারসনী, কলনেে কজনরকি এেিং ট্রাক ড্রাইভাি সালজেন্ট ওযারে । সকলেই 
েলেলেন, ডাক্তাি অ্যাসলেি গারডটা রেশ্ৰীভালে েুলট আসরেে। এটা কনহ্াতই একটা 
দুঘেটনা। ম্লন হ্লে, এটা কোিহ্য অ্রনোযে রেে।  াাঁিজন একই জোনেরন্দ রদলযলেন। 
  
রসআইরডি রেল ষ রকেু কিাি কনই। ক ষ অ্রব্দ তদলন্তি কাজটা েন্ধ কলি কদওযা হ্ে। 
  
. 
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ম্যারি কেলেলম্লযি রিৎকালিি  লব্দ ঘুম্ কেলক উঠলেন। রকেুক্ষণ িু িা  শুলযরেলেন। 
ভােরেলেন, না, এটা কোিহ্য একটা দুঃস্বে, আরম্ ঘুরম্লয রেোম্, কিাখ খুেলতই আোি 
এডওযাডেলক কদখলত  াে। 
  
কান্নাটা রম্  রেসৃ্তত হ্লে। ম্যারি  ূনয কিালখ কদওযালেি রদলক তারকলয রেলেন। ক ষ 
অ্রব্দ রতরন অ্রনেুকভালে রেোনা কেলক উঠলেন। রটলম্ি কেডরুলম্ি রদলক এরগলয 
কগলেন। কফ্লালিি এেিং কেে কসখালন েলস আলেন। তাাঁিা রতনজলনই কাাঁদলেন। ম্যারি 
ভােলেন, আঃ আম্াি কিালখি জে রক শুরকলয  ােি হ্লয কগে? 
  
কেে জানলত িাইে- ম্া, ডযারড সরতয ম্ািা কগলে? 
  
ম্যারি ম্াো নাডলেন, কো েেলত  ািলেন না। 
  
 কফ্লালিি েেলেন- আরম্ েেলত োিয হ্লযরে। 
  
ম্যারি ম্াো নাডলেন। রটলম্ি ম্াোয হ্াত রদলয েেলেন– ককাঁলদা না, সে রকেু আলগি 
ম্লতাই িেলে। 
  
না, ককালনা রকেুই আি রকন্তু আলগি ম্লতা িলেরন। 
  
. 
  
ম্ারকেন যুক্তিালেি আরম্ে রসআইরড কম্ান্ড কহ্ডলকাযাটোলি এই দৃ য ট উলন্মারিত হ্লে। 
িাি াল  গালেি সারি। একটা  ুলিালনা োইম্লস্টালনি োরড। একতোয একজন 
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অ্রফসাি দাাঁরডলয রেলেন। ক ে িযানিাডে, রতরন কলনেে কজনরকলিি সলে কো 
েেরেলেন। 
  
আরম্ একটা খেি শুনরে, ট্রাক ড্রাইভাি নারক এক ডাক্তািলক হ্তযা কলিলেন? 
  
–খেিটা সরতয? হ্া, ওই ভদ্রলোলকি কদহ্ সম্ারহ্ত কিা হ্লযলে। 
  
–খুেই খািা  খেি। রকন্তু এি জনয কোিহ্য একটা গুরুত্ব ূণে কিালম্া ন দিকাি। 
  
–অ্লনক-অ্লনক িনযোদ, সযাি। অ্লনক কলষ্ট এই কিালম্া নটা কজাগাড কিা হ্লযলে। 
  
. 
  
ম্যারি অ্যাসলে অ্লনকক্ষণ িলি রিন্তা কিরেলেন। কীভালে এই অ্েিাি হ্াত কেলক োাঁিা 
যায? 
  
োিোসি ক ষ হ্লয কগে কজফািসন রিলটি রফউিালনে কহ্ালম্। ক াকস্তি  রিলে । 
অ্লনক  ুষ্পস্তেক, সেলেলক েলডারট এলসলে  ে এরেসলনি কাে কেলক। কেখা আলে? 
আম্াি সহ্ানুভূরত এেিং সম্লেদনা। 
  
ম্যারি, কেে আি রটম্লক রনলয একলকালণ েলসরেলেন। কেলেলম্লযি কিাখ কান্নায কভজা, 
িক্ত োে। 
  
ভাো যালে না, কীভালে ঘটনাটা ঘলট কগে! 
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োরতন ভাষায ম্ি  ডা হ্লে। আহ্া, ম্যারি কিাখ েন্ধ কিলেন, রতরন আি এডওযাডে 
রম্েলফাডে কেলক কনৌলকা ভ্রম্ণ কিলেন। 
  
িেম্ িাত, িেম্ কদখা হ্োি িাত। এডওযাডে জানলত কিলযরেলেন- তুরম্ রক সাাঁতাি । 
জালনা? 
  
–রঠক আলে, আরম্ কতাম্ালক সাাঁতাি ক খাে। 
  
এক সপ্তাহ্  লি তািা রেোহ্ েন্ধলন আেি হ্লযরেলেন। 
  
এডওযাডে ক েলন কেলগরেলেন- তুরম্ রক জালনা, আরম্ ককন কতাম্ালক রেলয কিরে? তুরম্ 
সেকটা  িীক্ষায সসম্মালন উত্তীণে হ্লযে, তাই। তুরম্ আম্াি ম্লতা একটা কগাম্ডা মু্লখি 
ম্ানুষলক সহ্য কলিে। 
  
োিানুিান ক ষ হ্ে। ম্যারি কেলেলম্লযলদি রনলয কালো রেমু্রজলন উলঠ  ডলেন। এোি 
ক াকযাত্রা সম্ারিলক্ষলত্রি রদলক এরগলয যালে। 
  
রে াে একটা  ালকেি ম্লিয সম্ারিিে। এরট হ্ে জািং ন রসরটি সেলেলক  ুলিালনা 
কেিখানা। 
  
আোি োরতন ভাষায ম্ি– আরম্ কোঁলি আরে, আরম্ কোঁলি োকে। 
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ম্যারি  ূনয দৃরষ্টলত আকাল ি রদলক তাকালেন। গুডোই ম্াই ডারেেিং, এ জীেলন আি 
কখনও কতাম্াি সলে ককাোও কদখা হ্লে না আম্াি। 
  
এই িেম্, এই িেম্ কান্নাি একটা উলদ্বগ-আকুে অ্নুভূরত। ম্যারি আি রনলজলক রঠক 
িাখলত  ািলেন না। 
  
. 
  
মৃ্তুযলতই কোিহ্য জীেলনি সেরকেু ক ষ হ্লয যায, রকন্তু ম্যারি অ্যাসলেি কালে এটা 
নিক যিণা। কতোি রতরন এেিং এডওযাডে মু্লখামু্রখ েলস মৃ্তুযকো আলোিনা 
কলিলেন। ক ষ  যেন্ত ওি মৃ্তুয কয এভালে আসলে, ম্যারি তা ভােলতও  ালিনরন। 
  
আম্াি েযস  াঁযরত্র  েেি। দুরট কেলেলম্লয আলে আম্াি। আরম্ জারন না, আরম্ কক? 
এতরদন  যেন্ত আরম্ শ্ৰীম্তী এডওযাডে অ্যাসলে নালম্  রিরিতা রেোম্। আম্াি একটা 
রিহ্ন রেে, একটা িতীক। আরম্ এম্ন একজনলক ভালোোসতাম্, কয আম্ালক সরতয 
সরতয কিম্ রনলেদন কলিরেে। 
  
এখন িাি াল  রনদারুণ  ূনযতা, স্বনঃ লব্দযি হ্াহ্াকাি। 
  
কফ্লালিি, ডগোস এেিং অ্নয েনু্ধিা ম্ালঝ ম্লিযই কদখা কিলত আলসন। ক াকস্তি 
 রিলে লক  ান্ত কিাি কিষ্টা কলিন। ম্যারি রকন্তু এখনও একারকলত্বি যিণাি ম্লিয রদন 
কাটালত িান। 
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ক ষ অ্রব্দ কী হ্লে ভােলত ভােলত ম্যারি র হ্রিত হ্লয ওলঠন। 
  
. 
  
এোি োস্তে  ৃরেেী। এডওযালডেি ইো ত্র, েীম্া ককাম্পারন, েযালিি অ্যাকাউন্ট, টযাক্স 
এেিং রেে। েইযাি ও েযািািলদি আনালগানা,  ারন্তভলেি আ িা। 
  
ম্যারি একা একা শুলয শুলয কদন। এডওযাডে িলে কগলে, টাকা যসাি রহ্লসে কলি কী 
হ্লে? 
  
ক ষ অ্রব্দ োিয হ্লেন রতরন, এেযা ালি আলোিনা কিলত। 
  
রকন্তু এই আলোিনাি ক লষ কী োকে? শুিুই দুঃখ, শুিুই কষ্ট এেিং হ্াহ্াকাি। 
  
কদখা কগে, োরডটা ম্টেলগজ কদওযা আলে,  াঁযরত্র  হ্াজাি ডোলিি অ্যালসট আলে, এখন 
যরদ োরডটা রেরর কলি কদওযা যায কসটাই কোিহ্য ভালো হ্লে। 
  
ম্যারি েেলেন, এডওযাডে কখনও এটা িাইত না। আরম্ কী কলি এই কাজটা কিে? 
  
. 
  
কফ্লালিি সহ্লযারগতাি হ্াত োরডলয রদলযলেন। কত রকেু েযরক্তগত রজরনস, একডজন 
 াই , একটা তাম্ালকি োক্স, দুলটা ি ম্া, ভাষলণি কর , আিও কত কী। ম্যারি 
তাকালেন। কক্লালসলট সুযট ঝুেলে। সুযলট হ্াত রদলেন। রিযজলনি  ি । নীে টাই, ক ষ 
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িালত ডাক্তাি সালহ্ে  লিরেে। স্কাফেটাও ঝুেলে।  ীত োতালস আলন্দারেত হ্লে। আি 
কখনও এটাি িলযাজন হ্লে না। ডাক্তািোেু কতা আি ওই ঠান্ডা কিেখানা কেলক উলঠ 
আসলে না। 
  
দারড কাম্ালনাি ব্রা  আি টুেল স্ট, আফটাি ক ভ কো ন-সে রকেু একই িকম্ আলে। 
  
কোলটা কোলটা সৃ্মরত, দু-একরট কো,  লব্দি রেশুি উচ্চািণ, কাডে, শুলভো ত্র, কত 
স্মািক এেিং ি িংসা  দক। ম্লন হ্য, ককালনা এক ম্যারজরসযালনি কখোয এই ঘটনাটা 
ঘলট কগলে। 
  
ম্যারি ভােলত েসলেন, কসই দীঘে িালতি কো। এই যিণা এই একাকীত্ব।  
  
ক ষ  যেন্ত ম্যারি রঠক কিলেন না, এভালে মৃ্তুযি মু্লখ এরগলয রগলয কী োভ? 
কেলেলম্লযি মু্লখি রদলক তারকলয তালক োাঁিলত হ্লে। এডওযাডে তাহ্লে হ্যলতা 
আম্ালক ক্ষম্া কিলে! 
  
. 
  
কাজ কিলত হ্লে, রকন্তু কীভালে? এডওযাডে তুরম্ কনই, এ যিণা অ্সহ্য! তুরম্ আম্ালক 
সাহ্াযয কলিা! তুরম্ রক আম্াি কো শুনলত  ালো! 
  
কী কিে?  ডাে? অ্নয রকেু? রকেুই ভালো োগলে না। এই দুঃখ! এই যিণা! 
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ম্ালঝ ম্লিয ম্যারি িম্যোজলকি কালে যান। ভদ্রলোক গল্প েলেন,  ৃরেেীি গল্প, 
ম্হ্াজীেলনি গল্প। রতরন েলেন আম্িা ম্হ্ারেলশ্বি অ্িং রেল ষ। মৃ্তুযলতই সেরকেু ক ষ 
হ্য না। মৃ্তুয জীেলনি এক স্বাভারেক অ্রভেযরক্ত।  ান্তভালে এলক গ্রহ্ণ কিাি কিষ্টা 
কলিা। 
  
এডওযালডেি েরে, সেেত্র। গালনি ম্লিয, কিরডলযা কস্ট লন,  াহ্ালডি ম্লিয। কত সুলখি 
সৃ্মরত। 
  
সকােলেোয ঘুম্ কভলে যায- হ্ারন, কতাম্াি কোই ম্লন  লড। 
  
 ম্লন হ্য, কতাম্াি কণ্ঠস্বি আরম্ শুনলত  ারে। 
  
ম্যারি রনলজি সালে রনলজই কো েলেন এডওযাডে, কেলেলম্লযলদি রনলয রিন্তা কেলড 
যালে। 
  
ম্যারি িলতযকরদন সম্ারিলক্ষলত্র যান। তুষািস্নাত োতালসি ম্লিয দাাঁরডলয োলকন। িােেনা 
কলিন। ক ষ  যেন্ত এই ঘটনাও তাাঁলক  ারন্ত রদে না। 
  
রতরন জানলত িান- তুরম্ এখন ককাোয? 
  
তাি ি? রদন এরগলয িলেলে। কফ্লালিি এেিং ডগোস তালক সান্ত্বনা কদোি কিষ্টা কলিন। 
তািা েলেন, ডাক্তাি এখন  ারন্তলত ঘুরম্লয আলেন। আিও কত কো। রকন্তু এসে 
কো– েলে কী োভ? 
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ম্াঝিালত ঘুম্ কভলে যায। ম্যারি কেলেলম্লযলদি ঘলি িলে যান। কদলখন, তািা রনিা লদ 
আলে রকনা। আম্াি কেলেলম্লযি মৃ্তুয হ্লে কী? আম্িা সকলেই কতা একরদন ম্ািা 
যাে। ককন তাহ্লে এত রিন্তা? এত আনন্দ? এত সুখ? কালে আসাি তীব্র ইো? 
  
এই  ৃরেেী একটা কসাইখানা। সকেলক হ্তযা কিা হ্লে। এটা একটা ষডযি। 
  
 োইলেলে কেখা আলে, মৃ্তুয জীেলনি ক ষ  রিণরত নয। এটা একটা রূ ান্তি ম্াত্র। 
এডওযাডে রক কসই রূ ান্তলিি ম্ািযলম্ অ্নয জগলতি োরসন্দা হ্লয কগলে? 
  
ক ষ অ্রব্দ ম্যারি আোি ম্নলক  ান্ত কিাি কিষ্টা কিলেন। 
  
ম্িযিাত। কত খেি কভলস এে। 
  
সকাে হ্ে। এডওযাডে তুরম্ রক শুনলত  ালো? ডগোস ক ালম্া ন ক লযলেন। রতরন 
এখন হ্াস াতালেি রিফ স্টাফ হ্লযলেন। 
  
ঈশ্বি ককাোয? সে রকেু েযেে? রটএসএরেযট েলেরেলেন– ঈশ্বি আলেন, ম্ানুষ তাি 
অ্রস্তত্ব েুঝলত  ালি না। 
  
. 
  
কিরসলডন্ট  ে এরেসন, স্টানটন িজাসে, হ্াওযাডেলেকাি ওভাে অ্রফলস েলস গুরুত্ব ূণে 
আলোিনায ম্গ্ন। 
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কসলরটারি অ্ফ কস্টট েেলেন– রম্ঃ কিরসলডন্ট, আম্ালদি ও ি কালজি িা  খুেই 
কেলডলে। অ্যাম্বাসাডি কক হ্লেন কিাম্ারনযালত, তা এখনই রঠক কিলত হ্লে। আি কদরি 
কিা িেলে না। 
  
–িনযোদ ফলযড, আরম্ ম্যারি অ্যাসলেি কোই ভােরে। তাি  ারিোরিক অ্েিা এখন 
 ােলট কগলে। রতরন এখন এক ক াকস্তিা ম্রহ্ো। আরম্ আি একোি কিষ্টা কিে। 
  
স্টানটন িজাসে েেলেন– রম্ঃ কিরসলডন্ট, আম্িা কসখালন িলে যাই না ককন? কদখা যাক, 
ওাঁনালক এই েযা ালি িারজ কিালনা যায রকনা? 
  
–কদখলত হ্লে। 
  
. 
  
ম্যারি রডনালিি িস্তুরত রনরেলেন। কটরেলফান কেলজ উঠে। অ্ ালিটি েেলেন, কহ্াযাইট 
হ্াউস। কিরসলডন্ট আ নাি সলে কো েেলত িাইলেন। 
  
এখন নয, আরম্ এখন কালিাি সলে কো েেলত িাইরে না। ম্যারি ম্লন ম্লন 
কভলেরেলেন, রকন্তু কসই ভােনাটা িকা  কিলেন না। রতরন েেলেন–আরম্ রম্লসস 
আসলে েেরে। 
  
–আ রন রক একটু িিলেন? 
  
 এক মু্হূ্লতেি অ্েসি। 
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আোি কসই গম্গলম্ কণ্ঠস্বি– রম্লসস অ্যাসলে, আরম্  ে এরেসন। আরম্ জারন, 
আ নাি জীেলন এখন কতখারন ক াক। আ নাি স্বাম্ী অ্তযন্ত ভদ্রলোক রেলেন।… 
  
–আ নালক অ্লনক িনযোদ রম্ঃ কিরসলডন্ট। আ রন ফুলেি স্তেক  ারঠলযলেন, তাি 
জনযও িনযোদ। 
  
–আরম্ আ নাি েযরক্তগত জীেলন হ্স্তালক্ষ  কিলত িাইরে না শ্ৰীম্তী অ্যাসলে। আরম্ 
জারন, আ নাি  ারিোরিক অ্েিান এখন  ােলট কগলে। আ রন রক আম্াি আম্িণটা 
গ্রহ্ণ কিলেন? 
  
–অ্লনক িনযোদ, রকন্তু কোিহ্য এখন  ািে না… 
  
–আম্াি কো শুনুন রিজ, আরম্ কাউলক আ নাি কালে  াঠাে। আম্াি একান্ত েনু্ধ 
স্টানটন িজাসে। কস আ নাি সালে কো েেলে। 
  
ম্যারি সহ্সা ককালনা উত্তি রদলত  ািলেন না। হ্যাাঁ, আম্াি  ৃরেেীটা  ােলট কগলে। 
আম্াি জীেন এখন রেন্ন-রেরেন্ন হ্লয কগলে। রকন্তু কেে আি রটলম্ি রদলক নজি রদলত 
হ্লে। তাহ্লেও ওই ভদ্রলোলকি সলে কো েেলত হ্লে। 
  
–রম্ঃ কিরসলডন্ট, আরম্ ওাঁনাি সালে রনশ্চযই কো েেে। রকন্তু আরম্ দুঃরখত, এখনই 
রসিান্ত েদে কিে না। 
  
. 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

133 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

  
একটা অ্তযন্ত জনরিয শুাঁরডখানা, েুলেভাদে। রেরনউ কত। ম্ারিন কগ্রাজাি িক্ষীিা কসখালন 
িাযই যায। কেফ  াসলটিনাফলকও এখালন ম্ালঝ ম্লিয কদখলত  াওযা যায। অ্যালেে 
একরট কটরেলে েলস আলেন। কোোতো ক ানা যালে কী? িহ্িীিা িাি াল  েরডলয 
রেরটলয দাাঁরডলয আলে। এোি কোিহ্য আলোিনাটা শুরু হ্লে। 
  
অ্যালেলেি সালে ক ষ  যেন্ত কো হ্লযলে। কগ্রাজাি রেষলয আলোিনা। আিও রকেু 
খুিলিা খেি। কী দিকাি? দিকাি দুই-একরট সূত্র, কেফ কসটা রনলজই েযেিা কলিলে। 
এক কম্লযলক দুোি েযেহ্াি কিা হ্য না। তাই কয-ককালনা কম্লযলকই ম্ারিন কগ্রাজাি 
কালে  াঠালনা কযলত  ালি। এটাই হ্লত  ালি আম্ালদি তুরুল ি তাস। 
  
. 
  
 লিি রদন সকােলেো, অ্যালেে গারড  ােটালেন। রফযাট রনলয  যারিলস ঢুকলেন। 
ম্নরট ম্ািলটি কযৌন কদাকান রে গযালেলত। এখালন শুিুই কে যালদি কঘািাঘুরি। 
দাোেলদি আনালগানা। 
  
অ্যালেে কভতলি কগলেন। কদখলেন কী কী রেরর হ্লে। রেরর হ্লে ক কে আি 
কহ্েলম্ট, িাম্ডাি  যান্ট, আলে রেেেিেক কতে আি আনন্দ রদলত  ালি এম্ন কজে। 
েলডা েলডা িোলিি  ুতুে কিালখ  ডে।  লণো রভরডও কট ।  াযুলত োগালনা যায এম্ন 
ররম্, ে ফুট েম্বা িােুক, যা রদলয অ্তযািাি কিা কযলত  ালি। 
  
অ্যালেে একটা েম্বা িােুক রকনলেন। 
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 লিি রদন সকােলেো। অ্যালেে িলে কগলেন ওই কদাকালন। 
  
 কদাকানদাি েেলেন– কী জনয এলসলেন? 
  
আ রন রক এই িােুকটা কম্ে কিলত  ািলেন? আরম্ কের  টাকা কদে। 
  
কসরদন রেলকেলেো অ্যালেে েুলযি আযালসেি রদলক উলড কগলেন। 
  
. 
  
িােুক এলসলে, ভালোভালে ঢাকা কদওযা, রনউরেলত। 
  
 লিি রদন,  যালকলজি গালয নাম্ কেখা আলে- এই িােুকটা ভালোভালে  িীক্ষা কিা 
হ্ে। 
  
এটা  ারঠলয কদওযা হ্ে ম্ারিন কগ্রাজাি কেডরুম্ কক্লালসলটি ম্লিয। 
  
. 
  
১০. 
  
 কফাটে রিলে, ম্ারকেন যুক্তিালেি সেলেলক  ুলিালনা আরম্ে কফাটে। ১৮৫৩ সালে স্বতরি 
হ্লযরেে। কানসাস তখনও রেলদ্রাহ্ীলদি কেলে  লডরন। 
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স্টানটন িজালসেি রডরস-সাত নাম্ে। রেমু্রজন দাাঁরডলযরেে। স্টানটন রম্লসস অ্যাসলেি 
োরডলত িলে কগলেন। এি আলগই রম্লসস অ্যাসলেি সলে কো হ্লযলে। 
  
রম্লসস অ্যাসলে, আরম্ সিংলক্ষল  আম্াি কো েেে। আগাম্ী কসাম্োি ক ৌঁলোলত িাইরে, 
রেলকেলেো, আ রন সম্য কদলেন কতা? 
  
ভদ্রলোক এত নম্র। অ্েি এত গুরুত্ব ূণে ম্ানুষ। ককন কিরসলডন্ট ওাঁনালক  াঠালেন? 
  
িরতেতেররযায ম্যারি েেলেন- হ্যাাঁ, আ রন রক আম্ালদি সলে রডনাি খালেন? 
  
-না, অ্লনক িনযোদ। 
  
 রেলকেটা খুেই খািা  কাটলে, স্টানটন ভােলেন। 
  
কফ্লালিলিি কালন খেিটা ক ৌঁলে কগে। রতরন উলত্তরজত। কিরসলডলন্টি স্বেলদর ক উ লদষ্টা 
আসলেন? এখালন রডনাি কখলত? ভােলতই  ািরে না। আম্ালদি কী কসৌভাগয! 
  
–কফ্লালিি, েযা ািটা রকেুই নয। আরম্ কিরসলডলন্টি কালে িরতশ্রুরতেি, তাি সালে 
কো েেে। 
  
কফ্লালিি ম্যারিি কাাঁলি হ্াত িাখলেন– আহ্া, আজ সরতয একটা আনলন্দি রদন! 
  
. 
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স্টানটন িজাসেলক এক  রিতৃপ্ত ম্ানুষ েো কযলত  ালি। ম্যারি তালক সািংোরদকলদি 
জনয অ্নুিালন কদলখলেন। খেলিি কাগলজি  াতায তাি ফলটাগ্রাফ কিালখ  লডলে। এম্ন 
কী টাইম্ ম্যাগারজলনও। রকন্তু ম্ানুষরট সরতয ভদ্র, তাি ম্লিয একটা সুন্দি েযরক্তত্ব আলে। 
  
–কিরসলডন্ট আিও একোি তাি ক াকতপ্ত অ্নুভূরত জ্ঞা ন কলিলেন রম্লসস অ্যাসলে। 
  
–আ নালক িনযোদ। 
  
 কেে এেিং রটলম্ি সালে স্টানটলনি আো  হ্ে। ম্যারি রকলিলন িলে কগলেন। েুরসিংডা 
খাোি স্বতরি কিলে কী? 
  
জািং ন রসরটি কগৌিেজনক ইরতহ্াস রনলয কো হ্ে। ক ষ  যেন্ত স্টানটন িজাসে 
কিাম্ারনযাি কো  াডলেন। 
  
কিাম্ারনযাি কিরসলডলন্টি সিকাি সম্পলকে আ নাি কী অ্রভম্ত? রতরন জানলত 
িাইলেন। 
  
কিাম্ারনযালত সিকাি েলে রকেুই কনই। একজনই এই সিকাি িাোলেন। এটা 
স্বস্বিতারিক  াসনেযেিা। 
  
–আ রন রক ম্লন কলিন, ওখালন আোি রেিে হ্লত  ালি? 
  
না, এখনই তা হ্োি ককালনা সম্ভােনা কনই। যরদ ম্ারিন কগ্রাজা িেম্লঞ্চ আরেভূেত হ্ন, 
তাহ্লে হ্লত  ালি। রকন্তু রতরন এখন ফিারস কদল  রনেোরসত জীেন কাটালেন। 
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িলশ্নাত্তলিি  াো িলেলে। আসলে ইিান সম্পলকে অ্লনক খেি িালখন। স্টানটন িজাসে 
তাি জ্ঞালনি  রিসীম্া কদলখ অ্োক হ্লয কগলেন। ম্লন হ্লে, তালক কোিহ্য 
ম্াইলরালস্কাল  কিলখ কাটালোঁডা কিা হ্লে। 
  
 েই রঠক েলেরেলেন। স্টানটন িজালসেি রিন্তা, কিাম্ারনযা সম্পলকে এই ভদ্রম্রহ্ো এক 
জীেন্ত অ্রভিান। রকন্তু ক ষ  যেন্ত কী হ্লে? উরন রক িারজ হ্লেন? 
  
. 
  
সলন্ধ ক ষ হ্লয আসলে। স্টানটন েেলেন রম্লসস অ্যাসলে, আরম্ আোি আ নালক 
অ্নুলিাি কিরে, আ রন রক কিাম্ারনযাি দারযত্ব কনলেন? আম্াি ম্লন হ্য, আ রন 
একাজটা ভালোভালে কিলত  ািলেন। 
  
ম্যারি ম্াো নাডলেন– আরম্ দুঃরখত রম্ঃ িজাসে। আরম্ রকন্তু িাজনীরতরেদ নই,  লখি 
িােরেজ্ঞান িিো করি। 
  
–কিরসলডন্ট এরেসন েলেলেন, আম্ালদি অ্লনক অ্যাম্বাসাডি রেলেন অ্যালম্িাি। তািা 
িীলি িীলি গুরুত্ব ূণে হ্লয উলঠলেন। কত আি নাম্ েেে? 
  
–আরম্ কসই দেভুক্ত নই। 
  
একরটি  ি একরট নাম্ েেলত োলকন স্টানটন। রকন্তু েিফ রকেুলতই গেলে না। 
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ম্যারি শুনলত োলকন। তাি মু্লখ নানা অ্রভেযরক্ত, ক ষ  যেন্ত রতরন েলেন–রম্ঃ িজাসে, 
আ নালক অ্লনক িনযোদ। রকন্তু কেে আি রটলম্ি কো ভােলত হ্লে। আরম্ এইভালে 
এখান কেলক যাে কী কলি? 
  
কূটনীরতকলদি কেলেলম্লযলদি জনয েুখালিলস্ট একটা সুন্দি সু্কে আলে। রটম্ এেিং 
কেলেি  ডাল ানা রনলয আ রন রকেুই ভােলেন না। ওিা কসখালন ভালো র ক্ষা  ালে। 
  
ম্যারি এোি একটু উৎসাহ্ী। 
  
–রঠক আলে, আরম্ ভােে। 
  
স্টানটন িজাসে েেলেন আরম্ এই  হ্লি আজ িালত োকে। আরম্ অ্ে রসডরনজ 
কম্ালটলে উলঠরে। আম্ালক রেশ্বাস করুন রম্লসস অ্যাসলে। আরম্ েুঝলত  ািরে, এটা 
আ নাি  লক্ষ রেিাট রসিান্ত। রকন্তু এই আম্িণটা যরদ আ রন গ্রহ্ণ কলিন, তাহ্লে 
সম্স্ত আলম্রিকাোসী আ নাি কালে কৃতজ্ঞ োকলে। অ্নুগ্রহ্ কলি আম্াি িস্তােটা 
কভলে কদখলেন। 
  
. 
  
স্টানটন িজাসে িলে কগলেন। ম্যারি ও লি কগলেন। কেলেলম্লযিা তাি জনয অ্ল ক্ষা 
কিলে। উলত্তরজত এেিং কজলগ আলে। 
  
–ম্া, তুরম্ িাকরিটা কনলে? কেে জানলত িাইে। 
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–আম্ালদি কো েেলত হ্লে। যরদ আরম্ এটা রনলত িারজ হ্ই, তাহ্লে এই সু্কে 
কতাম্ালদি োডলত হ্লে। েনু্ধলদি সলে কদখা হ্লে না। কতাম্িা একটা রেলদল  রগলয 
োকলে। রনলজলদি ভাষায কো েেলত  ািলে না। কতাম্ালদি অ্নয একটা সু্কলে ভরতে 
কিা হ্লে। 
  
–রটম্ আি আরম্ এরেষলয কো েলেরে। কেে েেে, আম্িা কী কভলেরে জালনা? 
  
–কী কভলেে? 
  
–কতাম্াি ম্লতা অ্যাম্বাসাডি ক লে কয-ককালনা কদ ই খুর  হ্ত। এটাই আম্ালদি িািণা 
ম্ম্। 
  
. 
  
এডওযালডেি সালে কো েেলেন ম্যারি, ম্লন ম্লন– তুরম্ রক শুনলত  ালো? কিরসলডন্ট 
কী িাইলেন? ককন? েুঝলত  ািরে না। তুরম্ েলো এই কাজটা আরম্ কনে রকনা? 
  
জানাোি িালি ম্যারি েলস িইলেন। তখনও ক া াক কখালেনরন। গালেি  াতায  ীত 
োতালসি কাাঁ ন। দুিন্ত োস েলয িলেলে। 
  
সকাে হ্ে, ম্যারি তাি রসিান্ত রনলেন। 
  
. 
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সকাে নটা কেলজলে, ম্যারি স্টানটন িজাসেলক কফান কিলেন। 
  
ম্যারি েেলেন– রম্ঃ িজাসে, আ রন কিরসলডন্টলক েেলেন, এই কাজটা কিলত ক লি 
আরম্ রনলজলক কগৌিোরিত কোি কিে। 
  
. 
  
১১. 
  
রদনটা  ােলট কগলে। িাতটাও কী? কম্লযরটলক কদলখ ম্লন হ্লে, এ কোিহ্য োজালিি 
কে যা নয। অ্নাযালস কস একজন অ্রভলনত্রী হ্লত  ািত। রকিংো নাম্জাদা ম্লডে। 
  
কতই ো েযস হ্লে, কুরড  াি হ্লয একু । একিা  কসানারে িুে, দুিসাদা গালযি িিং। 
ভারি সুন্দি ক া াক  লিলে। 
  
কেফ  াসলটিনাফ কগট  যেন্ত এরগলয কগলেন। কম্লযরটলক রনলয োরডলত িলে  
কিলেন। কম্লযরটি নাম্ রেলসিা, যুলগালোরভযালত জলন্মরেে। এই িেম্ ফ্রালি এলসলে। 
িাি াল  রসরকউরিরট গালডেি  রিভ্রম্ণ। কস কে  ভয ক লযলে। কস জালন, তালক একটা 
এলিালিলনি রটরকট কদওযা হ্লযলে। আিও েো হ্লযলে, এক ঘণ্টা কাজ কিলত  ািলে 
তালক দু হ্াজাি ডোি কদওযা হ্লে। 
  
কেফ  াসলটিনাফ কগ্রাজাি কেডরুলম্ি দিজায  ব্দ কিলেন। ক ানা কগে, কভতলি 
আসুন। 
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 াসলটিনাফ দিজা খুলে রদলেন। কম্লযরটলক কঠো রদলয কভতলি ঢুরকলয রদলেন। ম্ারিন 
কগ্রাজা দাাঁরডলয রেলেন।  িলন আেখািা, কম্লযরট েুঝলত  ািে, কভতলি রকেু  িা কনই। 
  
কেফ  াসলটিনাফ েেলেন- এ হ্ে রেলসিা। 
  
রতরন ম্ারিন কগ্রাজাি নাম্ েেলেন না। 
  
এলসা, এলসা রিযতম্া আম্াি। কভতলি এলসা। 
  
 াসলটিনাফ িলে কগলেন। দিজাটা েন্ধ কিলেন। কভতলি ম্ারিন কগ্রাজা আি ওই 
  
নতুন কম্লযরেম্িণী হ্ারসলে রদই। 
  
কম্লযরট আম্িণী হ্ারসি টুকলিা কম্লে িিে– কতাম্ালক কী কলি সাহ্াযয কিে? এলসা, 
আরম্ কতাম্িা ক া াক খুলে রদই। তাহ্লে দুজনলকই আিও ভালো কদখালে। 
  
কম্লযরট এরগলয কগে। 
  
ম্ারিন েেলেন- না, এখন তুরম্ ক া াক খুলো না ককম্ন? 
  
কম্লযরট অ্োক হ্লযলে– কী আশ্চযে, তুরম্ রক আম্াি সালে ওইসে কিলত িাও না? 
  
কগ্রাজা কক্লালসলটি রদলক এরগলয কগলেন। একটা িােুক রনলেন। 
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–আরম্ িাইরে, তুরম্ এটা েযেহ্াি কিলে। 
  
 আহ্া, এটা আোি কী িিলনি আেদাি। কম্লযরট অ্োক হ্লযলে, কম্লযরট েেলে, আরম্ 
রঠক েুঝলত  ািরে না। 
  
ম্ারিন কগ্রাজা রনলজি ক া াক খুেলেন। নগ্ন  িীলি ক ৌরুলষি উন্মাদনা। রেলসিা 
তারকলয আলেন এই  িীি, এত দাগ ককন? িক্ত রিহ্ন? কম্লযরট আতেনাদ কিলত িাইে, 
রকন্তু  ািে না। কোঝা কগে, এই  ুরুষ অ্লনক যিণা সহ্য কলিলে। কস আোি িােুক 
খালে ককন? 
  
কম্লযরট একটা টুলেি ও ি েসে। 
  
এোি কণ্ঠস্বলি ঔিতয তাডাতারড, আম্ালক িােুক ম্ালিা। যত  রক্ত আলে সে একসলে 
কলি। 
  
রেলসিা ওই েম্বা িােুকটা হ্ালত তুলে রনে। শুরু হ্ে তাি আরম্ণ। রেলসিা ভােে, 
এটা আম্াি কাজ নয। আরম্ রক  ারেলয যাে? না, দু হ্াজাি ডোি। িালতি স্বে গম্ভীি 
হ্লয ওলঠ। 
  
নগ্ন  িীি, কযখালন-কসখালন িােুলকি আঘাত। কিাখ েন্ধ ম্ারিলনি আিও কজালি, আিও 
কজালি। 
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যিণাটা সম্স্ত  িীলি িোরহ্ত হ্লে। একোি-দুোি-রতনোি, েুঝলত  ািরে। এোি 
ওই কষ্টকল্পনা, স্ত্রী এেিং কনযাি মু্খ, একদে ম্ানুষ তালদি গণিষেণ কিলে। আরম্ 
দাাঁরডলয কদখরে, হ্ারস, অ্তযািাি, অ্ িাি। ওই কতা, ওিা  যান্ট খুেলে, দাাঁরডলয আলে 
োইন রদলয। ম্ারিন কগ্রাজা অ্জ্ঞান হ্োি কিষ্টা কিলেন। আোি–আোি আঘাত। িক্ত 
উেলে উঠলে। ওঃ, আম্াি স্ত্রী, আম্াি কনযা, ক্ষম্া রভক্ষা কিলে,  ািলে না, মু্লখ রেে 
ঢুরকলয কদওযা হ্লযলে। রেশ্ৰীভালে িষেণ কিা হ্লে। দুজন-রতনজন একসলে। ওঃ, এত 
িক্ত ককন! 
  
ক ষ  যেন্ত ম্ারিন আি কো েেলত  ািলেন না। তাি িক্তাক্ত রেধ্বস্ত  িীিটা কম্লঝি 
ও ি  লড কগে। 
  
কম্লযরট এোি ভয ক লযলে। িােুকটা আি ম্ািলত  ািলে না। কস েেে- কী, তুরম্ রঠক 
আলে কতা? 
  
ম্ারিলনি কিাখ কভাো। ককালনা রদলক তাকালত  ািলেন না। 
  
রেলসিা রিৎকাি কিে- কহ্ল্প। কহ্ল্প। 
  
কেফ  াসলটিনাফ ঘলি ঢুকলেন। হ্ালত উদযত আলগ্নযাস্ত্র। রতরন ওই িক্তাক্ত  িীিটালক 
কদখলেন। জানলত িাইলেন- কী হ্লযলে? 
  
রেলসিাি আিিলণ অ্স্বাভরেকতা কোকটা ম্লি কগলে। আরম্ রকেু করিরন। আম্ালক কযম্ন 
েেরেে, আরম্ কতম্নভালে িােুক ম্ািরেোম্। রযশুি নালম্ রদরেয কিরে। 
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ডাক্তািলক কডলক আনা হ্ে, এক কসলকলন্ডি ম্লিয। রতরন ম্ারিন কগ্রাজাি কদলহ্ি রদলক 
তাকালেন।  িীক্ষা কিলেন। িাম্ডাি িিং নীে হ্লত শুরু কলিলে। ক র   ক্ত হ্লযলে। 
রতরন িােুকটা হ্ালত রনলেন। গন্ধ শুকলেন, তাি ি েেলেন– এটালত ম্ািাত্মক রেষ 
ম্াখালনা আলে। একসম্য ইনকা উ জারতিা এই রেষিােুক কম্লি  ত্রুলদি হ্তযা কিত। 
রতন রম্রনলটি ম্লিয কগাটা স্নাযুতি অ্ে  হ্লয যায। 
  
দু-দুজন ম্ানুষ কসখালন দাাঁরডলয আলেন। তাাঁলদি রিয কনতাি মৃ্তলদলহ্ি রদলক তারকলয 
আলেন অ্সহ্াযভালে। 
  
. 
  
ম্ারিন কগ্রাজাি হ্তযাকালণ্ডি েযা ািটা সািা  ৃরেেীলত েরডলয  ডে, উ গ্রলহ্ি ম্ািযলম্। 
কদল ি কালে কেফ  াসলটিনাফ েক্তেয িাখলেন। ওযার িংটন রডরসলত কিরসলডন্ট 
স্টানটন িজালসেি সালে কগা ন স্বেঠক সািলেন। 
  
–স্টান, ষডযলিি অ্ন্তিালে কক আলে েলে ম্লন হ্য? 
  
–িার যানিা অ্েো কিাম্ারনযাি কিরসলডন্ট। 
  
-তাহ্লে? এোি কী কিা উরিত েলো কতা? ম্যারি অ্যাসলেলক এখনই  াঠালনা উরিত। 
তাই না? 
  
– ে, ওই ভদ্রম্রহ্ো কয-ককালনা মু্হূ্লতে এখালন এলস  ডলেন। 
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. 
  
এই খেি শুলন অ্যালেে কহ্লসরেলেন। যত তাডাতারড আরম্ কভলেরেোম্, তািও আলগ 
এটা ঘলট কগে। 
  
. 
  
িাত দ টা, কনলট্রাোলিি রনজস্ব কফান কেলজ উলঠলে– হ্যালো। 
  
রতরন কনউসা মু্লনলজি জডালনা কণ্ঠস্বি শুনলত ক লেন। 
  
অ্যালেে সকালেি খেলিি কাগলজ কদখলত ক লযলেন। টাকাটা কযন রঠক ম্লতা েযাি 
অ্যাকাউলন্ট ক ৌঁলে যায। 
  
–রঠক সম্লয তা  ারঠলয কদওযা হ্লযলে, রম্স মু্লনজ। অ্যালেেলক েেলেন, তাি এই 
অ্ ালি লন আরম্ খুে খুর  হ্লযরে। তালক আোি কালজ োগালত হ্লে। আ নাি রক 
ককালনা কটরেলফান নম্বি আলে। যালত আ নাি সলে কো েো যালে। 
  
অ্লনকক্ষলণি নীিেতা– একরট নাম্বাি। 
  
োইনটা ম্লি কগে। 
  
. 
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জুরিলখি কসই রেল ষ অ্যাকাউন্ট কেলক টাকাটা তুলে কনওযা হ্ে। কজলনভাি একটা 
কসৌরদ আিরে েযালি কসটা  ারঠলয কদওযা হ্ে। আহ্া, অ্যালেে ভােলেন, এইভালে 
একরটি  ি একরট অ্ ালি ন… 
  
. 
  
১২. 
  
অ্লনক কাজ কিলত হ্লে। এডওযাডেলক রেদায জানালত হ্লে। সেেত্র সৃ্মরত এেিং সৃ্মরতি 
রেেুিণ। ডগোস আি কফ্লালিি আন্তরিকভালে খুর  হ্লযলেন। 
  
কফ্লালিি েলেলেন– কতাম্ালক কেলড োকলত কষ্ট হ্লে। োচ্চা দুলটাি কো খুেই ম্লন 
 ডলে। 
  
–কতাম্িা কিাম্ারনযালত আসলে কতা? 
  
 হ্াাঁ, অ্ে যই যাে। 
  
কত কী রনলত হ্লে, এটা কসটা, কোলটাখালটা কত কাজ োরক আলে। 
  
তাি ি? রেশ্বরেদযােয কেলক অ্রনরদেষ্টকালেি েুরট। রডন হ্ান্টালিি সলে কো েেলত 
হ্লে। 
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. 
  
কেলেলম্লযলদি সু্কে কেলক োরডলয আনা হ্ে। এযািোইন রটরকলটি েযেিা কিলত হ্ে। 
ম্যারিি হ্ালত ইরতম্লিযই রকেু টাকা কদওযা হ্লযলে, রটরকলটি দাম্ রহ্সালে। 
  
কেে এেিং রটম্ সম্পলকে রিন্তা। িেম্ রদলক তািা রেলদল ি িালে োকলে েলে খুেই 
উলত্তরজত হ্লয  লডরেে। রকন্তু এখন িিম্ োস্তলেি মু্লখামু্রখ দাাঁডালত োিয হ্লে। ম্লন 
উৎকণ্ঠা আি আ িা কজলগলে। তািা আোদাভালে ম্যারিি সলে কো েলেলে। 
  
কেে েলেলে- ম্ম্, আরম্ আম্াি েনু্ধলদি কেলড োকলত  ািে না। ভারজেলেি সলে আি 
কদখা হ্লে না। এই কসরম্স্টািটা ক ষ  যেন্ত এখালন োকলে ক্ষরত কী? 
  
রটম্ েলেলে- রেটে রেলগি কখো এখনও োরক আলে। ম্া, আম্িা আসলে েেি 
গিম্কালে কগলে কী হ্য? 
  
. 
  
ক ষ  যেন্ত সেরকেু স্বতরি হ্লয কগে। োরডটালক রেলজ কদওযা হ্ে। 
  
. 
  
এোি কযলত হ্লে। 
  
কফ্লালিি েেলেন– আরম্ আি ডগোস কতাম্ালদি এযািল ালটে রদলয আসে। 
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ে-যাত্রীি কোলটা কিন। কানসাস রসরটি রম্লসৌরি কেলক ম্ানহ্াট্টান কানসাস। 
  
ম্যারি েলেরেলেন- এক মু্হূ্লতেি ম্লিয আরম্ আসরে। 
  
ম্যারি কদাতোয উলঠ কগলেন। এই কসই রিয কেডরুম্। এডওযালডেি সালে কাটালনা কত 
সৃ্মরত। 
  
আম্াি রিযতম্, কতাম্ালক ক ষোলিি ম্লতা গুডোই েেরে। আরম্ জারন, তুরম্ আলো, 
আম্াি িাি াল । তুরম্ রক আম্াি কো শুনলত  ালো? 
  
. 
  
ডগোস কদখলেন োলগজগুলো কিলন তুলে কদওযা হ্লযলে। 
  
ম্যারি টািম্যালক কিনটা কদখলত ক লেন। 
  
 রিৎকাি কলি উঠলেন। 
  
কফ্লালিি জানলত িাইলেন– কী হ্লযলে? 
  
ম্যারি েেলেন- আরম্ কখনও আকাল  উরডরন। এই কোট্ট রেম্ালন কলি যাে কী কলি? 
  
-ম্যারি, কিাজই কত ম্ানুষ এখান কেলক ওখালন যায। 
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–রঠক আলে, রকন্তু কট্রন িিলেই ভালো হ্ত। 
  
 –তা কী কলি হ্লে? আজ রেলকলেি ম্লিয কতাম্ালক ওযার িংটলন ক ৌঁলোলত হ্লে। 
  
. 
  
কানসাস রসরট এযািল াটে, অ্লনক অ্নুলিালি রড রস-১০-এ জাযগা কিা হ্ে। রটম্ আি 
কেেলক একসলে েসালনা হ্লযলে। ম্যারি িালিি রদলক েলসলেন। তাি  াল  এক েৃিা 
ভদ্রম্রহ্ো। 
  
রতরন েেলেন- ভয কিলে, এই িেম্ আরম্ কিলন উলঠরে। 
  
ম্যারিি মু্লখ আশ্বালসি হ্ারস– ভয  াোি রকেু কনই। কিাজ কত ম্ানুষ এক জাযগা 
কেলক অ্নয জাযগায উলড যায! 
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৩. ওযাম িংটলিি ডালাি এযািলপালটে 
রদ্বতীয  েে 
কতালিা 
  
ওযার িংটলনি ডাোস এযািল ালটে কিনটা েযান্ড কিে। কস্টট রড াটেলম্ন্ট কেলক এক 
তরুণ এলসলে তালদি কনোি জনয। 
  
–রম্লসস অ্যাসলে, আরম্ জন োনেস। রম্স্টাি িজাসে আ নাি সলে কদখা কিাি জনয 
উদ্গ্গ্রীে। রতরন েলেলেন, আ নালদি কহ্ালটলে ক ৌঁলে রদলত। 
  
–অ্লনক িনযোদ। 
  
কুরড রম্রনট ককলট কগলে। তািা একটা রেমু্রজলন রগলয েসলেন। ওযার িংটন  হ্লিি 
রদলক গারডটা এরগলয িলেলে। 
  
রটলম্ি ম্লন উৎসাহ্ আকা লোাঁযা। কস েেলে- কদখ কদখ, এটা রেিংকন কম্লম্ারিযাে। 
  
কেে েেে- এটা হ্ে ওযার িংটন ম্নুলম্ন্ট। 
  
ম্যারি জন োনেলসি রদলক তারকলয আলেন। আম্াি কেলেলম্লযগুলোি হ্লযলে এই দ া 
কী েেলত হ্লে েুঝলত  ালি না। 
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ক ষ  যেন্ত রতরনও রিৎকাি কিলেন এই কদখ, এই হ্ে কহ্াযাইট হ্াউস! 
  
রেমু্রজন ক নরসেলভরনযা এরভরনউ রদলয েুলট িলেলে। এখালন রেলশ্বি কতগুলো 
আকা লিখা দাাঁরডলয আলে। এই  হ্িটা সািা  ৃরেেীলক  াসন কলি। এখালনই ক্ষম্তাি 
ককি েো কযলত  ালি, আরম্ এখন কসই ক্ষম্তাি একজন হ্ে, ম্যারি ম্লন ম্লন 
ভােলেন। একটু উলত্তজনা, একটু আনন্দ, রকেুটা দুভোেনা। 
  
ম্যারি েেলেন ককাোয কগলে রম্ঃ িজালসেি কদখা  াে? 
  
আগাম্ীকাে সকালে রতরন আ নাি সলে কদখা কিলেন। 
  
. 
  
ক ট ককানিস, রসআইএ-ি অ্নযতম্ অ্রিকতো। এখন কালজ েযস্ত। সকাে রতনলট 
কেলজলে। কিরসলডলন্টি স্বদরনক কাযেকো  শুরু হ্লে। রিল াল টে এলস কগলে, কোলটা 
কোলটা সিংলকত রিহ্ন। কসারভলযট ইউরনযন কেলক আ িা–কিরসলডন্ট এরেসন নারক 
তালদি উ গ্রহ্ েযেিালত আঘাত হ্ানলত িলেলেন। 
  
ক ট ককানিলসি কালে খেি আসলে, িরত মু্হূ্লতে, ম্যারি অ্যাসলে ওযার িংটলন আসাি 
সলে সলে তা ক লটি কালে জানালনা হ্লযলে। ক ট েরে কদলখলেন। ক ট ভােলেন, আঃ 
এলকোলি রনখুাঁত  রিকল্পনা! 
  
. 
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রিভািলটে টাওযাি। ওযাটািলগট কম্লিলক্সি  াল । কোট্ট ফযারম্রে কহ্ালটে। সুন্দিভালে 
সাজালনা 
  
একজন োলগজ রনলয িলে কগে। ম্যারি তাকালেন। 
  
কফান কেলজ উলঠলে। 
  
 ুরুলষি কণ্ঠস্বি–রম্লসস অ্যাসলে? 
  
–হ্যাাঁ। 
  
–আরম্ কেন ককাহ্ন; ওযার িংটন ক ালস্টি এক রিল াটোি। আ নাি সলে কলযক রম্রনট 
কো েেলত  ারি কী? 
  
ম্যারিি কলণ্ঠ ইতস্তত আম্িা এইম্াত্র এলসরে। আরম্ খুেই… 
  
–আরম্ ম্াত্র  াাঁি রম্রনট সম্য কনে। 
  
–রঠক আলে, আরম্ যারে। 
  
. 
  
কেন ককাহ্ন খেোকৃরত, টগেলগ ম্ানুষ।  ুরুলষারিত কিহ্ািা। ম্লন হ্য রতরন কোিহ্য এক 
েক্সাি। ম্লন হ্ে এক কসাসে রিল াটোি। 
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রতরন কিযালি েসলেন। েেলেন– এই িেম্ আ রন ওযার িংটলন আসলেন, তাই কতা? 
  
 –হ্যাাঁ, ম্যারি কদখলেন, ভদ্রলোলকি হ্ালত ককালনা কনাটেই কনই। কট লিকডোি কনই। 
  
–আরম্ আ নালক কলযকটা কোকাি ম্লতা িশ্ন কিে। 
  
কিলত  ালিন। 
  
–ওযার িংটন  হ্িটা ককম্ন োগলে? 
  
–আরম্ ককালনা রেখযাত ম্ানুষ নই। ওযার িংটলন এলস কম্াটামু্রট ভালোই োগলে। 
  
–আ রন কতা কানসাস কস্টট ইউরনভারসেরটি িলফসাি রেলেন? 
  
 –হ্যাাঁ, আরম্  ডাতাম্  ূেে ইউলিা  সম্পলকে। 
  
–কিরসলডন্ট  ূেে ইউলিা  সম্পলকে আ নাি একরট েই  লডরেলেন। আি ম্যাগারজলনি 
িেন্ধ। তাই কতা? 
  
-হ্যাাঁ। 
  
োরকটা ইরতহ্াস। 
  
–এম্ন ঘটলতই  ালি। 
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তা েেলেন না। একইভালে রজন রকক  যারট্রলকি সলে কিরসলডন্ট কিগলনি আো  
হ্লযরেে। রজনলক িাে ুলেি অ্যাম্বাসাডি কলি  াঠালনা হ্য। আ রনও কসই িািারটলক 
েহ্ন কিলেন। আ নাি ঠাকুিম্া-ঠাকুিদাদা কিাম্ারনযালত জলন্মরেলেন, তাই কতা? 
  
–আম্াি ঠাকুিদাদা, রঠকই েলেলেন। 
  
কেন আিও  লনলিা রম্রনট োকলেন। ম্যারিি  ূেে ইরতহ্াস কজলন রনলেন। 
  
ম্যারি েেলেন– কখন কাগলজ এই ইন্টািরভউটা ো া হ্লে? 
  
রতরন কফ্লালিি আি ডগোসলক কর   াঠালেন। 
  
কেন েেলেন- আরম্ এটালক এখন কসফ কলি িাখে।  িেতেীকালে আোি কো হ্লে, 
ককম্ন? 
  
সািংোরদক িলে কগলেন। কেে আি রটম্ েেে- ম্া, ভদ্রলোক দারুণ ভালো! 
  
ম্যারি ইতস্তত কিলেন- জারন না, হ্যলতা তাই। 
  
. 
  
 লিি রদন সকালে স্টানটন িজালসেি কফান এে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

155 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

–গুড ম্রনেিং রম্লসস অ্যাসলে। আরম্ স্টানটন িজাসে েেরে। 
  
 ুলিালনা েনু্ধি  াো। হ্যলতা এই  হ্লি ওই ভদ্রলোকলকই আরম্ একম্াত্র রিরন, ম্যারি 
ভােলেন। 
  
–গুডম্রনেিং রম্ঃ িজাসে। রম্ঃ োনেস আম্ালদি সালে কদখা কলিলেন। কহ্ালটেটা িম্ৎকাি। 
  
ভালো োগলে? 
  
–অ্সািািণ! 
  
–রকেু েযা াি রনলয আলোিনা কিলত হ্লে। 
  
কখন যাে? 
  
আম্িা আজ গ্রালন্ড োঞ্চ কিে। আ নাি কহ্ালটলেি কালে। একটাি সম্য। 
  
-রঠক আলে। 
  
 –আ নাি সলে আরম্ একতোি ডাইরনিং রুলম্ কদখা কিে। 
  
এইভালেই গল্পটা শুরু হ্ে। 
  
. 
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রুম্ সারভেসলক েো হ্লযলে, একটা টযারক্স এলসলে। গ্রযান্ড কহ্ালটলে ম্যারি ক ৌঁলে কগলেন। 
গ্রযান্ড কহ্ালটেলক ক্ষম্তাি ককি েো যায। নানা িালন্তি িােদূতিা এখালনই োলকন। 
অ্সািািণ িাজকীয একরট োরড, রেিাট েরে, ইতারেযান ম্ালেেে রদলয স্বতরি কিা কম্লজ। 
িাজকীয কোলম্ি ও ি িার ত। কিাখ জুরডলয যায এম্ন োগান। কভতলি একটা 
ঝিনা, োইলি সুইরম্িং  ুে। ম্ালেেে  ােলিি স্বতরি রসাঁরড। তাি  াল ই সাজালনা 
কিসু্টলিন্ট। 
  
–গুড আফটািনুন, রম্লসস অ্যাসলে। 
  
–গুড আফটািনুন, রম্ঃ িজাসে। 
  
–এভালে কো েলে কী োভ? আম্িা  িস্পিলক স্টান আি ম্যারি েলে ডাকে। 
  
–রঠকই েলেলেন। 
  
স্টানটনলক এখন এলকোলি অ্নযিকম্ োগলে। রতরন অ্লনক কো েেলেন। আহ্া, ম্যারি 
ভােলেন, উরন আম্ালক গ্রহ্ণ কলিলেন। 
  
–আ রন রক রড্রি কলিন? 
  
িনযোদ। না, আরম্ করি না। 
  
োলঞ্চি অ্ডোি কদওযা হ্ে। অ্সম্ভে দারম্, জািং ন রসরটি ম্লতা কোলটাখালটা কহ্ালটে 
নয। 
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-স্টান, আরম্ একটা কো জানলত িাইরে। অ্যাম্বাসাডিলক কী  রিম্াণ টাকা কদওযা হ্য? 
  
হ্ারস– এটা ভালো িশ্ন। আ রন েেলি  াঁযষরট্ট হ্াজাি ডোি  ালেন। তাি সালে 
হ্াউরজিং অ্যাোউি। 
  
কাজটা কখন কেলক শুরু হ্লে? 
  
–কয মু্হূ্লতে আ রন   ে কনলেন। 
  
কতরদন  যেন্ত? 
  
–আ নালক িলতযকরদন  াঁিাত্তি ডোি কলি কদওযা হ্লে। 
  
 হৃৎর ণ্ড আলন্দােন কিলত শুরু কলিলে। 
  
–আম্ালক কতরদন ওযার িংটলন োকলত হ্লে? 
  
একম্াস। এই সম্য আম্িা আ নালক ির রক্ষত কলি তুেে। ইরতম্লিয আম্ালদি কস্টট 
কসলরটারি কিাম্ারনযা সিকালিি কালে খেি  াঠালেন। এটা কতগুলো সিকারি েযা াি। 
আ নাি ককালনা সম্সযা হ্লে না। 
  
তাি ম্ালন? কিাম্ারনযা সিকাি আম্ালক গ্রহ্ণ কিলে? 
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-কিযািম্যালনি সলে কো হ্লযলে। আম্িা করম্রটি সোইলক ডাকে। তািা আ নাি সলে 
ওই  টভূরম্ সম্পলকে আলোিনা কিলেন। এই কদল ি িরত আ রন কতখারন অ্নুগত তা 
কদখা হ্লে। কদখা হ্লে এই কাজটালক আ রন কত ভালোোলসন। 
  
তাি ি কী হ্লে? 
  
করম্রটি ম্লিয কভাট হ্লে। িলতযলক রিল াটে জম্া কদলেন। 
  
 ম্যারি  ান্তভালে েেলেন– আলগও এম্ন হ্লযলে। 
  
–আ নাি  লক্ষ কিরসলডন্ট আলেন, কহ্াযাইট হ্াউলসি  ুলিা সম্েেন আ রন  ালেন। 
আ রন এলকোলিই রিন্তা কিলেন না। আরম্ স্পষ্ট কদখলত  ারে, কিাম্ারনযালত আ নাি 
শুভ  দলক্ষ  আাঁকা হ্লে। কয করদন ওযার িংটলন আলেন, কেলেলম্লযলদি রনলয 
 হ্িটালক ভালোভালে ঘুলি কদখুন। আরম্ একটা গারডি েলন্দােস্ত কিে। ড্রাইভাি রদলয 
কদে। ইলে হ্লে কহ্াযাইট হ্াউলস আসলত  ালিন, িাইলভট টুযলি। 
  
–আ নালক অ্লনক িনযোদ। স্টানটন িজাসে হ্াসলেন আম্াি কসৌভাগয। 
  
. 
  
কহ্াযাইট হ্াউলস িাইলভট টুযি!  লিি রদন সকালেই। সলে একজন গাইড রেে। তালদি 
জযালকারেন কিাজ গালডেলন রনলয যাওযা হ্ে। কষাড   তলকি আলম্রিকান গালডেন। 
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টেম্লে জলেি  ুকুি আলে। গালেি সারি। কোলটা কোলটা গুল্ম। কহ্াযাইট হ্াউস 
রকলিন। 
  
গাইড েেে- এই সাম্লন হ্ে ইস্টউইন্ড, এখালন রম্রেটারি অ্রফস আলে। কিরসলডলন্টি 
সািংসদিা এখালনই োলকন। তাি  াল  রভরজটাসে অ্রফস। কিরসলডলন্টি  ত্নীি অ্রফস। 
তািা  রশ্চম্ িালন্ত িলে কগলেন। কিরসলডলন্টি রডম্বাকৃরত অ্রফস কদখা কগে। 
  
রটম্ জানলত িাইে এখালন কম্াট কটা ঘি আলে? 
  
গাইড ভদ্রলোক জোে রদলেন– ১৩২টা ঘি। ৬৯টা কক্লালসট, ২৯টা ফাযািলিস আি 
১৭টা োেরুম্। 
  
এইভালেই গল্পটা  িেতেী  যোলয ক ৌঁলে কগে। ম্যারি ভােলেন, আজ কেলক আরম্ 
কহ্াযাইট হ্াউলসি এক অ্ে হ্লয কগোম্। 
  
. 
  
কিরসলডলন্টি অ্রফস কেলক কফান এে।  লিি রদন সকালে। 
  
–গুড ম্রনেিং, রম্লসস অ্যাসলে, কিরসলডন্ট এরেসন আজ সন্ধায আ নাি সলে কো েেলত 
িাইলেন। 
  
ম্যারি ইতস্তত কিলেন- হ্া, কখন? 
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-রতনলটি সম্য? 
  
 –রঠক আলে। 
  
–একটা রেমু্রজন আ নালক কনোি জনয আসলে। 
  
. 
  
 ে এরেসন উলঠ দাাঁডালেন। ম্যারি ওভাে অ্রফলস ঢুলক  লডলেন। 
  
তািা কিম্দেন কিলেন। ম্যারি হ্াসলেন- আ নালক কদলখ খুেই ভালো োগলে রম্ঃ 
কিরসলডন্ট। এটা আম্াি কালে এক ম্স্ত সম্মান। 
  
েসুন রম্লসস অ্যাসলে, আরম্ রক আ নালক ম্যারি েলে ডাকলত  ারি? 
  
–রিজ। 
  
তািা ককৌলি েসলেন। কিরসলডন্ট এরেসন িশ্ন কিলেন- আ রন রক আম্াি  রিকল্পনা 
জালনন? 
  
–আরম্ রঠক জারন না। 
  
–আরম্ আ নাি সেেল ষ আরটেলকেটা  লড খুেই উলত্তরজত হ্লয  লডরেোম্। েুঝলত 
ক লিরে, কিাম্ারনযা সম্বলন্ধ আ নাি অ্সািািণ জ্ঞান আলে। ম্িয ইউলিা  সম্পলকে 
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আ নাি িািণাটা স্পষ্ট। তাই আ নাি ও ি আরম্ রনভেি কিরে। কগ্রাজালক হ্তযা কিা 
হ্লযলে। আ নাি কাজটা আিও করঠন হ্লয কগে। আ রন সাম্যোদী দেগুলোি সলে 
ভালো সম্পকে কিলখ িেলেন। 
  
রতরি  রম্রনট িলি আলোিনা। ক ষ  যেন্ত  ে এরেসন েেলেন– স্টানটন িজাসে 
আ নাি ও ি নজি িাখলে। কস ইরতম্লিয আ নাি অ্নুগাম্ী হ্লয উলঠলে। 
  
. 
  
 িেতেী রেলকেলেো স্টানটন িজালসেি কফান এে। েো হ্ে আজ নটাি সম্য 
কিযািম্যান অ্ফ কসলনট ফলিন রিলে ন করম্রটি সলে স্বেঠক কিলত হ্লে। 
  
. 
  
ফলিন রিলে ন অ্রফস আলে ওভাে রেরল্ডিং-এ। ওযার িংটলনি সেলেলক  ুলিালনা োরড। 
  
কিযািম্যালনি েযস হ্লযলে। সেুজ কিাখ। কদলখ ম্লন হ্য, রতরন এক ঝানু িাজনীরতরেদ। 
  
রতরন ম্যারিলক অ্রভনন্দন জারনলয েেলেন- আ নাি সলে কদখা হ্লয খুেই ভালো 
োগলে। আম্াি নাম্ িারেে কযাম্লেে। আ নাি সম্পলকে অ্লনক কো শুলনরে। 
  
ভালো অ্েো খািা – ম্যারি ভােলেন। 
  
এখালন েসুন। করফ খালেন কী? 
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–না, কসলনটি। 
  
ম্যারিি  িীলি একটা অ্রিিতা কজলগলে। রতরন কোিহ্য এখন কা  িিলত  ািলেন না। 
  
এোি কালজি কো েো যাক। কিরসলডন্ট এ েযা ালি খুেই আগ্রহ্ী। আম্িা সকলেই 
িাইরে আ নালক সাহ্াযয কিলত। রকন্তু আ রন রনলজলক রক কযাগয েলে ম্লন কলিন 
রম্লসস অ্যাসলে? 
  
-হ্যাাঁ। 
  
–রঠক আলে, কদখা যাক ভরেষযলত কী হ্য। 
  
. 
  
িাত হ্লযলে। ম্যারি আোি রনলজি ম্লন কো েেলত শুরু কলিলেন। জািং ন রসরটি কো 
ম্লন  লড যালে। আহ্া, সলন্ধ হ্লে আরম্ োরড রফলি আসতাম্। ম্লন আলে, রতন েেি 
আলগ আরম্ একটা আইসলকরটিং েডাইলত রজলতরেোম্। এখন েড্ড ভয কিলে। 
  
তুরম্ আম্াি  াল  আলো কতা? 
  
 কস িালত ম্যারিি কিালখি তািায ঘুম্ রেে না। 
  
. 
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কসলনট ফলিন রিলে ন করম্রটি অ্রফস।  াাঁি জন সদসয েলস আলেন। সাম্লন একটা 
ডাযাসে। কসখালন  ৃরেেীি ম্ানরিত্র। উলল্টারদলক কিলসি সািংোরদক, সিংখযায িায 
দুল াজন। কটরেরভ ন কযালম্িা স্বতরি। ক ট ককানিসলক কদখা কগে। 
  
ম্যারি ঢুকলেন, কেে এেিং রটম্লক রনলয। 
  
ম্যারিি  িলন কালো সুযট। সাদা ব্ল্াউজ। কেলেিাও সুন্দি ক া াক  লিলে। রজনস্ আি 
কসালযটাি। ওলদি সেেলেি ক া াক। 
  
কেন ককাহ্ন, কটরেলেি সাম্লন েলস আলেন। িািরদলক নজি কিলখলেন। 
  
ম্যারিলক করম্রটি কালে রনলয যাওযা হ্ে। উজ্জ্বে আলোি নীলি তালক েসালনা হ্ে। 
  
রহ্যারিিং শুরু হ্ে। িারেে কযাম্লেে হ্াসলেন ম্যারিি রদলক তারকলয। 
  
–গুড ম্রনেিং ম্যারি অ্যাসলে, আ রন করম্রটি সাম্লন এলসলেন। আম্িা রক িশ্ন কিে? 
  
 িশ্ন শুরু হ্ে। 
  
-নাম্? 
  
–রেিো? 
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সন্তান? 
  
–আ নাি জীেন রে অ্নুসালি আ রন কলযককেি িলি কানসাস কস্টট ইউরনভারসেরটলত 
 ডালেন, তাই না? 
  
–ইলযস সযাি। 
  
আ রন রক কানসালসি োরসন্দা? 
  
 ইলযস সযাি। 
  
–আ নাি ঠাকুিদাদা-ঠাকুিম্া কিাম্ারনযান? 
  
 –শুিু আম্াি ঠাকুিদা। 
  
–আ রন ম্ারকেন যুক্তিাে এেিং কসারভলযত ব্ল্লকি ম্লিয সম্পকে সিংরান্ত িেন্ধ রেলখলেন? 
  
ইলযস সযাি। 
  
 –সেেল ষ িেন্ধরট ফলিন অ্যালফযাসে ম্যাগারজলন িকার ত হ্লযলে। এটাই আম্ালদি 
কিরসলডলন্টি নজলি আলস। 
  
–রঠকই েলেলেন। 
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রম্লসস অ্যাসলে, আ রন রক েেলেন, কী রেষয রনলয কেখাটা হ্লযলে? 
  
সে রকেু হ্ারিলয কগে, ম্যারি রনলজি ম্লতা েক্তেয ক লযলেন। এোি শুরু হ্ে রম্লসস 
অ্যাসলেি কো েো। কসলনটিিা অ্োক হ্লয শুনরেলেন। সরতয, ভাোই যায না, এত 
স্বে িািণা, কোঝাই কগে কিরসলডন্ট রঠক ম্ানুষলক কেলেলেন। 
  
. 
  
ম্যারি কহ্ালটলে রফলি এলেন। স্টানটন িজালসেি গো ক ানা কগে। 
  
-হ্যালো, ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। 
  
আঃ, এতক্ষলণ  ারন্ত। ক ষ  যেন্ত আরম্ রজলতরে। 
  
কীভালে আ নালক িনযোদ কদে, েুঝলত  ািরে না। আরম্ এখন খুেই উলত্তরজত। 
  
–আরম্ও, ম্যারি, স্টালনি কণ্ঠস্বলি গেে, ক ষ  যেন্ত আম্িা রজতলত ক লিরে। 
  
রটম্ রিৎকাি কিে– ম্া, তুরম্ রজলত কগে? 
  
 কেে জানলত িাইে োো, এটা জানলে কী? 
  
–হ্যাাঁ, ডারেেিং, ম্যারি হ্াসলেন, আরম্ জারন, কতাম্াি োো সে সম্য আম্ায সাহ্স কজাগান। 
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. 
  
ম্যারি কফ্লালিিলক কফান কিলেন। খেিটা শুলন কফ্লালিি কাাঁদলত শুরু কলিলেন– 
অ্সািািণ। সম্স্ত  হ্লি সকলেি কালে আরম্ খেিটা ক ৌঁলে কদে। 
  
ম্যারি হ্াসলেন– কতাম্াি আি ডগোলসি জনয আরম্ আোদা একটা ঘি কিলখরে। 
  
–তুরম্ কখন কিাম্ারনযালত যাে? 
  
 –দু-একরদন সম্য োগলে। 
  
এি ি কী হ্লে? 
  
এি ি ওযার িংটলন কলযক সপ্তাহ্ োকে। তাি ি গন্তেয কিাম্ারনযা। 
  
. 
  
কেন ককাহ্ন সেরকেু শুনলেন। রতরন রঠক খুর  হ্লত ক লিলেন কী? এি উত্তি আম্ালদি 
অ্জানা। 
  
. 
  
১৪. 
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স্টানটন িজাসে যা িািণা কলিরেলেন, তাই ঘটে। কসলনলটিিা সকলেই কভাট রদলেন। 
ম্যারিি  লক্ষ কের ি ভাগ কভাট  ডে। কিরসলডন্ট এরেসন খেি ক লেন। িজাসেলক 
েেলেন- আম্ালদি  রিকল্পনা সফে হ্লত িলেলে। 
  
স্টানটন জোে রদলেন- হ্যাাঁ, ককউ আম্ালদি আটকালত  ািলে না। 
  
. 
  
ক ট ককানিস অ্রফলস েলসরেলেন। খেিটা তাি কালে ক ৌঁলে কগে। 
  
–িজালসেি িযালনেটা একোি দাও কতা। ককানিস েেলেন। রকেুক্ষলণি ম্লিযই িযালনেটা 
িাই। 
  
িজালসেি িযালনে  াওযা কগে। আল্টা িাইলভট ককেে রসলস্টলম্। খেি আসলে, যখন 
ককানিস একো োলকন, ম্ালঝ ম্লিযই ককেেটা িারেলয কদন। এোি এলজলন্টি সলে 
কযাগালযাগ কিলত হ্লে। 
  
 লিি সপ্তালহ্ ম্যারি কড ুরট কসলরটারিলক ডাকলেন। রসআইএ-ি িিানলক ডাকা হ্ে। 
কম্াসে কসলরটারিলক, কস্টট রনউইযকে ম্যানহ্াট্রন েযালিি রডলিক্টিলদি। কলযকরট িিান 
ইহুরদ সিংগঠলনি কতো েযরক্তলদি। ককন? এাঁলদি কাে কেলক উ লদ  রনলত হ্লে। রকেু 
কো েেলত হ্লে। 
  
রসআইএ-ি িিান কনড রটরেনগাস্ট খুেই উলত্তরজত। 
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–ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, কিাম্ারনযা একরট সম্সযাকাতি কদ । এই কদল ি ও ি 
ভালোভালে নজি িাখলত হ্লে। আম্াি ম্লন হ্লে, সিকাি আ নালক  ূণে সহ্যরগতা 
কিলে। 
  
. 
  
  ে গ্রহ্ণ অ্নুিান। কসলরটারি অ্ফ কস্টট এই অ্নুিালন সভা রতি আসন অ্েিংকৃত 
কলিন। 
  
 াঁরি -রতরি জনলক একসলে   ে গ্রহ্ণ কিালনা হ্য। স্টানটন িজাসে কসই সকালে 
ম্যারিলক কফান কিলেন। 
  
–ম্যারি, কিরসলডন্ট এরেসন আ নালক কহ্াযাইট হ্াউলস আসলত েলেলেন। রতরন রনলজ 
আ নাি   ে গ্রহ্ণ অ্নুিালন উ রিত োকলেন। রটম্ এেিং কেেলকও সলে আনলেন। 
  
. 
  
ওভাে অ্রফলস সািংোরদকলদি রভড। কিরসলডন্ট এরেসন, ম্যারি এেিং তাি কেলেলম্লযলক 
রনলয এরগলয এলেন। কটরেরভ ন কযালম্িা ঝেসালত শুরু কিে। রস্টে কযালম্িালতও 
ফ্লযা  কদখা কগে। ম্যারি আট ঘণ্টা কিরসলডলন্টি সলে কারটলযরেলেন। কিরসলডলন্টি 
আিিলণ উষ্ণতাি ো । 
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রতরন েলেরেলেন– এই  লদি জনয আ রনই সেলেলক কসিা োরজ। আম্িা একসলে 
একটা স্বে সফে কিে। 
  
 ুলিা েযা ািটাই স্বলেি ম্লতা ম্লন হ্লে। 
  
–ডান হ্াতটা তুেলেন রিজ। 
  
ম্যারি েেলত োলকন– আরম্ ম্যারি এরেজালেে অ্যাসলে,   ে কলি েেরে কয, আরম্ 
ম্ারকেন যুক্তিালেি সিংরেিালনি িরত আম্াি আনুগতয েজায িাখে। রেলদর  এেিং িানীয 
 ত্রুলদি রেরুলি সররয োকে। আরম্ সলতযি  লেি অ্নুগারম্নী হ্ে। আরম্ জারত-িম্ে 
রনরেেল লষ সকলেি িরত আম্াি কতেেয সম্পাদন কিে। 
  
  ে গ্রহ্ণ অ্নুিান ক ষ হ্লয কগে। এখন ম্যারি এরেজালেে অ্যাসলেি আি একটা 
 রিিয, রতরন হ্লেন কিাম্ারনযা সম্াজতি িালেি অ্যাম্বাসাডি। 
  
. 
  
ম্যারিি গুরুত্ব ূণে জীেন শুরু হ্ে। তালক যুলগালোরভযাি েযা ালি কো েেলত হ্লে। 
রতরন ম্ে রেরল্ডিং-এ িলে  কিলেন। ওযার িংটন এেিং রেিংকন কম্লম্ারিযালেি সাম্লন 
এই োরডরটি অ্েরিরত। একারিক সহ্কািীি সলে আলোিনায কম্লত উঠলেন। 
  
কিাম্ারনযাি কেক অ্রফসাি কজম্স রস্টকরে, েেি  াঁরি  িলি এই কালজ ম্গ্ন আলেন। 
েযস  ঞ্চা  োরডলয কগলে। ম্িযম্ আকৃরতি কিহ্ািা, মু্লখি ও ি েুরিি ো ।  াতো 
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কোলটা দুরট কঠাাঁট। কিালখ িূসিতাি োযা। কিালখি িিং  ীতে এেিং দৃরষ্ট োদারম্। রতরন 
এই েযা ালি এক তারিক। নানাভালে ম্যারিলক সাহ্াযয কিলেন। 
  
সম্য এরগলয িলেলে। এলকি  ি এক কাজ। এক এক সম্য ভীষণ ক্লান্ত ম্লন হ্য। 
িলতযকরদন সকালে রস্টকরে এেিং ম্যারি কিাম্ারনযা সিংরান্ত ফাইেগুরে অ্েলোকন 
কলিন। 
  
রস্টকরে েেলেন– আ নাি কর  স্বতরি হ্লযলে। কখযাে িাখলেন, দুিকম্ কর  োকলে, 
হ্েুদ কর গুলো কালজি জনয, সাদা কর গুলো শুিু ম্াত্র তেয সিেিালহ্ি জনয। আ নাি 
সালে ককেলে কযাগালযাগ োকলে িরতিক্ষা দপ্তলিি সলে। রসআইএ-ি সলেও আ নাি 
িতযক্ষ কযাগালযাগ োকলে। ইলে কিলে আ রন কট্রজারি রেভালগি সলেও কোোতো 
েেলত  ালিন। একটা কো ম্লন িাখলেন, রকেু আলম্রিকান কিাম্ারনযাি রেরভন্ন কজলে 
েরন্দ আলেন। িােদূত রহ্লসলে আ নাি িেম্ ও িিান কতেেয হ্ে কসইসে েরন্দলদি 
মু্রক্তি েযা ািটা রনরশ্চত কিা। 
  
–তাাঁলদি রেরুলি কী অ্রভলযাগ? 
  
–স্পাইরগরি কিা, রনরষি িাে রেরর এেিং িুরি। কিাম্ারনযা  ুরে  কয-ককালনা একটা 
অ্রভলযাগ রদলয রদলযলে। 
  
ম্যারি অ্োক হ্লয কগলেন। রতরন ভােলত  ালিনরন, এইিকম্ একটা কালজি দারযত্ব 
তালক রনলত হ্লে। 
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মু্লখ রতরন েেলেন- রঠক আলে, আরম্ কিষ্টা কিে। 
  
–ম্লন িাখলেন, কিাম্ারনযা রকন্তু কেৌহ্যেরনকাি অ্ন্তিালে অ্েরিত একরট করম্উরনস্ট 
কারর। 
  
রস্টকরে আিও েেলেন- আ নালক আরম্ একটা  যালকট কদে। এটা শুিু আ রনই 
 ডলেন। এটা  ডাি  ি আ নাি ম্ন্তেয জানালেন। কাে সকালে আ রন আসলেন কী? 
আি ককালনা িশ্ন? 
  
–না, সযাি। 
  
উরন ম্যারিি হ্ালত একটা ম্যারনো এনলভো  তুলে রদলেন। তালত োে কট  োাঁিা 
আলে। উরন েেলেন- এটা অ্নুগ্রহ্ কলি সই করুন। 
  
. 
  
কহ্ালটলেি  লে রফিলত রফিলত ম্যারি ভােরেলেন, কজম্স েন্ড েরেি এক নারযকা হ্লয 
উলঠরে কী? 
  
কদখলেন, কেলেলম্লযিা সুন্দি ক া ালক সরিত। ম্ালযি জনয অ্ল ক্ষা কিলে। 
  
ম্যারি ম্লন কিলেন, আজ একটা িাইরনজ রডনাি খাওযালনাি িরতশ্রুরত রদলযরে। 
তাি ি অ্রফলস যাে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

172 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

রতরন েেলেন রকেুটা  রিেতেন হ্লযলে। আম্িা আি একরদন কেলিাে। আম্ালক ঘলি 
োকলত হ্লে। খুে দিকারি কাজ আলে। 
  
কেলেলম্লযিা ককালনা কো েেে না। তািা েুলঝ কগলে, ম্ালক এখন কেলক এভালেই 
সম্য কাটালত হ্লে। 
  
দুই কেলেলম্লযলক ভীষণ আদি কিলেন ম্যারি। েেলেন–দুঃখ করিস না। আগাম্ীকাে, 
কো রদরে! 
  
. 
  
কয কাগজ ত্র কজম্স রস্টকরে  ারঠলযলেন, কসগুলো ম্যারি  লড কফলেলেন। ম্যারি েুঝলত 
 ািলেন, এটা িলতযক কিাম্ারনও আরিকারিক সম্পলকে রেসৃ্তত রেেিণ। ম্াননীয িাে রত 
কেলক শুরু কলি োরণজয দপ্তলিি ম্িী  যেন্ত। তািা কী কখলত ভালোোলসন, তালদি কযৌন 
অ্নুভূরত ককম্ন, অ্েেননরতক রনিা ত্তা ককম্ন- সে। এম্নরক েযরক্তগত জীেলন তািা 
ককান ককান কুসিংস্কালিি দ্বািা িভারেত, তাও  রিষ্কািভালে েো হ্লযলে। 
  
 ডলত  ডলত ম্যারি সরতয অ্োক হ্লয কগলেন। কযম্ন–োরণজয ম্িী, রতরন নারক তাি 
িরক্ষতা ওড্রাইভালিি সলে শুলত ভালোোলসন; আোি তাি  ত্নীি সালে  রিিারিকাি 
কগা ন সম্পকে আলে, .. 
  
িালত্রি অ্লিেকটা ককলট কগে। নাম্গুলো ম্লন কিাি কিষ্টা কিলেন। এইসে ম্ানুষলদি 
সালে তালক কো েেলত হ্লে। রনলজি ও ি আিা রফলি আসলে কী? 
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. 
  
সকাে হ্লযলে। রসলরট ডকুলম্ন্টগুলো কফিত কদওযা হ্ে। 
  
 রস্টকরে েেলেন- আ রন কিাম্ারনও কনতালদি সম্বলন্ধ সে কো কজলন কগলেন কতা? 
  
-হ্যাাঁ, কিষ্টা কলিরে। ম্যারি েুরঝলয েোি কিষ্টা কিলেন। 
  
একটা কো ম্লন িাখলেন, কিাম্ারনওিাও রকন্তু আ নাি সম্বলন্ধ সে কো কজলন রনলযলে। 
  
কী িিলনি কো? 
  
–আ রন একজন ভদ্রম্রহ্ো, আ রন একা, আ নালক সহ্লজই র কাি কিা কযলত  ালি। 
ওিা আ নাি একারকত্ব রনলয কখো কিলত িাইলে। আ নাি িরতরট  দলক্ষল ি ও ি 
তীক্ষ্ণ নজি িাখা হ্লে। আ নাি কণ্ঠস্বি কট  কিা হ্লে। এম্েযারসলত এম্নই েযেিা 
আলে। আ নাি োরডলতও একই েযেিা। করম্উরনস্ট কদল  এম্নরটই কিা হ্লয োলক। 
এসে জাযগালত আম্িা িানীয কোলকলদি রনলযাগ করি। আ নাি োরডলত যািা 
 রিিািক রহ্লসলে কাজ কিলে, তািা সকলেই কিাম্ারনযান রসরকউরিরট  ুরেল ি 
কোকজন। 
  
ম্যারি ভােলেন উরন কোিহ্য আম্ালক ভয কদখালত িাইলেন। রকন্তু আরম্ এত সহ্লজ ভয 
 াে ককন? 
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ম্যারিি িরতরট ঘণ্টা এখন আলগ কেলক রনযরিত। িরতরট সলন্ধলেো নানা কালজ েযস্ত 
োকলত হ্য। রতরন যলত্ন কিাম্ারনযান ভাষা র খলেন। ফলিন সােলজক্ট ইরিরটউলট কযাগ 
রদলেন। আইএসএ অ্েোৎ ইন্টািনযা নাে রসরকউরিরট অ্যালফযালসেি কসলরটারিি সলে 
রনযরম্ত স্বেঠক কিলত হ্লে। 
  
কসলনট করম্রটি সদসযলদি সলে আো -আলোিনা কিলত হ্লে। কতিকম্ অ্রভলযাগ, 
কত িশ্ন, কত উ লদ  এেিং আিও আিও িশ্ন। 
  
কেে এেিং রটলম্ি জনয খািা  োলগ। স্টানটন িজালসেি সহ্লযারগতায রতরন একজন 
ভালো রটউটি ক লযলেন। এোডা একই কহ্ালটলে েসোস কিা অ্নয কেলেলম্লযলদি সলে 
কেে আি রটলম্ি ভাে হ্লযলে। অ্ন্তত কখোি সােীতা ক লযলে তািা। 
  
সকাে কেলকই ম্যারিি কম্েেযস্ত জীেন শুরু হ্য। সকাে আটটাি সম্য রতরন রম্রনরিলত 
যান কিাম্ারনও ভাষা র খলেন েলে। িেম্ িেম্ ম্লন হ্লযরেে, ভাষাটা ক খা অ্সম্ভে। 
তাি ি আলস্ত আলস্ত রকেুটা সডগড হ্লয এে। 
  
. 
  
কজম্স রস্টকরে েেলেন– আ রন এোি আম্ালদি রম্রেটারি অ্যাটালসি সলে কো 
েেলেন। 
  
ভদ্রলোকলক কদখলে ম্লন হ্য, রতরন করঠন কলঠাি ম্লনাভালেি, যলেষ্ট েম্বা, ম্িযেযরস, 
মু্লখি ও ি আরভজালতযি ো । 
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ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, কণ্ঠস্বি গম্গলম্ এেিং ককে । ম্লন হ্লে রতরন কযন কঠাাঁলট আঘাত 
ক লযলেন। 
  
ম্যারি েেলেন– আ নাি সলে কদখা কিলত ক লি আরম্ রনলজলক সুখী ম্লন কিরে। 
  
কলনেে ম্যাককারন হ্লে তাি িেম্ স্টাফ কম্ম্বাি। রকেুটা উলত্তজনা ম্যারিি ম্লনি ম্লিয, 
ভােলতই  ািলেন না, রতরন ককান্  লদ উলঠ কগলেন। 
  
কলনেে ম্যাককারন েেলেন- আ নাি অ্িীলন কাজ কিাি জনয আরম্ েযগ্র হ্লয উলঠরে। 
  
আ রন রক আলগ কিাম্ারনযালত কগলেন? 
  
কলনেে এেিং কজম্স রস্টকরে কিাখ িাওযািাওরয কিলেন। 
  
রস্টকরে েেলেন– হ্যাাঁ, উরন আলগ ওখালন কগলেন। 
  
. 
  
িলতযক কসাম্োি সকােলেো অ্যাম্বাসাডলিি একটা কম্েসূরি োলক। তালক আম্িা 
কূটননরতক আলোিনাি আসি েেলত  ারি। কট্রড রড াটেলম্লন্টি অ্ষ্টম্ তোয। 
  
–ফলিন সারভেলস আম্িা একারিক কম্ান্ড কিলখরে। সোি ও লি আলেন অ্যাম্বাসাডি। 
তাি নীলি আলেন কড ুরট রিফ অ্ফ রম্ ন। তাি তোয আলেন িাজননরতক উ লদষ্টা। 
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অ্েেননরতক উ লদষ্টা, ি াসরনক উ লদষ্টা, সািািণ রেষলযি উ লদষ্টা। তাি তোয 
আলেন োরণজয, কৃরষ এেিং সাম্রিক অ্যাটালস। 
  
কলনেে ম্যাককারন কোঝাোি কিষ্টা কিলেন, কীভালে এই ি াসরনক যিটা কাজ কিলে। 
  
  িেতেী কস লন কী  ডালনা হ্লে, তাও আলোিনা কিা হ্ে। 
  
. 
  
ওযাটািলগট কহ্ালটলে ম্যারি এেিং স্টানটন িজাসে োলঞ্চ েযস্ত রেলেন। 
  
-কিরসলডন্ট এরেসন েলেলেন আ রন রকেু সাম্ারজক কাজকম্ে কিলেন। 
  
–কী িিলনি সাম্ারজক কাজ? 
  
–রনযরম্ত কিস ইন্টািরভউ কদলেন, কিরডলযা এেিং কটরেরভ লনি সািংোরদকলদি সলে 
ভালো সম্পকে েজায িাখলেন। 
  
–এটা রক খুেই দিকারি? 
  
হ্যাাঁ। আ নালক একটা নতুন ওযািলড্রাে কদওযা হ্লে। একই ক া াক  লি দুোি েরে 
তুেলেন না। 
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স্টান, অ্লনক খিি হ্লে, তাই কতা? আরম্ কোিহ্য ঘুলম্ালতই  ািে না। সকাে কেলক 
ম্িযিাত অ্রব্দ আম্ালক েযস্ত োকলত হ্লে? 
  
-ককালনা সম্সযা নয, কহ্লেন মু্রড আলেন কতা! 
  
–উরন কক? 
  
উরন হ্লেন ওযার িংটলনি এক ক  াদাি ম্লডে িম্ণী। সেরকেু ওাঁনাি ও ি কেলড রদন, 
উরন আ নালক সারজলয তুেলেন। 
  
. 
  
 কহ্লেন মু্রডলক এক কযৌনেতী কালো ম্রহ্ো েো কযলত  ালি। দীঘেরদন িলি রতরন 
জনরিয ম্লডে রহ্লসলে কাজ কিলেন। রনজস্ব  র িং সারভেস খুলেলেন। রতরন রনরদেষ্ট 
সম্লয ম্যারিি কহ্ালটলে এলেন। কে  রকেুক্ষণ তাাঁি সলে কাটালেন। ওযািলড্রাে খুাঁরটলয 
কদখলেন। 
  
রতরন েেলেন- আঃ, জািং ন রসরটি  লক্ষ িম্ৎকাি। রকন্তু আ নালক কতা ওযার িংটন 
রডরসি উ যুক্ত হ্লত হ্লে। 
  
–আম্াি হ্ালত অ্ত টাকা কতা কনই। 
  
 কহ্লেন মু্রড েেলেন েুঝলত  ািরে। রঠক আলে আ নালক একটা কম্লঝ  যেন্ত । েম্বা 
ইরভরনিং গাউন  িলত হ্লে। ককলটে  ারটেি জনয আোদা ক া াক। সান্ধয রিলস  লনি 
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জনয আোদা ক া াক, রট  ারটেি জনয আোদা এেিং োঞ্চ  ারটেি জনয আোদা। িাস্তায 
হ্াাঁটাি জনয একটা আোদ সুযট। অ্রফলস  িাি জনয অ্নয কালো ক া াক। আি যখন 
ককালনা ক াকসভায যালেন, তাি জনয উ যুক্ত ক া াক। 
  
. 
  
রতনরদন িলি ককনাকাটা িলেলে। ককনাকাটা ক ষ হ্ে। কহ্লেন মু্রড ম্যারি অ্যাসলেলক 
ভালোভালে কদলখ েেলেন– আ রন যলেষ্ট সুন্দিী, রকন্তু আ নালক আরম্ আিও সুন্দিী 
কলি তুেে। আরম্ কদখরে কী কিা যায। আ রন কিনলোলত যালেন, সুসান আ নালক 
রকেু রট স কদলেন। তাি ি আ নাি িুলেি জনয আ নালক আরম্ সানসাইলন রনলয 
যাে। কসখালন রেরে আলেন, আ নাি ককালনা রিন্তা কনই। 
  
. 
  
কলযক সন্ধযা  লি ম্যারি স্টানটন িজালসেি সালে রডনাি কটরেলে েলসরেলেন। ম্যারিি 
রদলক তারকলয িজাসে েেলেন– কহ্লেন আ নালক এলকোলি  ােলট রদলযলে। 
  
. 
  
সািংোরদকিা উদগ্রীে হ্লয উলঠলেন। কিস রিলে ি-এি িিান ম্যারিি সলে কো েেলত 
িাইলেন। 
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একারিক কযালম্িাি আলো ঝেলস উঠলে। একরটি  ি একরট অ্নুিান, গুড ম্রনেিং 
আলম্রিকা, রম্ট দয কিস, ফাযারিিং োইট ইতযারদ। ওযার িংটন ক াস্ট এেিং রনউইযকে 
টাইম্স কেলকও ম্যারিি ইন্টািরভউ কনওযা হ্ে। আিও কগাটা েলযক দিকারি এেিং 
গুরুত্ব ূণে স্বদরনক কাগজ েন্ডন টাইম্স, কে ম্নলড, টাইম্ ম্যাগারজন, র  ে, আিও কত 
কী? ম্যারিি েযরক্তগত জীেন সম্পলকে িরতলেদন িকার ত হ্ে। তাি েরে সেেত্র 
কেরিলযলে। ম্লন হ্ে, রতরন েুরঝ এক েহ্ম্ালত নারযকা হ্লয উলঠলেন। 
  
রটম্ েলেরেে- ম্ম্, সম্স্ত খেলিি কাগলজি  াতায কতাম্াি েরে। িেলদও কতাম্াি 
েরে। েযা ািটা ভােলত ককম্ন অ্দু্ভত োগলে, তাই না? 
  
ম্যারি েলেরেলেন- আরম্ও রঠক ভােলত  ািরে না কি। জারন না কী হ্লে। 
  
 স্টানটন িজাসেলক ম্যারি এই েযা ালি অ্রভলযাগ কলিরেলেন। 
  
উরন েলেরেলেন– এটা আ নাি কালজি অ্ে। কিরসলডন্ট আ নাি একটা ইলম্জ ো 
ভােমূ্রতে স্বতরি কিলত িাইলেন। যখন আ রন ইউলিাল   দা েণ কিলেন, সম্স্ত ম্ানুষ 
আ নাি আসে  রিিয কজলন যালে। 
  
. 
  
কেন ককাহ্ন আি আরকলকা রেোনালত শুলযরেলেন। সমূ্পণে উেে হ্লয। আরকলকা এক 
সুন্দিী জা ারন িম্ণী। রিল াটোলিি কেলক দ  েেলিি কোলটা। তািা কলযক েেি আলগ 
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কদখা কলিরেলেন। তখন কেন ককাহ্ন ম্লডেলদি সম্পলকে একরট িরতলেদন রেখরেলেন। 
তখন কেলক আরকলকা তাি সরেনী হ্লয কগলেন। 
  
ককাহ্লনি ককালনা একটা সম্সযা হ্লযলে। 
  
আরকলকা  ান্তভালে েেলেন- কেরে, কী হ্লযলে েলো কতা? কতাম্াি মু্খখানা ভাি ককন? 
  
–হ্যাাঁ, কালজি িা টা েলডা কেলডলে। 
  
রঠক আলে, আরম্ কতাম্াি ম্লন  ারন্ত এলন রদরে। 
  
–আরকলকা, আম্ালক একটা  ক্ত িরতলেদন রেখলত হ্লে। এই  হ্লি যা ঘলটলে তাি 
ও ি। শুিু তাই নয, একজন রেল ষ ম্রহ্ো সম্পলকে। 
  
-েলো কতা েুরঝলয। 
  
–আরম্ রঠক েুঝলত  ািরে না, ককাো কেলক শুরু কিে। 
  
–কী েযা ালি কো েেে? 
  
–ম্যারি অ্যাসলে, েটা ম্যাগারজলনি িেলদ আরম্ তাি েরে কদলখরে। গত দু-সপ্তালহ্। 
এখনও  যেন্ত রতরন তাি  লদ কযাগ কদনরন। আরকলকা, রম্লসস অ্যাসলেলক মু্রভ স্টালিি 
ম্লতা কলি কভাো হ্লে। তাই তাাঁি েরে এেিং তাি কেলেলম্লযি েরে সেেত্র ো া হ্লে। 
রকন্তু ককন, আরম্ েুঝলত  ািরে না। 
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এটা িাজননরতক িাে হ্লত  ালি। এটা রনলয এত রিন্তা কিে ককন? 
  
ম্লডে কনযাি এই কো শুলন কেন ককাহ্ন রসগালিট িিালেন। খারনকটা কিাাঁযা োডলেন। 
তাি ি েেলেন- তুরম্ হ্যলতা রঠক েলেে সুন্দিী। 
  
 জা ারন কম্লযরট আোি তাি কাজ কিলত শুরু কলিলে। হ্াসলত হ্াসলত কস েেে 
রসগালিটটা রনরভলয দাও। আম্াি  িীলি আগুন জ্বালো! 
  
. 
  
ভাইস কিরসলডন্ট েযাডলফালডেি তিফ কেলক একটা  ারটে কদওযা হ্লে। স্টানটন িজাসে 
ম্যারিলক জারনলযরেলেন। 
  
–আরম্ সে েযেিা কিে। শুরোি িালত  যান আলম্রিকান ইউরনযলন। 
  
. 
  
 যান আলম্রিকান ইউরনযালন একটা েলডা োরড। রে াে োগান আলে। নানা িিলনি 
অ্নুিালন কসই োগান েযেহ্াি কিা হ্য। ম্হ্াম্ানয উ িাে রত আহূ্ত কভাজসভা। 
গণযম্ানয ম্ানুলষিা ইরতম্লিযই এলস কগলেন। িািীনকালেি রুল াি  াত্রগুরে ঝকঝক 
কিলে। তািই  া া ার  কাাঁলিি রডনাি কসট। অ্লকেিাি  ব্দ ক ানা যালে। যাাঁিা 
এলসলেন তালদি আম্িা িাজিানীি গণযম্ানয েযরক্ত েেলত  ারি। ভাইস কিরসলডন্ট এেিং 
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তাি স্ত্রী োডা উ রিত আলেন কসলনটি, অ্যাম্বাসাডি এেিং জীেলনি রেরভন্ন কক্ষলত্র 
সুিরতরিত ম্ানুলষিা। 
  
ম্যারি অ্োক হ্লয তাকালেন সান্ধয সম্াগলম্ি রদলক। রতরন ভােলেন, আম্ালক সে ম্লন 
িাখলত হ্লে। কহ্ালটলে রফিলেই কেে আি রটম্ জানলত িাইলে। 
  
রডনালিি কো কঘাষণা কিা হ্ে। ম্যারি একটা কটরেলে রগলয েসলেন। কসখালন 
কসলনটিিা আলেন, রেরভন্ন রেভালগি উচ্চ দি আরিকারিক আি কূটনীরতকিা। রডনািটা 
িম্ৎকাি! এই ম্ানুষজলনি সারন্নলিয এলস ম্যারিি ভালোই োগরেে। 
  
. 
  
িাত এলগালিাটা, ম্যারি তাি ঘরডি রদলকতাকালেন এেিং ডানরদলক েলস োকা 
কসলনটিলক েেলেন– এত িাত হ্লয কগলে। কেলেলম্লযলক েলেরেোম্, তাডাতারড 
রফিে। রতরন উঠলেন। সকলেি রদলক তারকলয েেলেন, আ নালদি সলে কদখা হ্ে, 
সলন্ধটা ম্লন োকলে, ককম্ন, শুভিারত্র। 
  
নীিেতা। সকলেই তারকলয আলেন ম্যারিি রদলক। রতরন ডযাি কফ্লালিি ও ি রদলয কহ্াঁলট 
িলে কগলেন। 
  
স্টানটন িজাসে রফসরফস কলি েেলেন- হ্ায ঈশ্বি, ককউ কোিহ্য ওাঁনালক েলে কদযরন। 
  
. 
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সকােলেো স্টানটন িজাসে ম্যারিি সালে কব্রকফাস্ট কখলযরেলেন। 
  
রতরন েেলেন– ম্যারি, এই  হ্লি কতগুলো রনযম্ আলে। কতগুলো রনযম্ কতা খুেই 
কোকা কোকা, রকন্তু কসগুলো কম্লন িেলত হ্য। 
  
-আম্াি ককালনা ভুে হ্লযলে কী? 
  
 রতরন দীঘেশ্বাস কফেলেন– আ রন কে  কলযকটা রনযম্ কভলেলেন। একটা কো ম্লন 
িাখলেন কয, িিান অ্রতরে িলে যাোি আলগ আ রন  ারটে কেলক কখনও কেরিলয 
আসলেন না। গতিালত  ারটেলত ম্হ্াম্ানয ভাইস কিরসলডন্ট রেলেন। তখনও রতরন 
কসখালন রেলেন অ্েি আ রন কেরিলয এলসলেন। 
  
–আরম্ জারন না। 
  
–আ রন রক জালনন, এি জনয কতগুলো কটরেলফান কে এলসলে। 
  
–আরম্ দুঃরখত স্টান, আরম্ রনযম্টা সরতয জানতাম্ না। রঠক আলে, আরম্ আম্াি 
কেলেলম্লযলক কো রদলযরেোম্। 
  
ওযার িংটলন র শু েলে ককউ কনই। শুিু রকেু তরুণ তরুণী কভাটাি আলে। এই  হ্িটা 
হ্ে  রক্তি  হ্ি। কোটা ভুলে কগলে িেলে ককম্ন কলি? 
  
. 
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 টাকা রনলয সম্সযা কদখা রদলে। এখালন োকা-খাওযাি খিি হ্ে ৫ ডোি ৫০ কসন্ট, 
অ্ন্তেোলসি খিি ১ ডোি ৯৫ কসন্ট। না, এোি কেলক আি কদাকালন কাাঁিালেন না, 
রনলজি হ্ালতই কাাঁিাকারিি কাজটা কিলেন। 
  
রকন্তু তা কী কলি সম্ভে? অ্লনক কালজি দারযত্ব তাি ও ি িার লয কদওযা হ্লযলে। 
  
ম্যারিলক এভালে কাজ কিলত কদলখ কেলেলম্লযিা অ্োক হ্লয কগলে। এখন কালিা সলে 
কো েোি সম্য ককাোয? োেরুলম্ি দিজা েন্ধ কলি রতরন আোি কা ড কাাঁিাি কালজ 
রনম্গ্ন হ্লেন। 
  
আহ্া, কিরসলডন্ট এলস যরদ তালক এই অ্েিায কদলখন, তাহ্লে কী হ্লে? 
  
 কিরসলডন্ট হ্যলতা খুর  হ্লেন। এভালে খিি কম্ালত  ািলে কদল ি ম্েে। 
  
 ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি এভালে কাজ কিলেন ককন? হ্যলতা কিরসলডন্ট েেলেন। আরম্ 
কসলরটারিলক েলে রদরে। 
  
এটা কনহ্াতই একটা কাল্পরনক সিংো । ম্যারি কহ্লস উঠলেন আ ন ম্লন। 
  
 োেরুলম্ি দিজা রদলয কিাাঁযা কেরিলয আসলে। ম্যারি দিজাটা খুেলেন, আোি রকেুটা 
কিাাঁযা ঢুলক  ডে রেরভিং রুলম্ি ম্লিয। 
  
কডািলেলেি  ব্দ। একটু োলদ কেে েেে– ম্া, কজম্স রস্টকরে কতাম্াি সলে কদখা 
কিলত এলসলেন। 
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. 
  
১৫. 
  
কেন ককাহ্ন েেলেন- েযা ািটা রম্ ই খািা  োগলে। রতরন নগ্ন হ্লয েলস আলেন 
কম্েযরস িরক্ষতাি সাম্লন। আরকলকা তাি  াল । তািা রম্ট দয কিস অ্নুিান কদখলেন। 
  
আরকলকা েেে- কম্নেযান্ড িাযনাি জনয আিও ভালো একটা কিক্ষা ট দিকাি রেে। 
এটা কতা রিনাসম্ালজি িরতেরে। ম্লন হ্লে হ্িংকিং ো ম্যাকাউ। 
  
–এই ভদ্রম্রহ্ো রিন সম্পলকে কী েেলেন? কেন ককাহ্ন দাাঁত রকডরম্ড কিলত োলকন। 
তাি ি আরকলকাি রদলক তারকলয েেলেন, ইরন কানসালসি এক গৃহ্কত্রী। সে রেষলয 
িাতািারত জানলেন কী কলি? 
  
ভদ্রম্রহ্ো যলেষ্ট েুরিম্তী, িাগ কিলে িেলে ককন? 
  
হ্লত  ালি, তা েলে এভালে ইন্টািরভউ কদওযা। আি সািংোরদকলদিও হ্লযলে, ম্া োোি 
রঠক কনই। নতুন রকেু কদখলেই হ্যািংোলম্া কিলত শুরু কলি। এই হ্ে রম্ট দয কিস! 
ম্যারি অ্যাসলেলক আলগ কেলকই র রখলয কদওযা হ্লযলে। নাঃ, আরম্ রঠক ম্ানলত  ািরে 
না। িােেস রেম্োলগেি সলে কো েেলত হ্লে। 
  
–িােসে রেম্োগে কক? 
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–এটাই হ্ে সম্সযা, আম্িা ককউ কািও ভাষা েুঝলত  ািরে না। 
  
অ্নয ককালনাভালে কো েো যায কী? 
  
 কম্লযরট এোি কাজ কিলত শুরু কলিলে। কস কেন ককাহ্নলক রেোনালত রনলয কগে। 
কেন ককাহ্লনি ও ি উলঠ েসে। একটু  রিেম্ কিলত হ্লে। আহ্া, কেন ককাহ্লনি 
েুলক তাি রসলেি ম্লতা িুে। ক লটি সলে ক ট কঠলক কগলে। কম্লযরট েুঝলত  ািে, 
এোি কখাকা জাগলত শুরু কলিলে। কস হ্াত রদলয ইরেত কিে, দু-একটা কটাকা ম্ািে। 
তাি ি েেে- হ্যালো, আেোি কী খেি? 
  
–আেোি কতাম্াি ম্লিয ঢুকলত িাইলে। 
  
 –এখন নয, একটু োলদ তালক আরম্ ঢুরকলয কদে। 
  
কস উঠে, রকলিলন িলে কগে। কেন ককাহ্ন তারকলয আলেন। কটরেরভ লনি রদলক কিাখ 
 ডে। এোি ওই ভদ্রম্রহ্ো আোি ভাষণ কদলেন। নাঃ, কদখলত ইলে কিলে না। 
  
–আরকলকা, তুরম্ কী কিে? আেোি কয ঘুরম্লয  ডে। 
  
 –ওলক েেে একটু অ্ল ক্ষা কিলত। আরম্ এখুরন ক ৌঁলে যারে। 
  
কলযক মু্হূ্তে োলদ আরকলকা রফলি এলসলে। রড  ভরতে আইসররম্, কিরি, আিও কত 
কী! 
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সািংোরদক েেলেন আম্াি রখলদ  াযরন। 
  
আরকলকাি কিালখ দুষু্ট হ্ারস- এটা রকন্তু খাোি জনয নয। 
  
তলে? 
  
 –কদলখা না কী করি। 
  
আরকলকা হ্াসলত হ্াসলত সাম্লনি রদলক এরগলয এলসলে। কস আইসররম্ রনলয ম্ারখলয 
রদলে সািংোরদলকি  ুিংদলণ্ড। আঃ, ঠান্ডা, ঠান্ডা একটা অ্নুভূরত, ককাহ্লনি অ্ ান্ত ম্ন 
 ান্ত হ্লে। 
  
এোি আরকলকা েুঝলত  ািে, দণ্ডটা রম্ ই  ক্ত হ্লয উলঠলে। নাঃ, এখনই মু্লখি 
কভতি  ুলি কফেলত হ্লে। 
  
কেলনি কগাোরন ক ানা কগে– আঃ, িারেলয যাও, িারেলয যাও। কেলম্া না। 
  
আরকলকা কিরি ম্ারখলয রদে। েেে– কো কখলত আরম্ ভীষণ ভালোোরস। 
  
শুরু হ্লযলে, শুরু হ্লযলে কসই কখো। কেলনি ম্লন হ্ে, রতরন কযন স্বে জগলতি 
োরসন্দা। হ্লয কগলেন। রতরন আি োকলত  ািলেন না। রতরন আরকলকি ও ি কিল  
েসলেন, মু্লখি কভতি সে রকেু কঢলে রদলেন। 
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কটরেরভ লন কদখালে ম্যারি অ্যাসলেি েরে। ম্যারি েেলেন– আলম্রিকাি আদ েোলদ 
কযসে কোক রেশ্বাস কলি না, তালদি েল  আনলত কগলে একটা কাজ কিলত হ্লে, তা 
হ্ে োরণরজযক আদান-িদান আিও েৃরি কিা। 
  
. 
  
সলন্ধ হ্লযলে, কেন ইযান কভোলিসলক কফান কিলেন হ্াই ইযান? 
  
কেন, কী হ্লযলে েলো? 
  
একটা সাহ্াযয কিলত হ্লে। 
  
–নাম্ েলো, আরম্ কদখরে। 
  
–কিাম্ারনযালত রযরন আম্ালদি নতুন িােদূত হ্লযলেন, তাি সলে কদখা কিলত হ্লে। 
  
–কেন, এটা কস্টট রড াটেলম্লন্টি েযা াি। আরম্ কতা ভাডা কিা হ্াত। তুরম্ কসলরটারি 
অ্ফ কস্টলটি সলে কযাগালযালগ কলিা। 
  
 কেন রিরসভাি কিলখ রদলয ভােলেন– না, ককাো কেলক শুরু কিে েুঝলত  ািরে না। 
  
রতরন ক ষ  যেন্ত রঠক কিলেন জািং ন রসরটি কানসালস কযলত হ্লে। 
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কেন ককাহ্ন জািং ন রসরটলত এলসলেন এি আলগ ম্াত্র একোি। সািারদন কাজ 
কলিলেন ক রিফ মু্নস্টালিি সলে। তালক একটা ভাডা কিা গারড কদওযা হ্লযরেে। 
রস.আই.রড অ্রফলস রগলযরেলেন। সলন্ধলেো কিন িলি ম্ানহ্ািটুন। তাহ্লে?  হ্িটা 
সম্পলকে তাাঁি ককালনা জ্ঞানই কনই! 
  
কিন আকাল ি েুলক  াখা কম্লে রদলযলে। এোলিি গন্তেয আিও গভীি এেিং 
রেস্মযকি। 
  
. 
  
ম্যারি অ্যাসলে ফলিন সারভেস রেরল্ডিং-এি ম্ানুষলদি সালে কো েেলেন। কজম্স 
রস্টকরেলক রিল াটে রদলত হ্লে। 
  
একটা কণ্ঠস্বি ক ানা কগে, এক ভদ্রলোক, কদখলত খুে একটা ভালো নয। রজি  িা, 
গালয রট াটে এেিং কটরনস জুলতা। মু্লখ কখাাঁিা কখাাঁিা দারড। কিাখ দুলটা উজ্জ্বে। নীোভ 
দুযরত। তালক কদলখই ম্লন হ্ে, ঔিলতযি ো  আলে। ম্যারি উলঠ দাাঁডাোি কিষ্টা 
কিলেন। কিলগ কেরিলয এলেন, েুঝলত  ািলেন, ওই ভদ্রলোলকি দুরট কিাখ তালক 
অ্নুসিণ কিলে। 
  
. 
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 কজম্স রস্টকরেি সালে আলোিনা এক ঘণ্টাি কের  িাযী হ্লযরেে। ম্যারি তাি অ্রফলস 
রফলি এলেন। অ্জানা আগন্তুক ম্যারিি কিযালি েলসরেলেন কডলস্কি ও ি  া তুলে 
রদলয। কাগজগুলো কদখরেলেন। ম্যারি েুঝলত  ািলেন, িক্ত ম্াোয িলড কগলে। 
  
–এখালন কী কিলেন? আরম্ জানলত  ারি কী? 
  
ভদ্রলোলকি কিালখ দীঘে অ্েস িাউরন। রতরন উলঠ দাাঁডালেন। রতরন েেলেন– আরম্ ম্াইক 
কেট। েনু্ধিা আদি কলি আম্ালক ম্াইলকে েলে ডালক। 
  
ম্যারি েেলেন– রম্ঃ কেট, আ নাি জনয আরম্ কী কিলত  ারি? 
  
–রকেুই না, আম্িা িরতলে ী, আরম্ এখালন একটা রেভালগ কাজ করি। আ নালক 
হ্যালো েেলত এলসরে। 
  
েো হ্লয কগলে। যরদ সরতয সরতয আ রন ককাোও কাজ কলি োলকন, তাহ্লে রনশ্চযই 
আ নাি রনজস্ব কডস্ক আলে। কদখলেন, ভরেষযলত কখনও আম্াি ঘলি ঢুলক এভালে েলস 
োকলেন না। 
  
আহ্া, িাগ কিলেন ককন? আরম্ কানরসযানলদি কো শুলনরে, জারন না, আ নািা 
রনলজলদি কীভালে কডলক োলকন? শুলনরে আ নািা নারক ভালো োন্ধেী হ্লত  ালিন? 
  
ম্যারি দাাঁত রকডরম্ড কিলেন– রম্ঃ কেট, আরম্ দু-কসলকন্ড সম্য রদরে, তাি ম্লিযই এই 
অ্রফস কেলক আ নালক কেলিালত হ্লে, না হ্লে আরম্ িক্ষীলক কডলক  াঠাে। 
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–কোটা রক আরম্ ভুে শুনরে? ভদ্রলোলকি কিালখ েিফ- ীতে িাউরন। 
  
–সরতয সরতয যরদ আ রন এই রড াটেলম্লন্ট কাজ কলি োলকন, আরম্ েেে োরড িলে 
যান। দাাঁত ম্াজুন, দারড কাম্ান, ভালোভালে ক া াক  রুন। 
  
-রঠক আলে, আরম্ েউলযি সালে আলোিনা কিে। রকন্তু েউ আম্াি কালে কনই। 
  
ম্াইক কেলটি দীঘেশ্বাস 
  
ম্যারিি মু্খ আিও োে– কেরিলয যান। 
  
ভদ্রলোক ম্যারিি রদলক তাকালেন– োই হ্রন,  লি কদখা হ্লে। 
  
 ম্যারি িালগ গুম্ হ্লয কগলেন– কতাম্াি মু্খখানা আরম্ আি কদখলত িাইরে না। 
  
. 
  
সকােটা ককলট কগে নানা অ্রভজ্ঞতাি ম্লিয রদলয। কজম্স রস্টকরে ককালনা অ্জ্ঞাত 
কািলণ ভীষণ কিলগ কগলেন। দু ুিলেো, ম্যারিি কখলত ইলে কনই। রতরন ভােলেন, 
ওযার িংটলনি এখালন কসখালন ঘুলি কেডালেন। িাগটালক কম্াোি কিষ্টা কিলেন। 
  
রেমু্রজনটা ফলিন সারভেস রেরল্ডিং-এি একতোলত  াকে কিা রেে। 
  
. 
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সুিভাত, ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, ড্রাইভাি েেে, আ রন ককাোয যালেন? 
  
–কযখালন দুলিাখ যায। ম্ািরভন, তুরম্ খারে গারড িাোও। 
  
–ইলযস, ম্যাডাম্। 
  
গারড এরগলয িলেলে। 
  
–আ রন রক এম্েযারস েিালত যালেন। 
  
–হ্যাাঁ, ওখালনই ভালো হ্লে। 
  
 ম্যাসািুলসটস এরভরনউ। 
  
ম্ািরভন েেে- এখান কেলকই শুরু হ্লযলে, কস রেিাট িাস্তাি রদলক তাকাে, এম্েযারসি 
অ্রফস। 
  
ম্যারি জা ারন এম্েযারস ভেনরট রিনলত  ািলেন। ম্াোয  তাকা উডলে। ভািতীয 
দূতাোলসি ও ি একটা হ্ারতি িরতেরে। 
  
একটা সুন্দি ইসোরম্ও ম্সরজদ, সাম্লন রকেু ম্ানুষ হ্াাঁটু মু্লড িােেনা কিলেন। 
  
 ম্যারি ক ৌঁলোলেন, ২৩ নম্বি রিলট, সাদা  ােলিি োরড। িািরদলক র োি আলে। 
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–এটাই হ্ে কিাম্ারনযান এম্েযারস, ম্ািরভন েেে। 
  
 –এখালনই োম্াও। 
  
রেমু্রজন গারডটা কেলম্ কগে। ম্যারি জানাো রদলয তারকলয কদখলেন। একটা রিহ্ন আলে, 
কেখা আলে, কিাম্ারনও এম্েযারস। 
  
ম্যারি েেলেন- একটু অ্ল ক্ষা কলিা, রিজ। আরম্ কভতলি যাে। 
  
ম্যারিি হৃৎর ণ্ড দ্রুত সঞ্চারিত হ্লত শুরু কলিলে। এই িেম্ রতরন কিাম্রনযাি সালে 
সরতযকালিি সিংলযাগ িক্ষা কিলত িলেলেন। আি কলযকরদন োলদ এই কদ রট হ্লে তাি 
কলযক েেলিি রঠকানা। 
  
েলডা শ্বাস রনলেন। কডািলেলে হ্াত িাখলেন। নীিেতা, আিও একোি কিষ্টা কিলেন। 
এটা কখাো? রতরন দিজা খুেলেন, কভতিরদলক িলে কগলেন। রিলস  ন হ্ে অ্ন্ধকাি, 
ঠান্ডা-ঠান্ডা অ্নুভূরত। একটা োে িলেি ককৌি িলযলে। দুলটা কিযাি। কোট্ট কটরেরভ ন 
কসট।  ালযি  ব্দ ক ানা কগে। একজন দীঘে কৃ  ম্ানুষ অ্তযন্ত দ্রুত রসাঁরড রদলয কনলম্ 
আসলেন। 
  
রতরন েেলেন– কী হ্লযলে? 
  
ম্যারি েেলেন- গুড ম্রনেিং, আরম্ ম্যারি অ্যাসলে, আরম্ কিাম্ারনযাি নতুন অ্যাম্বাসাডি। 
  
ভদ্রলোলকি মু্লখ খরডি সাদা দাগ। রতরন েেলেন– হ্ায ঈশ্বি! 
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ম্যারি অ্োক রকেু ভুে হ্লযলে কী? 
  
–আম্িা আ নালক আ া করিরন ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। 
  
–আরম্ জারন, এখান রদলয যারেোম্, তাই। 
  
–অ্যাম্বাসাডি,…রতরন ভীষণ কিলগ যালেন। 
  
–ককন? আরম্ তালক হ্যালো েেলত এলসরে। 
  
–রঠক আলে, রঠক আলে, আম্ায ক্ষম্া কিলেন। আম্াি নাম্ গারব্রলযে কস্টাইকা। আরম্ 
কড ুরট রিফ অ্ফ রম্ ন। আম্িা অ্রতরেলদি আ া করি না। কদখলতই  ািলেন, তাি 
ককালনা েযেিা কনই। 
  
ভদ্রলোলকি আিিলণি ম্লিয দারুণ অ্েযেিাি ো । ম্যারি কসখান কেলকই িলে কযলত 
কিলযরেলেন। রকন্তু তখন কে  কদরি হ্লয কগলে। ম্যারি কদখলেন, গারব্রলযে কস্টাইকা 
আলো কজ্বলে রদলেন। িাি া  আলোলত উজ্জ্বে হ্লয উঠে। িারেলয কদওযা হ্ে 
রুম্রহ্টাি। 
  
রতরন আম্তা আম্তা কলি েেলেন- কলযক রম্রনলটি ম্লিযই ঘিটা গিম্ হ্লয যালে। 
আম্িা এইভালে জ্বাোরনি খিি োাঁিাোি কিষ্টা করি। জালনন কতা ম্যাডাম্, ওযার িংটলন 
সে রজরনলসি দাম্ আকা লোাঁযা। 
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ম্যারি েেলেন- হ্যাাঁ, আরম্ তা অ্নুভে কলিরে। 
  
না-না, ভােলেন না। অ্যাম্বাসাডি ও লি আলেন। আরম্ তাি কালে আ নাি আগম্লনি 
সিংোদ ক ৌঁলে রদরে। 
  
না, না, ওাঁনালক রেিক্ত কিলত হ্লে না। 
  
হ্াত কেলক তীি িলে কগলে, কস্টাইকা অ্তযন্ত দ্রুত ও লিি রদলক উলঠ যালেন। 
  
. 
  
 াাঁি রম্রনট ককলট কগলে। কস্টাইকা রফলি এলেন। 
  
আসুন, অ্যাম্বাসাডি আ নাি সলে কদখা কিাি জনয উদগ্রীে। 
  
–আ রন রক এেযা ালি সুরনরশ্চত? 
  
–হ্যাাঁ, উরন অ্ল ক্ষা কিলেন। 
  
 ম্যারি ও লি কগলেন। ও লি একটা কনফালিি রুম্, কিালদ্দাটা কিযাি, রেিাট একটা 
কটরেে। কযারেলনলট নানা িিলনি মূ্রতে, কিাম্ারনযা কেলক আনা হ্লযলে। কিাম্ারনযাি 
রেিাট একটা ম্যা । একটা ফাযাি কিস। কসখালন কিাম্ারনযান  তাকা। অ্যাম্বাসডি িাদু 
এরগলয এলেন।  াটে  লিলেন। তাডাতারড একটা জযালকট  লি রনলযলেন। েম্বা 
ভদ্রলোক, গালযি িিং োদারম্। একজন  রিিািক আলো কজ্বলে রদলয কগে। 
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–ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, িাদু েেলেন, ভােলতই  ারিরন, এভালে আ রন আসলেন। 
আ নালক রঠক ম্লতা স্বাগত সম্ভাষণ জানালত  ািোম্ না। কস্টট রড াটেলম্ন্ট এেযা ালি 
আগাম্ খেি কদযরন। 
  
ম্যারি েেলেন– এটা আম্ািই কদাষ। আরম্  া  রদলয যারেোম্, তাই ভােোম্ 
একোি… 
  
–না-না, আ নালক কদলখ খুেই ভালো োগলে। কটরেরভ লন আ নালক কদলখরে, খেলিি 
কাগলজি  াতায আ নাি েরেও কদলখরে, আ নাি সম্পলকে জানলত খুেই আগ্রহ্ী। শুিু 
আরম্ নয, আম্াি সম্স্ত কদ । িা খালেন কী? 
  
যরদ অ্সুরেিা না হ্য। 
  
না-না, অ্সুরেিাি কী আলে। আ নাি জনয োলঞ্চি েযেিা কিলত  ারিরন। আম্ালক ক্ষম্া 
কিলেন। েযা ািটা ভােলতই আম্াি খািা  োগলে। 
  
ম্যারি ভােলেন না, এভালে আসা হ্যলতা উরিত হ্যরন। 
  
িা এলস কগলে। অ্যাম্বাসাডি েিেি কলি কাাঁ লেন। েেলেন– আম্ালক ক্ষম্া কিলেন। 
এইভালে অ্যা াযন কিোম্। 
  
ম্যারিি ম্লন হ্ে, এখন অ্দৃ য হ্লত  ািলে ভালো হ্ত। 
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অ্যাম্বাসাডি রকেু রকেু কো েোি কিষ্টা কিরেলেন। েযা ািটা আিও খািা  হ্লয কগে। 
  
ম্যারি েেলেন– আ নালক অ্লনক িনযোদ। গুডোই, আ া করি, আোি কদখা হ্লে। 
  
ম্যারি অ্রত দ্রুত কসখান কেলক রনষ্ক্রান্ত হ্লয কগলেন। 
  
. 
  
ম্যারি অ্রফলস রফলি এলেন। কজম্স রস্টকরে তালক কডলক  ারঠলযলেন। 
  
–রম্লসস অ্যাসলে, রতরন ঠান্ডা গোয েেলেন, আ রন যা ইলে তাই কিলেন? কভলেলেন 
কী? 
  
আরম্ কভলেরেোম্, এটা কগা ন োকলে, ম্যারি ম্লন ম্লন ভােলেন। না, আিও সতকে 
হ্লত হ্লে। 
  
আম্তা আম্তা কলি ম্যারি েেলত োলকন– কিাম্ারনযান এম্েযারস? না, আরম্ আলগ কেলক 
রকেু ভারেরন। গারড কলি যারেোম্। হ্ঠাৎ কী ম্লন হ্ে কনলম্  লডরে। 
  
আলগি জীেনটা ভুলে যান, ওযার িংটলন আ রন ককালনা এম্েযারসলতই নাম্লত  ালিন না। 
যখন এক অ্যাম্বাসাডি ককাোও যান, সিকারি অ্নুম্রত কদওযা হ্য। কাডে আলস। আ রন 
সম্স্ত রসলস্টম্টালক নষ্ট কলি রদলযলেন। আরম্ আ নালক কত োি েলেরে, এভালে কাজ 
কিলেন না। আ রন রক জালনন, আ নাি এই হ্ঠাৎ যাওযালত কী ক্ষরত হ্লযলে? 
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কিাম্ারনযান এম্েযারসি কোকজলনিা ভােলে আ রন কসখালন কগলেন তালদি ও ি 
কগালযন্দারগরি কিলত। 
  
–কী েেলেন? 
  
ম্যারিি সাম্লনি  ৃরেেী কোিহ্য দু-ফাাঁক হ্লয কগলে। 
  
–কিষ্টা করুন, কিষ্টা করুন রনলজি আরভজাতয েুলঝ িোি। আ রন ম্ারকেন যুক্তিালেি 
সিকালিি িরতরনরি। আ নাি িরতরট কালজি ও ি সতকে নজি কফো হ্লে। আ রন 
এভালে কাজ কিলেন ককন? আরম্ রক রঠকম্লতা েেলত ক লিরে? 
  
ম্যারি কঢাক রগলে েেলেন- রঠক আলে, ভরেষযলত কখনও হ্লে না। 
  
–আো, উরন কটরেলফালনি একটা নাম্বাি কঘািালেন, রম্লসস অ্যাসলে আম্াি এখালনই 
েলস আলেন। আ রন রক একু্ষরন আসলেন? 
  
রিরসভাি নারম্লয িাখলেন। 
  
ম্যারি নীিেতাি ম্লিয েলস োকলেন, ম্লন হ্ে কোট্ট র শুলক েকাঝকা কিা হ্লযলে। 
  
 দিজা খুলে কগে। ম্াইক কেলটি হ্ারস মু্খ। 
  
ম্যারিি রদলক ম্াইক তাকালেন কদখুন, আরম্ রকন্তু আ নাি উ লদ  শুলনরে। দারড 
কারম্লযরে। 
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রস্টকরে অ্োক হ্লয েেলেন- আ নালদি ম্লিয আলগ কদখা হ্লযলে? 
  
ম্যারি তাকালেন কেলটি রদলক না, আরম্ ওাঁনালক আম্াি কিযালি েলস োকলত 
কদলখরেোম্। 
  
কজম্স রস্টকরে েেলেন রম্লসস অ্যাসলে, ম্াইক কেট, উরন আ নাি কড ুরট রিফ অ্ফ 
রম্ লনি  লদ কাজ কিলেন। 
  
ম্যারি কযন শুনলত  ানরন– কী েেলেন? 
  
–রম্ঃ কেট, ইস্ট ইউলিার যান কডলস্ক কাজ কলিন। রতরন ওযার িংটলনি োইলি োকলত 
ভালোোলসন। আ নালক সাহ্াযয কিাি জনয ওাঁনালক রনলযাগ কিা হ্লে কড ুরট রিফ 
রহ্লসলে। 
  
ম্যারি কোিহ্য কিযাি কেলক  লড যালেন না-না, এটা অ্সম্ভে! 
  
ম্াইক কহ্লস েেলেন আরম্ কো রদরে ম্যাডাম্, কিাজ ভালোভালে দারড কাম্াে। 
  
ম্যারি রস্টকরেি রদলক তাকালেন– আম্াি ম্লন হ্য এভালে রনলযাগ কিা উরিত হ্যরন। 
একজন অ্যাম্বাসাডলিি ও লিই এই দারযত্বটা োকা উরিত। রতরন তাি ম্লনি ম্লতা 
কড ুরটলক রনলযাগ কিলেন। 
  
-রঠকই েলেলেন, রকন্তু… 
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–তাহ্লে আরম্ রম্ঃ কেটলক কখনও  েন্দ কিে না। 
  
 –সািািণ অ্েিায আ রন েেলতই  ািলতন, রকন্তু এলক্ষলত্র আম্ালদি রকেু কিাি কনই। 
কািণ আলদ টা এলসলে কখাদ কহ্াযাইট হ্াউস কেলক। 
  
. 
  
ম্যারি ম্াইক কেটলক উল ক্ষা কলি কাজ কিলেন কী কলি? এই ভদ্রলোলকি উ রিরত 
সেেত্র কিালখ  ডলে। ক ন্টাগলনি অ্ভযন্তলি, কসলনট-এি ডাইরনিংরুলম্, কস্টট 
রড াটেলম্লন্টি করিডলি। রতরন হ্য কডরনম্ আি রট াটে  িলেন, রকিংো কখোিুোি 
ক া াক। ম্যারি েুঝলত  ািলেন না, এই িিলনি  রিলেল  ভদ্রলোক এম্ন কখাো কম্ো 
ক া াক  লি কী কলি আলসন? 
  
একরদন ম্যারি তালক কদখলেন কলনেে ম্যাকরকরনি সালে োঞ্চ কখলত। তাাঁিা কগা ন 
আলোিনায ম্ত্ত রেলেন। ম্যারি েুঝলত  ািলেন না, এই দুজলনি ম্লিয এত েনু্ধত্ব হ্ে 
কী কলি? েযা ািটা কভলে কদখলত হ্লে। 
  
. 
  
িারেে কযাম্লেে, কসলনট-এি ফলিন রিলে ি করম্রটি িিান। ম্যারিি সম্মালন একরট 
স্বন লভালজি আসি কডলকলেন। ককািান গযাোরিলত। ম্যারি ঘলি িলে  কিলেন। 
একারিক সুন্দিী িম্ণীি কদখা ক লেন। রতরন ভােলেন, হ্ায, আরম্ এলদি দেভুক্ত নই। 
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কীভালে েযেহ্াি কিলত হ্য রতরন জালনন না। 
  
একডজন ফলটাগ্রাফাি কসখালন উ রিত আলেন। ম্যারিি অ্লনকগুলো েরে কতাো হ্ে। 
তালক অ্লনলকি সালে নািলত হ্ে। ককালনা ককালনা  ুরুষ রেোরহ্ত, ককউ অ্রেোরহ্ত। 
ককউ ককউ তাি কটরেলফান নাম্বাি জানলত কিলযলেন। রতরন িাগ কলিনরন, আোি 
অ্রতরিক্ত আগ্রহ্ কদখানরন। 
  
রতরন সোইলক েলেলেন- আরম্ দুঃরখত, কাজ রনলয এত েযস্ত োরক কয, অ্নয েযা ালি 
ম্াো ঘাম্াোি ম্লতা সম্য  াই না। 
  
এডওযাডে? হ্ঠাৎ এডওযালডেি কো ম্লন  লড কগলে ম্যারিি, কসই স্বন লভালজি 
আসলি… 
  
. 
  
 রতরন কটরেলে েলসরেলেন, িারেে কযাম্লেে এেিং তাি স্ত্রীি সালে। কস্টট রড াটেলম্লন্টি 
জনা কলযক আরিকারিক। নানা রেষলয আলোিনা হ্লে। 
  
কলযক েেি আলগ ম্ারদ্রলদ, এক অ্স্বরস্তকি  রিলে । হ্াজাি হ্াজাি োত্র রব্ররট  
এম্েযারস ভেন কঘিাও কলিরেে। তািা রজব্রাল্টালিি অ্রিকাি িাইলে। তািা দিজা কভলে 
িলে  কিাি কিষ্টা কলি। কজনালিে ফ্রালিাি রম্রনস্টািলদি কফান কিা হ্য। েো হ্ে, 
এখুরন  ুরে   াঠালনা হ্লে। 
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অ্যাম্বাসাডি েলেরেলেন, না,  ুরে   াঠালনাি দিকাি কনই। রকন্তু কদখলেন, যালত কের  
োত্র কভতলি িলেল ি অ্নুম্রত না  ায। 
  
তাি ম্ালন কোঝালনা হ্লে, কীভালে সম্সযা সম্ািান কিলত হ্লে। ম্যারি এক ম্লন 
সেরকেু শুনরেলেন। ম্লন হ্ে, এখালন সািািাত োকলে কোিহ্য ভালো হ্ত। 
  
অ্সািািণ অ্রভজ্ঞতা, একরটি  ি একরট আলোিনা। 
  
ম্যারিি  াল  েলস োকা ভদ্রলোক েেলেন- কাে আ নাি কী অ্যা যলম্ন্ট? 
  
ম্যারি েেলেন- কাে কিােোি, আরম্ একটু কদরি কলি উঠে। 
  
এক ভদ্রম্রহ্ো েেলেন তাহ্লে? কাে একরট েুরট েেুন? 
  
ম্যারি ঘরডি রদলক তাকালেন এ কী? িাত দুলটা কেলজ রতরি  রম্রনট? এোি কতা োরড 
যাওযা উরিত। স্টানটন িজালসেি সােিান োণী ম্লন  ডে। কয-ককালনা রডনাি  ারটেলত 
িিান অ্রতরে িলে যাোি আলগ আসি কেলড যাওযা যায না। 
  
আজলক আরম্ই কতা িিান অ্রতরে। ওঃ, হ্ায ঈশ্বি, ম্যারি ভােলেন, আরম্ সকেলক 
জারগলয কিলখরে। 
  
রতরন উলঠ দাাঁডালেন। ভাো ভাো কণ্ঠস্বলি েেলেন গুডনাইট, সকেলক আরম্ অ্লনক 
অ্লনক ভালোোসা জানারে। ভারি সুন্দি কাটে আজলকি সলন্ধটা! 
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রতরন হ্াাঁটলত শুরু কিলেন। দিজাি োইলি িলে কগলেন। অ্নয অ্রতরেিা তখন যাোি 
জনয স্বতরি হ্লেন। 
  
. 
  
 লিি রদন সকােলেো, হ্েওলযলত ম্াইক কেলটি সলে কদখা হ্ে। ম্াইক কেট েেলেন– 
আ রন সম্স্ত ওযার িংটনোসীলক  রনোি ম্াঝিারত্র  যেন্ত জারগলয কিলখরেলেন। 
  
রম্ঃ রস্টকরে, আরম্ েুঝলত  ািরে না, ককন এই ভদ্রলোক আম্াি সালে এভালে কেলগ 
আলেন? 
  
রস্টকরেি মু্লখ ভােলে হ্ীন হ্ারস। রতরন কাগজ  ডরেলেন। েেলেন– কী সম্সযা? 
  
রম্ঃ কেট অ্তযন্ত উিত, সেসম্য ঝগডা কিাি ফরন্দ। আরম্ ওাঁনালক  েন্দ কিরে না। 
  
–হ্যাাঁ, আরম্ জারন, ভদ্রলোক ওিকম্ স্বভালেি। রকন্তু… 
  
–কী কিে? ওাঁনাি সালে কাজ কিা আম্াি ক াষালে না। আ রন অ্নয কাউলক ওাঁনাি 
জাযগালত রনলয আসুন। 
  
–আ নাি রক ম্াো খািা  হ্লয কগলে? 
  
–হ্যাাঁ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

204 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

রম্লসস অ্যাসলে,  ূেে ইউলিাল ি েযা ালি ম্াইক কেলটি ককালনা তুেনা হ্য না। আ রন 
কী কিলেন? আ রন অ্ে যই ওাঁি সলে সুসম্পকে েজায িাখলেন। আম্ায কদখলত হ্লে, 
আ নাি হ্ালত আরম্ কযন কেি অ্স্ত্র রদলত  ারি। ভরেষযলত ম্াইক কেট সম্পলকে আরম্ 
ককালনা অ্রভলযাগ শুনলত িাইরে না। আ া করি, আম্াি েক্তেয েুঝলত ক লিলেন। 
  
ম্যারি ভােলেন- না, এই অ্ ম্ালনি জোে রদলতই হ্লে। 
  
 রতরন অ্রফলস রফলি কগলেন। স্টালনি সালে কো েেে? আরম্ রঠক েুঝলত  ািরে না, 
ম্াইক কেটলক  রিিােনা কিা আম্াি  লক্ষ সম্ভে রকনা। 
  
-রদোস্বে কদখলেন? 
  
ম্যারি তাকালেন। ম্াইক কেট তাি কডলস্কি সাম্লন দাাঁরডলয আলেন। তাি হ্ালত 
একলগাো কাগজ। 
  
উরন েেলেন– এই কাগজগুলো আজ আ নালক সম্সযা কদলে। 
  
- লিি োি অ্রফলস এলে দিজায নক কিলেন। 
  
ম্াইক কেলটি কিালখ রেস্ময- আো, আরম্ তাই কিে। 
  
িাগ রম্  ম্াোয িডলে- রম্ঃ কেট, আরম্ আ নাি ম্লতা কোলকি সালে কাজ কিলত 
িাইরে না। আ রন উিত অ্রেলেিক দুরেেনীত অ্র রক্ষত। 
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আেুে উলঠ কগে–োঃ, কে  ভালো েলেলেন কতা! 
  
–আ রন রক আম্াি সলে ইযারকে কিলেন? 
  
 গো িলড কগলে। আরম্ আ নালক সাহ্াযয কিে না? রঠক আলে, আরম্ কদখরে, কী কিা 
যায? 
  
সাম্ানয কোোতো। ম্যারি েুঝলত  ািলেন, এই অ্েিাি ম্লিয তালক োকলতই হ্লে। ক ষ 
অ্রব্দ এম্ন অ্েিা, ম্যারি অ্যাসলে রনলজলক আি সিংযত িাখলত  ািলেন না। 
  
ম্াইক েেলেন- ম্যারি অ্যাসলে, আ রন এই  লদি কযাগয নন। যরদ ককউ কভলে োলকন, 
আ নালক খুর  কিলেন, তাহ্লে আ নালক আইসেযালন্ডি অ্যাম্বাসাডি কলি  াঠালনা 
উরিত রেে। 
  
না, আি নয। ম্যারি উলঠ দাাঁডালেন। স ালট গালে িড কম্লি রদলেন। 
  
 ম্াইক কেট দীঘেশ্বাস কফেলেন– আ রন রকন্তু আম্াি িলশ্নি উত্তি কদনরন ম্যাডাম্। 
রদলযলেন কী? 
  
. 
  
১৬. 
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আম্িণ  লত্র কেখা রেে- কিাম্ারনযাি অ্যাম্বাসাডি আ নালক ককলটলেি আসলি আম্িণ 
জানালে। এি সলে রডনালিি েযেিা োকলে। 
  
ম্যারি ক ষোলিি ম্লতা ভােলেন– ইস, ওখালন যাওযা আম্াি উরিত হ্যরন। 
  
রতরন নতুন ক া াক  িলেন। কালো কভেলভলটি সান্ধয ক া াক। েম্বা হ্াতা। কালো 
হ্াইরহ্ে জুলতা  িলেন। মু্লক্তাি কনকলেস। 
  
কেে েেে- ম্া, কতাম্ালক ম্যালডানাি কেলকও সুন্দিী কদখালে। 
  
ম্যারি েেলেন- হ্যাাঁ, আম্াি খুে উলত্তজনা হ্লে। কটরেরভ লন অ্লনলক আম্ালক কদখলে। 
সকালে আম্িা সোই কিরসলডন্ট ওযার িংটলনি োরডলত কেডালত যাে। ম্াউন্ট ভািনলন। 
  
–ম্ম্, ভালোভালে কেলকা রকন্তু। 
  
 কটরেলফান োজে- ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, েরেলত রম্ঃ রস্টকরে। 
  
 ম্যারি কভলেরেলেন অ্লনক ভালো হ্ত, যরদ আরম্ একা কযলত  ািতাম্। 
  
না, কািও সাহ্াযয রনলত আি ভালো োগলে না। 
  
. 
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কিাম্ারনযান এম্েযারসলত অ্লনক ম্ানুলষি রভড। োতালস উৎসলেি গন্ধ। এি আলগ 
এম্নরট কদলখনরন ম্যারি। গারব্রলযে কস্টাইকাি সলে কদখা হ্ে, কড ুরট রিফ অ্ফ রম্ ন। 
  
–শুভ সন্ধযা, রম্ঃ রস্টকরে। আ নালক কদলখ খুেই ভালো োগলে। 
  
কজম্স রস্টকরে ঘাড নাডলেন, েেলেন আম্ালদি অ্যাম্বাসাডলিি সলে কদখা কিলেন না? 
  
কস্টাইকাি মু্খ কদলখ ম্লন হ্ে, ম্যারিি সালে তাি কখনও কদখাই হ্যরন। এলকই েলে 
ক  াগত দক্ষতা। উরন েেলেন- ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, কভতলি আসুন। 
  
ওাঁিা হ্ে রদলয এরগলয কগলেন। ম্যারি েক্ষ কিলেন, সে কটা ঘলিই উজ্জ্বে আলো 
জ্বেলে। অ্রগ্নকুণ্ডগুলো কাজ কিলত শুরু কলিলে। অ্লকেিা োজনা। িলতযকটা 
ফুেদারনলত িফুরটত ফুলেি োহ্াি। 
  
অ্যাম্বাসাডি িাদু কিলেসকু একদে ম্ানুলষি সলে কো েেলেন। কজম্স এেিং ম্যারি 
কসখালন উ রিত হ্লেন। 
  
শুভ সন্ধযা রম্. রস্টকরে। 
  
শুভ সন্ধযা অ্যাম্বাসাডি, আরম্ আম্ালদি অ্যাম্বাসাডিলক রনলয এলসরে। 
  
 কিলেসকু তাকালেন ম্যারিি রদলক এেিং েেলেন– আ নালক কদলখ খুে ভালো োগলে। 
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ম্যারি কভলেরেলেন ভদ্রলোলকি কিালখ  রিিলযি রিহ্ন োকলে। রকন্তু তা কনই। ম্ারি 
েুঝলত  ািলেন, এই জগৎটা এলকোলিই ক  াদািী, এখালন েযরক্তগত আলেগ অ্নুভূরতি 
ককালনা িান কনই। 
  
একল া জলনি ম্লতা কোক রডনালিি আসলি উ রিত হ্লযলেন। কেলেলদি  িলন রডনাি 
জযালকট, কম্লযিা অ্সািািণ সে গাউন  লিলে। ম্যারি খাোি কটরেলে েলস আলেন। 
  
রস্টকরে জানলত কিলযরেলেন– আ রন রড্রি কিলেন নারক? 
  
ম্যারি েেলেন আরম্ কখনও রড্রি করি না। 
  
–হ্যায, হ্ায কী দুভোগয! 
  
 ম্যারি অ্োক হ্লয তাকালেন ককন? 
  
–এটা হ্ে আ নাি কালজি অ্ে। িলতযকরট কূটননরতক আসলি আ নালক রড্রি কদওযা 
হ্লে। যরদ আ রন রড্রি না কলিন, তাহ্লে অ্রতরে ম্লন কষ্ট  ালেন। এখন কেলকই দু 
একোি িুমু্ক কদওযা শুরু করুন। 
  
ম্যারি েলেরেলেন- রঠক আলে, আরম্ কভলে কদখরে। 
  
ম্যারি িাি াল  তাকালেন। ম্াইক কেট েলস আলেন। ম্যারি িেলম্ রিনলত  ালিনরন। 
ম্াইক রডনাি ক া াক  লিলেন। না, এই সন্ধযালেোয এম্ন সুন্দি ক া ালক 
ভদ্রলোকলক খুে একটা খািা  কদখালে না। একরট হ্াত এক কযৌনেতী স্বণেলকর নীি 
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কাাঁলিি ও ি এম্রনই  লড আলে। নাঃ, অ্তযন্ত সস্তা, ম্যারি ভােলেন। এম্নরটই কতা 
হ্লে। ম্লন হ্য েুখালিলস্ট এই ভদ্রলোলকি জনয অ্লনক গােেলফন্ড অ্ল ক্ষা কলি আলে। 
  
ম্াইলকি কোগুলো ম্লন  ডে আ রন একজন অ্যালম্িাি। যরদ ককউ আ নালক 
আইসেযালন্ড  াঠালতা, তাহ্লে ভালো হ্ত। নাঃ, কেজন্মা! 
  
ম্যারি কদখলেন, কলনেে ম্যাকরকরনলক। ইউরনফম্ে  লিলেন, ম্াইলকি সালে কহ্াঁলট যালেন। 
ম্াইক ওই ম্রহ্োি কাে কেলক অ্নুম্রত রনলেন। কলনেলেি সালে একলকালণ িলে 
কগলেন। ম্যারি ভােলেন, এই দুজলনি ও ি নজি িাখলত হ্লে। 
  
একজন  রিিািক  যালম্পন রনলয ঘুিরেে। 
  
ম্যারি ভােলেন, আম্ািও এক গ্লাস খাওযা উরিত। 
  
কজম্স রস্টকরে ম্যারিি রদলক তারকলয আলেন। রতরন েেলেন- হ্যাাঁ, এইভালেই কাজ 
কিলত হ্লে। 
  
. 
  
কলযক ঘণ্টা িলি ম্যারিি সালে সকলেি  রিিয হ্ে। কসলনটিিা, গভনেিিা, 
ওযার িংটলনি কে  কলযকজন রেখযাত িাজননরতক েযরক্তত্ব। কিাম্ারনযা একটা গিম্ 
আসন। ককউ এই কিাম্ারনযালত কযলত িায না। আ রন এখানকাি িােদূত? েযা ািটা 
ভােলতই ককম্ন োলগ। 
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ম্াইক কেট, কজম্স রস্টকরে এেিং ম্যাকরকরনি রদলক এরগলয এলেন। তখনও ওই 
স্বণেলকর নীলক েগেদাো কলি কিলখলেন। 
  
ম্াইক জডালনা কণ্ঠস্বলি েেলেন– গুড ইরভরনিং, রম্স কডরনসলনি সলে  রিিয আলে কী? 
এই হ্ে কজম্স রস্টকরে, আি এ হ্ে ম্যারি অ্যাসলে। 
  
ইলে কলিই আম্ালক অ্গ্রাহ্য কিা হ্লে। 
  
 ম্যারি ঠান্ডা ম্াোয েলেরেলেন- অ্যাম্বাসাডি অ্যাসলে। 
  
 ম্াইক ক াে িা লড েেলেন– দুঃরখত অ্যাম্বাসাডি অ্যাসলে। রম্স কডরনসলনি োোও 
একজন অ্যাম্বাসাডি রেলেন। এক অ্সািািণ কূটনীরতরেদ। অ্ন্তত কগাটা েলযক কদল  
কাজ কলিলেন, গত  াঁরি  েেি িলি। 
  
কডরে কডরনসন েেলেন– কেলড ওঠাি  লক্ষ কী িম্ৎকাি! 
  
ম্াইক েেলেন- কডরেি ম্লিয অ্লনক রকেু আলে। 
  
ম্যারি ম্লন ম্লন েলেরেলেন, তা কতা কদখলতই  ারে। 
  
ম্যারি িােেনা কলিরেলেন, রডনালিি আসলি তালক কযন ম্াইলকি  াল  েসলত না হ্য। 
িােেনা ম্েুি হ্ে। ম্াইক ওই অ্িেউেে কম্লযরটি সালেই কখলত েলসলেন। ম্যারিি 
কটরেলে আিও জনা দ -োলিাজন রেখযাত ম্ানুলষি উ রিরত। কে  কলযকটা মু্খ খুেই 
 রিরিত। রেরভন্ন  রত্রকাি িেলদ কদখা যায, অ্েো কটরেরভ লনি  দোয। কজম্স 
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রস্টকরে ম্যারিি উেলটারদলক েলসলেন। ম্যারিি োাঁরদলক কয ভদ্রলোক েলসলেন, রতরন 
একটা অ্দু্ভত ভাষায কো েেরেলেন। ডানরদলক এক েম্বা কসানারে িুলেি ভদ্রলোক েলস 
আলেন। মু্খখানা ভারি উজ্জ্বে এেিং আকষেণীয। 
  
উরন েেলেন- রডনালি আ নাি সালে েসলত ক লিরে েলে খুেই ভালো োগলে। আরম্ 
আ নাি উগ্র সম্েেক। 
  
ওাঁনাি কোি ম্লিয স্কযানলডরভযান ভাষাি টান আলে। 
  
 ম্যারি অ্োক হ্লযলে- িনযোদ। 
  
–আরম্ ওোফ র টািসন, সুইলডলনি কােিািাে অ্যাটালস। 
  
রম্. র টািসন, আ নাি সলে কদখা হ্ে েলে আরম্ রনলজলক িনয েলে ম্লন কিরে। 
  
–আ রন কখনও সুইলডন কগলেন? 
  
না-না, আরম্ ককাোও যাইরন, এই কদল ি োইলি। 
  
ওোফ র টািসন হ্াসলেন– কত রকেুই কদখাি আলে। 
  
 –হ্যলতা একরদন কেলেলম্লযলদি রনলয কসখালন যাে। 
  
–আ নাি কেলেলম্লয আলে? কত েযস? 
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–কেলেি েযস দ , কম্লযি েযস োলিা। আরম্ েরে কদখাে? ম্যারি তাডাতারড  াসে 
খুেলেন, কেলেলম্লযি েরে কদখালেন। উেলটারদলকি কিযালি েলস োকা কজম্স রস্টকরে 
েযা ািটাি িরত নজি কিলখলেন। রতরন ম্াো নাডাি কিষ্টা কিলেন। 
  
ওোফ র টািসন েরেগুলো কদখলেন। েেলেন– োঃ, ওলদি কদখলত রঠক আ নাি ম্লতা 
হ্লযলে। 
  
ম্যারি েেলেন- না না, ওলদি কিাখদুলটা োোি ম্লতা। 
  
এইভালে ওাঁিা এলক অ্লনযি সালে কো েেলেন। 
  
এডওযাডে েেত, কেে রঠক কতাম্াি ম্লতা কদখলত হ্লযলে। ও কতাম্াি ম্লতাই সুন্দিী 
হ্লয উঠলে। আি রটলম্ি কিহ্ািা কাি ম্লতা? না, কস আম্াি ম্লতা হ্লে না। 
  
ওোফ র টািসন আিও রকেু কো েেলেন। ক ষ  যেন্ত রতরন েেলেন– আ নালক 
একটা েযা ালি িশ্ন কিে? 
  
হ্যাাঁ, কিলত  ালিন। 
  
–আরম্ শুলনরে, আ নাি স্বাম্ী কম্াটি অ্যাকরসলডলন্ট ম্ািা কগলেন। আরম্ কে  েুঝলত 
 ারি, এই  ৃরেেীলত একজন কম্লযি একা োকা কতখারন কষ্টকি। তাই েেরে, আ রন 
রক এই কাজটা রঠক ম্লতা কিলত  ািলেন? 
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ম্যারিি সাম্লন এক গ্লাস ম্দ িলযলে। ম্যারি ম্লদ কঠাাঁট কোাঁযালেন। ঠান্ডা এেিং উলত্তজক। 
তাি ম্লনি ম্লিয নতুন আ াি সঞ্চািন। 
  
ম্যারিি মু্লখ রস্মত হ্ারস। 
  
র টািসন িশ্ন কিলেন। আ রন কলে কিাম্ারনযা যালেন? 
  
–আগাম্ী কলযক সপ্তালহ্ি ম্লিয, ম্যারি আোি ম্লদি গ্লালস কঠাাঁট কোাঁযালেন। িেলম্ 
েুখালিলস্ট যাে। রতরন িীলি িীলি ম্দ  ান কিলেন। আঃ, এ রজরনলসি স্বাদ আলগ 
কখনও  াইরন ককন? রনলজলকই রনলজ িশ্ন কিলেন রতরন। 
  
ওলযটাি আোি গ্লাসটা ভরতে কলি রদে। ম্যারি ম্াো নাডলেন। িািরদলক তাকালেন, কত 
ম্ানুষ, কতিকম্  ব্দ। 
  
ওোফ র টািসন রজজ্ঞাসা কিলেন– আ রন রঠক আলেন কতা? 
  
–হ্যাাঁ, আরম্ রঠক আরে। ওোফ, আি এক গ্লাস ম্দ হ্লে কী? 
  
–হ্যাাঁ, ওলযটািলক েো হ্ে। ম্যারিি ওযাইন গ্লাস আোি ভরতে কলি কদওযা হ্ে। 
  
ম্যারি েেলেন– োরডলত আরম্ কখনও রড্রি করি না। রকন্তু সরতয েেলত কী, এি আলগ 
আরম্ কখলনাই এভালে রডি করিরন। 
  
ওোফ র টািসন ম্যারিি রদলক তারকলয আলেন। মু্লখ হ্ারস। 
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এোি অ্যাম্বাসাডি কিলেসকু েেলেন–ভদ্রম্রহ্ো এেিং ভদ্রম্লহ্াদযগণ, এোি আম্ালদি 
আনুিারনক েযা ািগুলো শুরু হ্লে। 
  
সকলেি উলদ্দল  েিা জানালনা হ্ে। কিাম্ারনযাি কিরসলডন্ট আলেকজানলড্রাস 
আলযালনসকু, ম্াদাম্ আলযালনসকু, ম্ারকেন যুক্তিালেি কিরসলডন্ট এেিং ভাইস কিরসলডন্ট, 
 া া ার  কিাম্ারনযান এেিং আলম্রিকান  তাকা িাখা হ্ে। 
  
কিাম্ারনযান অ্যাম্বাসাডি েেলেন- আম্িা নতুন অ্যাম্বাসাডলিি কাে কেলক দু-িাি কো 
শুনলত িাইরে। 
  
ম্যারি উঠলেন। তাি ম্লন হ্ে  ৃরেেীটা ঘুিলে। ককালনািকম্ উলঠ দাাঁডালেন। কটরেেটা 
িিলেন। সকলেি রদলক তাকালেন। ভালো োকুন, ককালনা িকলম্ েেলেন। 
  
এত খুর , এত আনন্দ তাি জীেলন কখনও আলসরন। সকলেি মু্লখ আনন্দ। 
  
ম্যারি েেলেন– সকেলক ক লয আম্াি খুেই ভালো োগলে। 
  
তাি ি ওোফ র টািসলনি  াল  এলস েেলেন– ম্লন হ্লে, আম্াি ওযাইলন রকেু 
রম্র লয কদওযা হ্লযলে। 
  
ওোফ েেলেন- িেুন একটু োইলি ঘুলি আরস। ঠান্ডা োতাস দিকাি। 
  
–এত ঘুম্  ালে ককন? 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

215 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

  
িেুন, োইলি িেুন। 
  
ওোফ ম্যারিলক সাহ্াযয কিলেন, ম্যারি হ্াাঁটলত  ািলেন না। কজম্স রস্টকরে নানা 
েযা ালি েযস্ত রেলেন। রতরন কদলখনরন ম্যারি িলে কগলেন। ম্যারি এেিং ওোফ ম্াইক 
কেলটি কটরেলেি  া  রদলয কেরিলয কগলেন। ম্াইলকি কিালখ এক অ্দু্ভত 
রনিা ত্তাহ্ীনতা। 
  
ম্যারি ভােলেন, ম্াইক কোিহ্য আম্াি এই কসৌভাগয সহ্য কিলত  ািলেন না। ককউ কতা 
তাাঁলক কো েোি জনয ম্লঞ্চ ডালকরন। 
  
কোোতো জরডলয কগলে। ম্যারি োইলি এলেন। তাি ি ওোফ তালক একটা টযারক্স 
কডলক রদলেন। ড্রাইভািলক রঠকানা েলে রদলেন। তািা একটা রেিাট অ্যা াটেলম্লন্টি 
সাম্লন এলেন। ম্যারি র টািসলনি রদলক তারকলযলেন। 
  
আম্িা ককাোয এলসরে? 
  
–আম্িা োরডলত ক ৌঁলে কগরে। ম্যারিলক িলি িলি সাম্লনি রদলক এরগলয কগলেন ওোফ 
র টািসন। 
  
আরম্ ম্াতাে হ্লয কগরে? ম্যারি জানলত িাইলেন। 
  
–না-না, রকেু হ্যরন। 
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–ককম্ন ম্জা োগলে সে রকেুলত। 
  
–রকেুটা ব্রযারন্ড কখলেই আ রন আোি িাো হ্লয উঠলেন। 
  
 তািা এরেলভটলিি কালে কগলেন। 
  
–কী েেলেন? আরম্ রকেু েুঝলত  ািরে না। 
  
র টািসন তাি হ্ালত হ্াত রদলেন। 
  
এরেলভটলিি দিজা খুলে কগে। তািা কনলম্ এলেন। 
  
–এই কম্লঝটা এলোলম্লো ককন? 
  
ওোফ েেলেন- রঠক আলে আরম্ কদখরে। 
  
র টািসন ককৌলিি ও ি ম্যারিলক শুইলয রদলেন।  াল  েসলেন। ম্যারিি কিালখ সাত 
িালজযি ঘুম্ কনলম্লে। ওোলফি কঠাাঁট ম্যারিি কঠাাঁলটি ও ি িা  রদলে। কে  েুঝলত 
 ািলেন ম্যারি, দুরট আগ্রাসী হ্াত তাি উরু স্প ে কিলে। 
  
–আ রন কী কিলেন? 
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–আ রন কিাখ েন্ধ কলি োকুন, ডারেেিং, কো রদরে, এলত আ নাি ভালোই োগলে। 
সরতয কতা, হ্ালতি এই সুন্দি কারুকাজ, ম্লন হ্লে এডওযাডে েুরঝ কেি কেলক উলঠ 
এলসলে। 
  
ম্যারি েেলেন– কস একজন দারুণ ডাক্তাি রেে। 
  
আোি রনরদেষ্ট কলযকরট জাযগায িা  রদলয ওোফ েেলেন- হ্যাাঁ, আরম্ তা রেশ্বাস। করি। 
  
আঃ, কখনও অ্ ালি লনি দিকাি হ্লে সকলে এডওযালডেি কখাাঁজ কিত। 
  
ম্যারি শুলয  লডলেন, উ ুড হ্লয, ম্লন হ্লে, কক কযন তালক িীলি িীলি নগ্না কিলে। 
এডওযালডেি দুরট হ্াত, ম্যারি কিাখ েন্ধ কিলেন। েুঝলত  ািলেন, দুরট কঠাাঁট তাি র লঠ 
ঘুলি কেডালে। আি একটা অ্তযন্ত ককাম্ে রজভ। এডওযাডে কতা এভালেই আদি কিত। 
কখনও েন্ধ কিলত িাইত না। 
  
ম্যারি েেলেন– খুে ভালো োগলে ডারেেিং, আম্ালক গ্রহ্ণ কলিা। 
  
গম্ভীি, কণ্ঠস্বি- হ্যাাঁ, আরম্ কতাম্ালক আিাম্ কদে এেিং সন্তুরষ্ট। 
  
রকন্তু এ গোটা কতা এডওযালডেি নয। ম্যারি কিাখ খুেলেন। অ্োক হ্লয কগলেন। 
েেলেন- না, এখনই েন্ধ করুন। 
  
ম্যারি রেটলক সলি কগলেন। কম্লঝি ও ি  লড কগলেন। 
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ওোফ র টািসন েেলেন– রকন্তু… 
  
না। অ্যা াটেলম্লন্টি রদলক তাকালেন। আম্াি ভুে হ্লযলে, আরম্ েুঝলত  ারিরন। আ রন 
কক? 
  
ম্যারি োইলিি রদলক যাোি কিষ্টা কিলেন। 
  
ওোফ েেলেন- একটু অ্ল ক্ষা করুন, আ নালক সাহ্াযয করি। 
  
রকন্তু আল  াল  ম্যারি ককাোও কনই। 
  
. 
  
ম্যারি োইলি এলেন,  েঘাট ফাাঁকা, কনকলন হ্াওযা রদলে। এতক্ষণ িলি কয ঘটনাটা 
ঘলট কগে, রেলেলকি কালে কীভালে জোেরদরহ্ কিলেন? আরম্ আম্াি দারযলত্বি িরত 
অ্েলহ্ো কিোম্? এইভালে? এত ম্ানুলষি সাম্লন  ুলিা ম্াতাে হ্লয কগোম্? 
অ্ রিরিত একজলনি অ্যা াটেলম্লন্ট এোম্? কস আম্ালক িায িষেণ কলি কফেরেে আি 
কী। আগাম্ীকাে ওযার িংটলনি সে কটা খেলিি কাগলজ মু্খলিািক খেি কেলিালে। হ্ায 
ঈশ্বি, আরম্ ককন এখনও কোঁলি আরে? 
  
. 
  
কেন ককান গল্পটা শুলনরেলেন কিাম্ারনযান এম্েযারসি ম্ানুষলদি কাে কেলক। 
ওযার িংটলনি এেিং রনউইযলকেি একারিক খেলিি কাগলজি  াতায কিাখ কম্লে রদলেন। 
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না, এই ঘটনা রনলয ককালনা  ব্দ িকার ত হ্যরন। ককউ হ্যলতা খেিটালক হ্তযা 
কলিলে। রকন্তু এটা অ্তযন্ত গুরুত্ব ূণে খেি। 
  
ককাহ্ন তাি েনু্ধলক ডাকলেন, আইযানলক। 
  
 ুলিা গল্পটা শুনলত হ্লে। ককাহ্ন ভােলেন, আরম্ই এই খেিটা িেম্ কেি কিে। তা 
হ্লে কোিহ্য খেলিি কাগলজি রেরর কেলড যালে। 
  
. 
  
একজন অ্রতরেি সলে কেন ককাহ্ন েলস আলেন। উরন হ্লেন আেলফ্রড। আি আলেন 
টরন ভািরজও। 
  
–আ নািা রক রড্রি কিলেন? 
  
 আেলফ্রড ম্ািরটরনি অ্ডোি রদলেন। 
  
কেন ককাহ্ন েেলেন আম্াি রকেুই োগলে না। 
  
আেলফ্রড এক ম্াঝেযরস ভদ্রলোক। কিট রড াটেলম্লন্ট ইউলিার য রেভালগ কাজ 
কলিন। কলযক েেি আলগ ইরন ম্দ কখলয গারড িাোরেলেন। কেন ককাহ্ন কসই 
সিংোদটা কিল  রদলযরেলেন। তাি ি কেলকই আেলফ্রড কেন ককাহ্নলক ভালোোলসন। 
ভালোোসা অ্েো কৃতজ্ঞতা। 
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–আে, আরম্ আ নাি সাহ্াযয িাইরে। 
  
কী ঘলটলে সে েেলত হ্লে। 
  
নতুন অ্যাম্বাসাডি? 
  
–হ্যাাঁ। 
  
কিাম্ারনযান অ্যাম্বাসাডলিি  ারটেলত কী হ্লযরেে? আ রন রক তা জালনন? 
  
–হ্যাাঁ, আরম্ সে গুরেলয েেে। রকন্তু রঠক ম্লতা ো লত হ্লে। 
  
কীভালে? আরম্ সে খেি ক লযরে। 
  
তাি ি? সিংরক্ষপ্ত আলোিনা, ককৌতুলকি  ব্দ। েো হ্ে, এই ম্রহ্ো এক রসনলড্রো, 
এাঁনাি নাম্ ককউ জানলতন না। ম্ারকেন কিরসলডলন্টি হ্ালত জাদুদণ্ড রেে। হ্ঠাৎ রতরন 
কগ্রস ককরে হ্লয কগলেন। হ্লয কগলেন যুেিারন ডাযনা অ্েো জযালকরেন ককলনরড। সে 
রকেু একজলনি ম্লিয, হ্যাাঁ, রতরন সুন্দিী, এেযা ালি ককালনা সলন্দহ্ কনই। রকন্তু এইভালে? 
এইভালে এত েড একটা  লদ েসালনা হ্ে? 
  
ম্ািরটরন কাজ কিলত শুরু কলিলে। 
  
আ া করি এলতই কাজ কদলে কেন ককাহ্ন? 
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-হ্যাাঁ। তাহ্লে? ইরতম্লিয অ্যাসলেি োলিাটা কেলজ কগে। আি রকেু দিকাি আলে। কী? 
িেম্োি কিরসলডন্ট আলেদন কলিরেলেন। শ্ৰীম্তী জোে কদনরন। কািণ তাি স্বাম্ী 
িাকরটস কেলড োইলি কযলত  ািলেন না। স্বাম্ীি মৃ্তুয হ্ে, গারড অ্যাকরসলডলন্ট, সে 
রকেু ককম্ন সাজালনা েলে ম্লন হ্লে নারক? এোি শ্ৰীম্তী এলেন, েুখালিলস্ট যালেন। 
িেম্। কেলকই একটা ষডযি, রন ুণ হ্ালতি কারুকাজ, তাই নয কী? 
  
–কক আলে এি অ্ন্তিালে? কক? 
  
কেন ককাহ্ন েেলেন- এটাই কতা জযাক ট িশ্ন, ককারট টাকাি িশ্ন। 
  
–আরম্ েুঝলত  ািরে না, ক রিফ মু্নস্টালিি সলে কো েেলে ভালো হ্য। রতরন কতা 
ওই ঘটনাটাি িতযক্ষদ েী। 
  
–আি ককউ? 
  
দুজলনি আলোিনা। রঠক হ্ে, ক রিলফি সলে কো েেলত হ্লে। 
  
আেলফ্রড ম্াো কনলড েলেরেলেন– কেন, আরম্ েুঝলত  ািরে না, এই িহ্সযটা সম্ািান 
কিা সম্ভে রকনা। 
  
–তেু কিষ্টা কিলত কদাষ কী? 
  
আি একটা ষডযি, জাে কোনা শুরু হ্লযলে। কেিারি ম্যারি তা জানলতও  ািলেন না। 
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. 
  
আেলফ্রড কেন ককাহ্লনি তেযটা রেশ্বাস কিলতন। রতরন জানলতন সািংোরদকিা সেসম্য 
উলত্তজক খেলিি সন্ধালন েুলট কেডায। কেন ককাহ্নলক রতরন ভালোোলসন। রকন্তু এই 
েযা ািটাি সম্ািান কী কলি হ্লে? 
  
আেলফ্রড ভােলেন, একজনলক ডাকা কযলত  ালি। কফান কলি একোি কদখা যাক। 
  
. 
  
 িরদন সকালে কেন ককাহ্ন একটা রসিান্ত রনলেন। রতরন আরকলকালক েেলেন– হ্য 
আম্ালক  তাব্দীি কসিা িরতলেদনটা িকা  কিলত হ্লে, অ্েো এই ক  াটাই কেলড 
রদলত হ্লে। 
  
আরকলকা রিৎকাি কলি েেে– ঈশ্বিলক িনযোদ। ম্লন হ্লে, কতাম্াি দুষু্ট কেলেটা এখন 
সুলখই োকলে। 
  
কেন ককাহ্ন ম্যারি অ্যাসলেি সালে কদখা কিলেন। 
  
. 
  
–শুভ সকাে, অ্যাম্বাসাডি, আম্ালক ম্লন আলে? আরম্ কেন ককাহ্ন। 
  
–হ্যাাঁ, ওই গল্পটা রক কেখা হ্লয কগলে? 
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না, এি জনয আ নাি সালে আিও রকেু আলোিনা কিলত হ্লে। আরম্ জািং ন রসরটলত 
রগলযরেোম্, এম্ন রকেু খেি রনলয এলসরে, যা শুনলে আ নাি ভালোই োগলে। 
  
-কী খেি? 
  
 –একটু সম্য রনলয েেলত হ্লে। ককাোও েসা কযলত  ালি? 
  
–করদন আরম্ খুে েযস্ত োকে। শুরোি সকালে আিঘণ্টা ফাাঁকা আলে। 
  
রতনরদন, কেন ককাহ্ন ম্লন ম্লন ভােলেন। 
  
– রঠক আলে আরম্ অ্ল ক্ষা কিে। 
  
আ রন রক আম্াি অ্রফলস আসলেন? 
  
িশ্ন েুলট এে। আোি ম্যারি েেলেন- এই োরডি নীলিি তোয করফ   আলে। 
কসখালন কদখা হ্লে। 
  
. 
  
কনলট্রাোলিি সলে সিাসরি কো েোি ককালনা উ ায কনই। রতরন কেৌহ্যেরনকাি 
অ্ন্তিালে েলস োলকন। তাি কটরেলফান নাম্বাি ককউ জালন না। ম্াত্র দু-একজন োডা। 
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ম্ালঝ ম্লিয রনরদেষ্ট সম্লয খেি ক ৌঁলে যায। সন্ধযা েটা, খেি ক ৌঁলোে, েুলযি আযালসে 
তখন িাত আটটা োলজ। 
  
কনলট্রাোি দুোি এই খেিটা শুনলেন। রতরন একরট নাম্বাি ডাযাে কিলেন। রতন 
রম্রনট অ্ল ক্ষা কিলেন। কনউসা মু্লনলজি ভাো ভাো কণ্ঠস্বি। 
  
কক? 
  
কনলট্রাোি েেলেন- অ্যালেে সম্পলকে রকেু েোি আলে। তাি জনয আি একটা কালজি 
দারযত্ব কদওযা হ্লে। 
  
তিা কম্ ালনা কণ্ঠস্বি–আরম্ জারন না, ও ককাোয? 
  
 অ্নিলযেি আভাস েন্ধ িাখাি কিষ্টা না কখন আ নাি সালে ওাঁনাি কদখা হ্লে? 
  
–আরম্ রঠক েেলত  ািরে না। 
  
কনলট্রাোিলক কদলখ ম্লন হ্ে। এই মু্হূ্লতে রতরন অ্সহ্ায হ্লয উলঠলেন। সরতয এই 
ম্রহ্োি স্বভােিরিত্র েুঝলত  ািা যালে না। তেুও রতরন েেলেন- অ্যালেলেি সলে কদখা 
হ্লে েেলেন, একু্ষরন উরন কযন আম্াি সলে কযাগালযাগ কলিন। 
  
–এক মু্হূ্তে অ্ল ক্ষা করুন, আরম্ একোি টযলেলট যাে। 
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রিরসভাি নারম্লয িাখাি  ব্দ। কনলট্রাোি েলস োকলেন। হ্তা ায আেন্ন তাি সম্স্ত 
মু্খ। 
  
রতন রম্রনট ককলট কগলে, কম্লযরট আোি রিরসভাি িলিলে। 
  
–কদখরে কী কিা যায। 
  
েযা ািটা খুেই গুরুত্ব ূণে। আ রন রক রেলখ িাখলেন? 
  
. 
  
কসইরদন সন্ধযালেো ম্যারি কানারডও এম্েযারসি এক রডনাি  ারটেলত রগলযরেলেন। যখন 
রতরন যাোি জনয স্বতরি হ্লেন কজম্স রস্টকরে েলেরেলেন- আরম্ অ্নুলিাি কিে, এোি 
আি আ রন আলগি ম্লতা েযেহ্াি কিলেন না। 
  
কোঝা কগে, কজম্স রস্টকরে আি ম্াইক কেট, এই দুজলন রম্লে ম্যারিি জীেনটা অ্রতি 
কলি তুেলেন। 
  
 ারটে শুরু হ্লযলে। অ্লনক মু্খ অ্লিনা অ্জানা।  াল ই রগ্রলসি এক রেজলনস ম্যাগলনট 
েলসরেলেন। আি একরদলক ইিংেযালন্ডি এক কুটনীরতরেদ। 
  
অ্লনলকি সালে আো - রিিয হ্ে। অ্লনলক জানলত িাইলেন, নতুন এই কাজটা রনলয 
ককম্ন োগলে? 
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ককউ ককউ েলেরেলেন- কানসাস কেলক  ারেলয এলস ভালো োগলে রকনা। 
  
আি এক গালয  ডা ভদ্রম্রহ্ো েেলেন আরম্ কখনও ম্িয আলম্রিকালত যাইরন। 
জাযগাটা ভযিংকি েলেই ম্লন হ্য। ওখালন কী ো আলে? সািেরন্দ জরম্, কসখালন নানা 
 সয আি গম্ স্বতরি হ্লে। 
  
ম্যারিি কিালখ-মু্লখ িাগ, রকন্তু কণ্ঠস্বি স্বাভারেক িাখাি কিষ্টা কিলেন। রতরন েেলেন 
ওই খাদয সয কেলকই সািা  ৃরেেীি ম্ানুলষি অ্ন্ন সিংিান হ্য। তা জালনন কী? 
  
ভদ্রম্রহ্োি কণ্ঠস্বলি উরদ্বগ্নতা আম্ালদি আলটালম্াোইে গযালসি সাহ্ালযয েুলট িলে। রকন্তু 
আরম্ রক স্বতেখরনলত রগলয োকলত  ারি? আরম্ কখনও  ূেে কদল  কযলত  ািে না। 
কানসাসও আম্াি ম্লত োকাি অ্লযাগয জাযগা। 
  
কটরেলে েলস োকা অ্নযানযিা কী উৎকীণে হ্লয শুনরেলেন। 
  
ম্যারি একোি কভলেরেলেন, িরতোদ কিলেন। রকন্তু কিলেন না। অ্লনক কোই ম্লন 
 লড কগে, আগস্ট ম্ালস উৎসে, ইউরনভারসেরটি রেলযটাি হ্লে অ্রভনীত একরটি  ি 
একরট একাি নাটক। কিােোি সকালে রম্েলফাডে  ালকে র করনক, তাি  লি টুনোলম্ন্ট। 
 রিষ্কাি- রিেন্ন কেলকি জলে েলস ম্াে িিাি আনন্দ। ম্ালঝ ম্লিয েযালন্ডি কেলজ ওঠা, 
আগুন কজ্বলে নাি এেিং আিও কত কী!  ীতকালে রস্ক কখো, জুোইলযি িাি তারিলখ 
আতসোরজি আভাস, কানসালসি আকা  তখন নানা েলণে উজ্জ্বে হ্লয ওলঠ। 
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ম্যারি ভদ্রম্রহ্োলক েেলেন- যরদ কখনও ম্িয আলম্রিকালত যান, তাহ্লে কদখলেন, 
আ নাি এই িািণা এলকোলি েদলে কগলে। আলম্রিকা শুিু ওযার িংটন, েসএলেেস 
এেিং রনউইযকেলক রনলয গরঠত নয। হ্াজাি হ্াজাি কোলটা কোলটা  হ্ি আলে, তালদি 
অ্লনলকি নাম্ হ্যলতা আম্িা শুরনরন। কসখালন অ্লনক খরনেরম্ক আলেন, সািািণ 
কৃষক, আলেন ককিারনি দে। তালদি সকেলক রনলযই রেিাট এই  ৃরেেীটা গলড 
উলঠলে। তাই নয রক? 
  
কজম্স রস্টকরে ম্যারিলক  লিি রদন সকালে েেলেন আ রন এক নারম্ কসলনটলিি 
কোনলক অ্যো অ্ ম্ান কলিলেন? এটা ককন কিলেন? 
  
ম্যারি আত্ম ক্ষ সম্েেন কলি েলেরেলেন– উরন শুিু শুিু কলযকটা কদ  সম্পলকে রেরূ  
ম্ন্তেয কিরেলেন, তাই। 
  
ম্যারি েুঝলত  ািলেন, এখন মু্লখ কুেু  এাঁলট িেলত হ্লে। 
  
. 
  
েৃহ্স্পরতোি সকােলেো। অ্যালেলেি কম্জাজটা কম্ালটই ভালো কনই। েুলযি আযাসে 
কেলক ওযার িংটন রডরসি রদলক উডান ারখ উলড িলেলে। রকেুটা কদরি হ্লযলে। 
কটরেলফালন কক কযন েলেরেে, রেম্ালনি ম্লিয কোম্া আলে।  ৃরেেীরট রম্ ই োকাি 
 লক্ষ অ্লযাগয হ্লয উলঠলে। অ্যালেে ম্লন ম্লন ভােলেন। 
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ওযার িংটলন কয কহ্ালটেটা ইরতম্লিযই সিংিক্ষণ কিা হ্লযলে, কসরট অ্রত আিুরনক। 
কীভালে এি েণেনা কদওযা যায? েুলযি আযালসে এত সুন্দি কহ্ালটে আি একটাও কনই। 
  
কাজটা ক ষ কলি আরম্ রফলি আসে। কাজটা খুেই কসাজা। আম্াি নালম্ি  লক্ষ খুেই 
খািা । রকন্তু টাকাটা ভালোই। আজ িালত রফিলত  ািলে ভালো হ্য। 
  
অ্যালেে ক ৌঁলে কগলেন। একটা ইলেকরট্রকযাে কদাকালন এলস োম্লেন। তাি ি ক ন্ট 
 ল । ক ষ অ্রব্দ সু াি ম্ালকেলট। রতনলট োইট ো রকনলেন। োরকটুকু তাি োলক্সি 
কেলক কেি কিলত হ্লে। কহ্ালটলে রফিলেন, দুলটা ঢাকা কদওযা োলক্স কেখা আলে ভেুি, 
সােিালন েযেহ্াি কিলেন। িেম্ োলক্সি কভতি আলে হ্যান্ড কগ্রলনড, রদ্বতীয োলক্স 
আলে কজাডা কদোি রজরনস ত্র। 
  
খুে সােিালন কাজটা কিলত হ্ে। রতরন িেলম্ কগ্রলনলডি ও িরদকটা খুলে রদলেন। 
একই িকম্ িিং কিলেন ওই োইট োেগুলোি ও লি। তাি ি আসে রেলফািকটা 
কেি কলি রসসরম্ক রেলফািক ঢুরকলয রদলেন। অ্যালেে খারনকটা তাম্াি িলে  রদলেন। 
কোঝা কগে, এটা আিও  রক্ত ােী হ্লয উঠে। রফোলম্ন্ট োগালনা হ্লয কগলে। সেরকেু 
ক ষ হ্োি  ি ম্লন হ্ে, এটা েুরঝ একটা সািািণ োইট ো। 
  
োরক োেেলোলক একইভালে সাজালনা হ্ে। এোি শুিু কটরেলফান কলেি জনয অ্ল ক্ষা। 
  
. 
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কটরেলফান এে িাত আটটাি সম্য। অ্যালেে সে রকেু শুনলেন। কাজটা এোি শুরু 
কিলত হ্লে। 
  
রিরসভািটা নারম্লয িাখলেন। ওই োইট োগুলোলক  যাক কিা হ্ে। রেল ষভালে স্বতরি 
কিা আিালিি কভতি। ভলি কদওযা হ্ে সুটলকলস। তাি সালে োকে রকেু কোঁডা 
কাগজ। 
  
টযারক্স এরগলয িেে, রনরদেষ্ট অ্যা াটেলম্ন্ট রেরল্ডিং-এি রদলক। সম্য োগে সলতলিা রম্রনট। 
  
. 
  
েরেলত ককালনা দালিাযান কনই। অ্যালেে এোি কাজটা শুরু কিলেন। কয অ্যা াটেলম্লন্টি 
ও ি আঘাত কিলত হ্লে কসটা  ঞ্চম্ তলে অ্েরিত। করিডলিি এলকোলি ক ষ 
িালন্ত। িারেটা  ুলিালনা রদলনি, খুেই সহ্লজ কখাো যায। অ্যালেে এক মু্হূ্লতেি ম্লিয 
অ্ন্ধকালি সম্ােন্ন অ্যা াটেলম্লন্ট ঢুলক কগলেন। িু িা  দাাঁরডলয োকলেন। কভতলি ককউ 
কনই। 
  
রেরভিংরুলম্ি েটা োইট োল্ব  ালল্ট কদওযা হ্ে। তাি ি ডুলডস এযািল ালটেি রদলক 
অ্যালেে এরগলয িেলেন, ম্িযিালতি ফ্লাইট িলি তালক েুলযি আযালসে রফিলত হ্লে। 
  
কেন ককাহ্লনি কালে রদনটা রেে খুেই গুরুত্ব ূণে। কভািলেো একটা কিস কনফালিলি 
কযলত হ্লযলে। কসলরটারি অ্ফ কস্টট এটা কডলকরেলেন। অ্লনক খেি  াওযা কগে 
কসখান কেলক। এোি িরতিক্ষা দপ্তলি। ম্িয িালত কেন ককাহ্ন োরড রফিলেন। 
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ভােলেন, আজ সািািাত কজলগ কনাট স্বতরি কিলত হ্লে। কাে অ্যাম্বাসাডি অ্যাসলেি 
সলে জরুরি স্বেঠক আলে। 
  
আরকলকা  হ্লিি োইলি রগলযলে। কােলকি আলগ রফিলে না। আঃ, আজ িালত আরম্ 
একটু ঘুলম্াোি সুলযাগ  াে কী? 
  
রকন্তু ওই কম্লযটা, ওই কম্লযটা জালন কী কলি কখাসা োরডলয কো কখলত হ্য। 
  
কেন িারে রনলেন। দিজা খুেলেন। ঘন অ্ন্ধকালি ঢাকা অ্যা াটেলম্ন্ট। আলো জ্বাোোি 
জনয সুইলিি কালে কগলেন। হ্াত রদলেন। তাি ি ম্লন হ্ে, ঘলিি কভতি কক কযন 
 িম্াণু কোম্া ফারটলয রদলযলে। তাি কদলহ্ি খণ্ড খণ্ড অ্িং  কদওযালেি সালে কে লট 
কগে। 
  
 লিি রদন সকােলেো, আেলফ্রলডি স্ত্রীি কাে কেলক ক ানা কগে, কেন ককাহ্নলক খুাঁলজ 
 াওযা যালে না। 
  
ভরেষযলত আি কখনও  াওযা যালে না। 
  
. 
  
স্টানটন িজাসে েেলেন– আম্িা সিকারি অ্নুম্রত ক লযরে। কিাম্ারনযা সিকাি 
আ নালক স্বাগত সম্ভাষণ জারনলযলে। আ নাি ম্লনানযন তািা অ্নুলম্াদন কলিলে। 
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ম্যারি অ্যাসলেি জীেলন এত উলত্তজক মু্হূ্তে এি আলগ কখনও আলসরন। ঠাকুিদা কোঁলি 
োকলে খুেই খুর  হ্লতন। 
  
–আরম্ খেিটা রনলজই রদলত এোম্ ম্যারি। আম্ালদি কিরসলডন্ট আ নাি সলে কদখা 
কিলত কিলযলেন। কােলক আ রন কহ্াযাইট হ্াউলস আসলেন। 
  
সে েযা ালিি জনয আরম্ অ্তযন্ত আগ্রহ্ী। কীভালে িনযোদ কদে েুঝলত  ািরে না। 
  
আরম্ রকেুই করিরন। িজাসে েেলেন, কিরসলডন্ট আ নালক রনেোিন কলিলেন। তলে 
রনেোিনটা কয খুে ভালো হ্লযলে তা েেলত  ারি। 
  
ম্াইক কেলটি কো ম্যারিি ম্লন  ডে। 
  
ককালনা ককালনা ম্ানুষ সে েযা ালিি সলে ম্ানালত  ালি না। তািা ভুে ভালে? ম্যারি 
ভােলেন। এই কয আম্াি জীেন ককম্ন তিতি কলি এরগলয িলেলে, ম্াইক কেট হ্যলতা 
দুঃখ ক লত  ালিন। এলত কী ো আরম্ কিলত  ারি? 
  
কদখলত কদখলত তাাঁলদি দুজলনি ম্লিয একটা সুন্দি েনু্ধলত্বি সম্পকে িার ত হ্লযলে। 
স্টানটন িজাসে, কিরসলডলন্টি কালেি ম্ানুষ, আি ম্যারি অ্যাসলে, রকেুরদন আলগ  যেন্ত 
রতরন রেলেন এক সাম্ানয অ্িযার কা। আজ কসখান কেলক কত উাঁিুলত এলস কগলেন! 
রকন্তু এডওযাডে? এডওযালডেি কো এখনও ম্লন  ডলে ককন? 
  
. 
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রগ্রনরুম্। কিরসলডন্ট এরেসন েলস আলেন। ম্যারি এেিং স্টানটন িজাসে িলে  কিলেন। 
  
 কিরসলডন্ট েেলেন- খেিটা ক লযলেন কী? এই হ্ে আ নাি রিরঠ। 
  
ম্যারিি হ্ালত রিরঠখানা তুলে কদওযা হ্ে। ম্যারি  ডলত োকলেন। রম্লসস ম্যারি 
অ্যাসলেলক ম্ারকেন যুক্তিালেি কিরসলডলন্টি তিফ কেলক কিাম্ারনযাি িিান িরতরনরি 
 লদ রনেোরিত কিা হ্লযলে। ম্ারকেন যুক্তিাে তাি হ্ালত সামু্দারযক দারযত্ব এেিং কতৃেত্ব 
িা ন কলিলে। 
  
কিরসলডন্ট একরট  াসল াটে তুলে রদলেন ম্যারিি হ্ালত। কালো কভালিি ম্লিয ঢাকা। 
সাম্লন কেখা আলে, কূটননরতক োড ত্র। 
  
ম্যারি কভলেরেলেন, আি কলযক সপ্তাহ্ এখালন োকলত  ািলেন। রকন্তু এখন অ্তযন্ত 
দ্রুত তালক কযলত হ্লে। 
  
 যারিস। 
  
কিাম্। 
  
েুখালিস্ট। 
  
  হ্িগুরেি নাম্  ি  ি ম্লন  ডে তাি। 
  
. 
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কসরদন সন্ধযালেো, ওযার িংটন ক ালস্টি রিল াটোি কেন ককাহ্লনি মৃ্তুযসিংোদ িকার ত 
হ্ে। জানা কগে, গযাস রেলফািলণ তাি মৃ্তুয হ্লযলে। কস্টাভ কফলট গযাস কেরিলয 
রগলযরেে। তাি ি আগুন জ্বােলত রগলয হ্ঠাৎ রেলফািণ ঘলট। 
  
ম্যারি এই খেিটা কদলখনরন। কেন ককাহ্ন এলেন না ককন? ম্যারি ভােলেন। হ্যলতা ওই 
রিল াটোি ভুলে কগলেন, অ্েো এই েযা ালি আি আগ্রহ্ী নন। রতরন অ্রফলস িলে 
কগলেন। কালজি ম্লিয ডুলে কগলেন। 
  
. 
  
ম্যারি এেিং ম্াইক কেলটি সম্পকেটা রম্  খািা  হ্লে। ম্াইক কেট এক উিত ম্ানুষ। 
সে সম্য অ্ ম্ান কিলত িাইলেন। রকন্তু ককন? স্টালনি সালে এরেষলয কো েেলত 
হ্লে। 
  
স্টান ম্যারি এেিং তাি কেলেলম্লযলক রনলয ডুডাস এযািল ালটে এলসলেন। কসখালন কস্টট 
রড াটেলম্লন্টি রেমু্রজন গারড দাাঁরডলযরেে। গারড িেলত শুরু কলিলে। 
  
স্টানটন েেলেন-  যারিস এেিং কিালম্ি দূতাোলস খেি ক ৌঁলে কগলে। তািা আ নালদি 
রতনজলনি যলেষ্ট যত্ন কিলে। 
  
–আ নালক অ্সিংখয িনযোদ স্টান। আ রন আম্াি জনয িম্ৎকাি কাজ কিলেন। 
  
স্টালনি মু্লখ হ্ারস আ নালক কসো কিলত ক লি আম্াি ভালোই োগলে। 
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আম্িা রক কিাম্  হ্িটা ঘুলি কদখলত  াে? 
  
রটলম্ি িশ্ন। 
  
স্টালনি মু্খ গম্ভীি ম্লন হ্লে এোি হ্যলতা হ্ালত সম্য োকলে না। 
  
 এযািল াটে, ইযান রভরেযান একডজন ফলটাগ্রাফািলক রনলয দাাঁরডলযরেলেন। কে  
কলযকজন রিল াটোিলক নজলি  ডে। ম্যারি, কেে এেিং রটলম্ি িাি া  রঘলি তািা 
দাাঁরডলয আলেন। সািািণ িশ্ন কিা হ্লে। ক ষ  যেন্ত স্টানটন িজাসে েেলেন– অ্লনক 
হ্লযলে, এোি ক ষ করুন। 
  
কস্টট রড াটেলম্লন্টি দুজন এরগলয এলেন। আি এযািোইলনি একজন িরতরনরি। 
কেলেলম্লযিা ম্যাগারজন স্টযালন্ডি কালে দাাঁরডলয িইে। ম্যারিলক এোি এক িাইলভট 
কিম্বালি কযলত হ্লে। 
  
ম্যারি েেলেন– এই কোঝা আরম্ কীভালে েহ্ন কিে? যরদ আলগ জানতাম্, ম্াইক কেট 
আম্াি কড ুরট হ্লেন, তাহ্লে আরম্ অ্নযিকম্ রিন্তা কিতাম্। 
  
কিালখি কভতি রেস্ময- ম্াইকলক রনলয ককালনা সম্সযা হ্লে কী? 
  
সরতয কো েেে? কোকটালক আম্াি কম্ালটই ভালো োলগ না। ওলক আরম্ রেশ্বাস করি 
না। আি কাউলক রক আনা যায না? 
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স্টানটন েেলেন আরম্ জারন না এই েযা ািটা কীভালে সম্ািান হ্লে। ম্াইক কেলটি 
 টভূরম্ অ্তযন্ত উজ্জ্বে। রতরন ম্িযিািয এেিং ইউলিাল  কে  কলযকেেি িলি কাজ 
কলিলেন। অ্সম্ভে  রিেম্ী এেিং িট লট। 
  
দীঘেশ্বাস– রম্ঃ রস্টকরে একই কো েলেরেলেন। 
  
জারন না, ককন আ নাি এই অ্রভম্ত। 
  
 আোি স্টানটন েেলত শুরু কিলেন– যরদ সরতয সরতয ককালনা সম্সযা কদখা কদয, 
আম্ালক জানালেন। আরম্ িাইে না, আ নালক রেিরক্তি ম্লিয কঠলে রদলত। 
  
. 
  
িােেস ডগে এযািল াটে। োরডটা কদখলত সালযি রফক লনি ককালনা গলল্পি ম্লতা। উাঁিু 
 ােলিি কোম্ উলঠ কগলে। ম্যারিি ম্লন হ্ে, একল াটা এক্সকযালেটাি েুরঝ িািরদলক 
কাজ কিলে। অ্সিংখয ম্ানুলষি রভড। কোোতো ক ানা যালে। 
  
ম্যারি েেলেন- কতাম্িা ককাোও কযও না। হ্ারিলয যালে তাহ্লে। 
  
ককান্ এক্সকযালেটলি যালেন? িািরদলক তাকালেন অ্সহ্াযভালে। এক ফিারস ভদ্রলোক 
হ্নহ্ন কলি এরগলয িলেলেন। সাম্ানয রকেু ফিারস  ব্দ ম্যারি র লখলেন। তাি ও ি 
রনভেি কলি জানলত িাইলেন। 
  
ফিারস উচ্চািলণ কভলস এে–সরি ম্যাডাম্, আরম্ ইিংিারজ জারন না। 
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 উরন এরগলয কগলেন। 
  
 ম্যারি অ্োক কিালখ তারকলয আলেন। 
  
একটু োলদ  রিেন্ন ক া ালকি এক আলম্রিকান ভদ্রলোক এরগলয এলেন। 
  
-ম্াদাম্ অ্যাম্বাসাডি, আম্ালক ক্ষম্া কিলেন। ট্রারফক অ্যাকরসলডলন্ট আম্াি আসলত কদরি 
হ্লযলে। আম্াি নাম্ র টাি ককোস, আরম্ এখানকাি ম্ারকেন দূতাোলস কাজ করি। 
  
–আ নালক কদলখ ভালো োগলে। আরম্ কতা ককম্ন অ্োক হ্লয রগলযরেোম্। 
  
ম্যারি রনলজি মু্লখ হ্ারস ফুরটলয তুেলেন। 
  
র টাি ককোস েেলেন- ককালনা রিন্তা কনই। এোি সে দারযত্ব আম্াি। 
  
সরতয,  লনলিা রম্রনট োলদ কদখা কগে ম্যারি, কেে আি রটম্ োইলি ক ৌঁলে কগলেন। 
কাস্টম্লসি ঝালম্ো অ্রত সহ্লজ রম্লট কগলে। 
  
. 
  
ইিল ক্টি কহ্নরি ডুিান্ট। ফিারস ইনলটরেলজি এলজরিি এক  ুাঁলদ অ্রফসাি। তারকলয 
আলেন অ্ েক। ওাঁিা রেমু্রজলনি কভতি িলে কগলেন। গারডটা িেলত শুরু কলিলে। 
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ইিল ক্টি কটরেলফান েুলেি কালে কগলেন, দিজা েন্ধ কিলেন।  যসা কফেলেন এেিং 
রনরদেষ্ট জাযগায কফান কিলেন। 
  
. 
  
রেমু্রজন আলম্রিকান এম্েযারসি সাম্লন এে। ফিারস সািংোরদক অ্ল ক্ষা কিরেলেন। 
  
র টাি ককোস জানাো রদলয কদখলেন– ম্লন হ্লে দাো কোঁলি কগলে। 
  
কভতলি রেলেন রহ্উজ রসম্ন, ফিারস কদল ি ম্ারকেন িােদূত। কটকসালস তাি জন্ম। 
ম্াঝেযরস, কিাখ দুরটলত সহ্স্র িশ্ন। উজ্জ্বে োে িুে। 
  
ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, সকলে আ নাি সলে কদখা কিলত উগ্রীে। কিস ইরতম্লিযই 
জ্বাোলত শুরু কলিলে। 
  
এক ঘণ্টা িলি কিস কনফালিি হ্ে। যখন কসটা ক ষ হ্লয কগলে, ম্যারি খুেই ক্লান্ত। 
ম্যারি এেিং তাি কেলেলম্লযলক অ্যাম্বাসাডি রসম্লনি অ্রফলস রনলয যাওযা হ্ে। 
  
রতরন েেলেন আ নালক কদলখ ভালোই োলগলে। আরম্ শুলনরে, স্বযিং কিরসলডন্ট 
আ নালক রনেোরিত কলিলেন। আ নাি েরে আরম্ কদলখরে, ো ম্নলড  রত্রকালত। 
  
স্টানটন িজালসেি কাে কেলক কটরেলফান ক লযরে। কহ্াযাইট হ্াউস কেলক রনলদে  কদওযা 
হ্লযলে। আ রন এেিং আ নাি কেলেলম্লয যালত  যারিলস ভালোভালে োকলত  ালিন, 
তাি জনয আলদ  এলসলে। 
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অ্েোৎ ফিারস অ্রভযান কোিহ্য ভালোভালেই শুরু হ্লে, ম্যারি ভােলেন। 
  
. 
  
রেলকলেি কাগলজ সিংোদটা িকার ত হ্লযলে। ম্যারিি জীেনী এেিং েরে। কটরেরভ লন 
ম্ালঝ ম্লিয তাি মু্খ কদখালনা হ্লে।  লিি রদন সকালে কাগলজ আোি একই খেি 
িকার ত হ্ে। একটু অ্নযভালে। 
  
ইিল ক্টি ডুিান্ট কাগলজি সূ্তল ি রদলক তাকালেন। হ্াসলেন। সে রকেু রনরদেষ্ট 
 রিকল্পনাম্ারফক এরগলয িলেলে। কাজটা আ াতীত হ্লযলে। আগাম্ী রতনরদন অ্যাসলে 
খুেই েযস্ত োকলেন। রতরন ভােলেন ম্লন ম্লন। 
  
. 
  
ম্যারি এেিং কেলেলম্লযিা জুলেভালনে কিসু্টলিলন্ট দু ুলিি খাওযাদাওযা সািলেন। তাি ি 
তািা  হ্ি  রিভ্রম্লণ কেলিালেন। 
  
 লিি রদন সকালে েুভযাি রম্উরজযালম্ রগলযরেলেন। োঞ্চ কিলেন ভািসাইেলস। টুযি 
আলজেন্ট-এ রডনাি। 
  
কিসু্টলিলন্টি জানাো রদলয কনাতিদালম্ি রদলক তাকাে রটম্। আি একটা সুন্দি িশ্ন 
কিে- ওই কুাঁলজা ম্ানুষটালক ককাোয িাখা হ্লযরেে? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

239 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

. 
  
 যারিলসি োতালস সেেদা েসন্ত, ম্লন আনন্দ,। ম্যারি রিন্তা কিলেন, এডওযাডে োকলে 
কতই না ভালো হ্ত। 
  
 লিি রদন োঞ্চ হ্লয কগলে। তািা এযািল ালটেি রদলক এরগলয িলেলেন। ইিল ক্টি 
ডুিান্ট তাকালেন। এোি কিালম্ি উলদ্দল  যাত্রা। 
  
ম্রহ্োরট যলেষ্ট আলেদনী, কদখলেই ভালোোসলত ইলে কলি, মু্খখানা েুরিদীপ্ত। রকন্তু 
ক ষ  যেন্ত কী হ্লে? কিাখ েন্ধ কিলেন ইিল ক্টি, ভােলেন, এই ম্রহ্োলক  যযাসেীনী 
কিলে ককম্ন হ্য? কেলেলম্লযি িম্ৎকাি েযেহ্াি। আলম্রিকানলদি কাে কেলক এতটা 
আ া কিা যায কী? 
  
উডান ারখ উডলত শুরু কলিলে। ইিল ক্টি ডুিান্ট কটরেলফান েুলে কগলেন। েেলেন, 
এোি যাত্রা ে কিাম্। 
  
. 
  
কিাম্। ম্াইলকে অ্যালেলো এযািল াটে। ম্যারি এেিং কেলেলম্লযিা কনলম্ এলেন। 
  
রটম্ েেে– ম্ম্ কদলখা, ওিা আম্ালদি রদলক এরগলয আসলে। 
  
ম্যারি েুঝলত  ািলেন, এোি তালক ইতােীয ভাষাি সলে েডাই কিলত হ্লে। 
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সািংোরদকিা িশ্ন কিলেন এই কদ টা ককম্ন োগলে? 
  
অ্যাম্বাসাডি অ্সকাি রভনাি এলসলেন, রতরন একটু অ্োক হ্লযলেন। 
  
রতরন েেলেন- ফ্রাি রসনাত্রাও কোিহ্য এম্ন সিংেিেনা  ানরন। ম্াদাম্ অ্যাম্বাসাডি, আরম্ 
েুঝলত  ািরে না, কিস আ নালক রনলয এত আগ্রহ্ী ককন? 
  
ম্যারি েেলেন আরম্ জারন, কযলহ্তু আরম্ সিাসরি কিরসলডলন্টি দ্বািা ম্লনানীত, তাই 
আম্াি ও ি একটু কের  আলোিনা হ্লে। এোডা কযসে কদ গুলো এখনও কেৌহ্ 
যেরনকাি অ্ন্তিালে মু্খ কঢলক েলস আলে, কসখালন আম্িা কী কিে, তা জানলত কিস 
উদগ্রীে। এ েযা ালি আম্াি ককালনা কৃরতত্ব কনই। 
  
রকেুক্ষণ ককলট কগলে। অ্যাম্বাসাডি রভনাি েেলেন- িেুন, আজ সািারদন খুে েযস্ততাি 
ম্লিয কাটলে। 
  
ইতারেযান রসলরট  ুরেল ি িিান কযা লটন রসজাি োিরজরন। রতরন জানলতন, ম্যারি 
ককাোয োকলেন। 
  
ইিল ক্টি দুজন কোক োরগলয রদলেন। অ্যাসলেি গরতরেরিি ও ি নজি িাখলত হ্লে। 
রিল াটে রদলত হ্লে,  ুঙ্খানু ুঙ্খভালে। 
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কোঝা কগে, সে রকেুই আলগ কেলক রঠক কিা রেে। দুই কগালযন্দা রিল াটে রদলত 
োকলেন– ম্যারিলক কট্ররভ ঝিনাি  াল  কদখা কগলে। কদখা কগলে রম্উরজযালম্ি  াল । 
কেলেরট অ্সুি হ্লয  লডরেে। ম্যারি তাডাতারড কহ্ালটলে রফিলত োিয হ্লযলেন। 
  
র জান নলভানালত তািা দু ুলিি খাোি কখলযলেন। 
  
কযা লটন োিরজরন আনলন্দি সলে ম্ন্তেয কিলেন োঃ, েরেি ম্লতা  রিষ্কাি। 
  
. 
  
অ্যাম্বাসাডি রভনাি ম্যারিলক রনলয এযািল ালটে এলেন। 
  
এোি কিাম্ারনযা, ম্যারিি ক ষ গন্তেয। 
  
. 
  
কযা লটন োিরজরন এযািল ালটে দাাঁরডলয রেলেন। আসলে রেম্ালন উলঠ কগলেন। রেম্ান 
এোি েুখালিলস্টি রদলক উডলত শুরু কিলে। রফলি এলেন কটরেলফান েুলেি ম্লিয, 
েেলেন- োেডালিি জনয একটা খেি আলে। সে কাজ রঠক ম্লতা হ্লযলে। কিলসি 
ভদ্রলোকলদি আি কীভালে কৃতজ্ঞতা জানাে। 
  
. 
  
ম্যারি অ্যাসলেি ম্লন হ্ে, সরতযই কতা, এত কের  সিংেিেনা? এত উন্মাদনা ককন? 
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এোি কিাম্ারনযা, কেে অ্োক কিালখ তারকলযরেে। েেে- ম্ম্ কদলখা, আম্িা এখালন 
এলস কগরে। 
  
ম্যারিি ম্লন উলত্তজনা কজলগলে। কিনটা িীলি িীলি েুখালিস্ট  হ্লিি ও ি নাম্লে। 
  
অ্েল লষ আম্াি স্বে সফে হ্লযলে। আম্াি ও ি ম্ারকেন যুক্তিালেি ম্হ্ান গণতলিি 
দারযত্বভাি িার লয কদওযা হ্লযলে। 
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৪. অলটালপমি এযািলপাটে 
তৃতীয  েে 
  
১৮. 
  
অ্লটাল রন এযািল াটে, েুখালিস্ট  হ্লিি ককিিে কেলক  াঁরি  ম্াইে দূলি অ্েরিত। 
একরট আিুরনক এযািল াটে। আল  াল ি কদ  কেলক অ্লনক  যেটক কিাম্ারনযালত 
আলসন। তলে এখনও  যেন্ত  রশ্চম্ ইউলিা  কেলক খুে একটা কের  টুরিস্ট এখালন 
আলসনরন। 
  
টািরম্নালেি ম্লিয োদারম্ ইউরনফম্ে  িা স্বসনযলদি কদখা কগে। িাইলফে এেিং র স্তে 
হ্ালত সুসরিত। ম্লন হ্লে, এই  রিলেল ি সেেত্র  ীতেতা রেিাজ কিলে। তা ম্াত্রা 
কে  কম্। রটম্ এেিং কেে ম্যারিি কালে সলি এে। রনিা ত্তাহ্ীনতা? 
  
দুজন ম্ানুষ এরগলয আসলেন। একজন কিাগা, অ্যােলেলটি ম্লতা কিহ্ািা, কদখলেই 
কোঝা যায, উরন ম্ারকেনলদল ি োরসন্দা। অ্নযজলনি েযস হ্লযলে, ক া াকটা কম্ালটই 
ম্ানালে না। 
  
আলম্রিকান েেলেন ম্াদাম্ অ্যাম্বাসাডি, কিাম্ারনযালত আ নালক আম্িণ জানারে। 
আম্াি নাম্ কজরি কডরভস। আরম্ আ নাি  ােরেক অ্যালফযাি কনসােটযান্ট। ইরন 
রটউডি কসটালস, কিাম্ারনযাি রিফ ক ালটাকে। 
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-আ নালক এেিং আ নাি কেলেলম্লযলক এই কদল  স্বাগত জানারে। কসটালস েেলেন। 
  
ম্যারি ভােলেন, আগাম্ী কলযক েেি এই কদ ই হ্লে আম্াি রঠকানা। কিাম্ারনযা ভাষায 
িনযোদ রদলেন রতরন। 
  
কসটালস অ্োক হ্লয কগলেন। রিৎকাি কলি রতরন েেলেন– ম্যাডাম্, আ রন এই ভাষাটা 
জালনন? 
  
ম্যারি েেলেন– কলযকটা  ব্দ র লখরে। এোি ভালোভালে র লখ কফেে। 
  
রটম্ও এই সুলযালগ ভাষা র লখ রনলযলে। ম্যারিি এত আনন্দ, ম্লন হ্ে, এই আনলন্দ 
রতরন েুরঝ কফলট  ডলেন। রটম্ এেিং কেলেি সলে সকলেি  রিিয কিালনা হ্ে। 
  
কজরি েেলেন- আ নালদি রেমু্রজন অ্ল ক্ষা কিলে। কলনেে ম্যাকরকরন োইলিই 
আলেন। 
  
কলনেে ম্যাকরকরন এেিং ম্াইক কেট– এই দুলটা নাম্ রতরন কম্ালটই সহ্য কিলত  ালিন 
না। তাি ম্ালন কেট এখালন এলস কগলেন! 
  
রকেুক্ষণ অ্ল ক্ষা কিলত হ্ে, কাস্টম্লসি ঝালম্ো রম্লট কগে। ম্যারি এেিং কেলেলম্লযিা 
োইলি এলেন। রিল াটোি ও ফলটাগ্রাফািিা অ্ল ক্ষা কিলেন। ম্যারি এি আলগ এম্ন 
 রিরিরতি কম্াকারেো কলিলেন। রতরন জালনন কীভালে কো েেলত হ্লে। 
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কলনেে ম্যাকরকরনলক কদখা কগে, আরম্ে ইউরনফম্ে  লি দাাঁরডলয আলেন। গারডি সাম্লন। 
রতরন েেলেন- শুভ সকাে ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। আ া করি, এই উডানটা আ নাি 
ভালোই কেলগলে। 
  
–অ্লনক িনযোদ। 
  
ম্াইক কেট এখালন আসলত কিলযরেলেন। রকন্তু দিকারি কাজ োকায আসলত  ালিন 
রন। 
  
েম্বা কালো রেমু্রজন, ম্ারকেন  তাকা উডলে। ড্রাইভালিি ক া াক  িা হ্ারসমু্লখি একরট 
কেলে। 
  
এ হ্ে কফ্লারিযান। 
  
 ঝকঝলক সাদা দাাঁত ওলযেকাম্ ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, ম্াস্টাি রটম্-কেে, আ নালদি 
সকেলক কসো কিলত ক লি আরম্ রনলজলক িনয েলে ম্লন কিরে। 
  
ম্যারি েেলেন- িনযোদ। 
  
–কফ্লারিযান িরি  ঘণ্টা আ নালদি কসো কিলে। আ রন রক কসাজা এখন আ নাি 
োরডলত যালেন? রকেুটা সম্য রেোম্ রনন। তাি ি আ নালক  হ্লি আসলত হ্লে। 
এখন সকােলেো। কফ্লারিযান আ নালক আলম্রিকান এম্েযারসলত রনলয যালে। 
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গারডি যাত্রা শুরু হ্ে।  হ্িটা িম্ৎকাি। দু িাস্তাি হ্াইওলয। গারড িলেলে, েরি কিালখ 
 ডে। কোলটা কোলটা রজ রস গারডও কদখা কগে। িাস্তাি ও ি রদলয িীি গরতলত 
এরগলয িলেলে। হ্াইওলযলত নতুন ফযাক্টরি, তািই  াল   ুলিালনা রদলনি কুরটি। 
  
নাঃ, কদ টালক ভালোই োগলে। 
  
েুখালিলস্টি িানীয এযািল াটে োরনরসযা। তাি  াল  আি একটা েলডা হ্াইওলয। 
কদাতো একরট োরড। কে  আরভজালতযি ো  আলে। 
  
ম্যারি জানলত িাইলেন–এটা কী? 
  
কফ্লারিযান জোে রদলেন–এটা আইভান কজেখানা। কিাম্ারনযা সিকালিি সালে যালদি 
ম্ত ােেকয কদখা কদয, তালদি এখালন েরন্দ িাখা হ্য। 
  
কলনেে ম্যাকরকরন একটা িারে কদরখলয েেলেন- এটা হ্ে এম্ািলজরি সুইি। ককান 
অ্সুরেিা হ্লে, িরুন সিাসোদীিা আ নালক আরম্ণ কলিলে, এই কোতাম্টা রট লেন। 
এরট সলে সলে কিরডলযা ট্রািরম্টািলক স্বযিংররয কলি তুেলে। গারডি ম্াোয োে আলো 
জ্বলে উঠলে। আম্িা এক মু্হূ্লতেি ম্লিয জানলত  ািে, আ রন ককাোয আলেন। 
  
ম্যারি ভলয ভলয েেলেন- কতম্ন  রিরিরত কযন কখনও না হ্য। 
  
-আম্ািও কসটাই আ া, ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। 
  
. 
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েুখালিস্ট  হ্িটা িম্ৎকাি। অ্সিংখয উদযান এেিং সৃ্মরতি স্মািক। ককাোও ককাোও 
উলদ্বরেত ঝিনা কিালখ  ডলে। ম্লন  ডে, ঠাকুিদা েেলতন েুখালিস্ট হ্ে কোট্ট 
 যারিস। এম্নরক তুরম্ আইলফে টাওযালিি একটা অ্নুকিণও কদখলত  ালে। 
  
সরতয কসন্টটা ওযািটাও কিালখ  ডে। ম্যারিি ম্লন হ্ে, রতরন কযন ঠাকুিদাি িালজয 
রফলি কগলেন। 
  
িাস্তাঘালট অ্লনক ম্ানুলষি রভড। োস িলেলে, রিট কাি। রেমু্রজন িাজকীয ভরেলত 
এরগলয িলেলে।  েিািীিা সম্ভ্রলম্ি দৃরষ্টলত তারকলয আলে। 
  
কলনেে েেলেন- এই িাস্তাটাি নাম্ এক িার যান কজনালিলেি নালম্ কদওযা হ্লযলে, 
আইলিারনক, আ নাি কিরসলডলিি কালেই। 
  
অ্যাম্বাসাডলিি োকাি োরডরট রেিাট,  ুলিালনা রদলনি রতনতো োরড, এক একলিি 
িম্ৎকাি োগান আলে। 
  
কিরসলডলিি োইলি কম্েীিা অ্ল ক্ষা কিরেলেন। ম্যারি কভতলি ঢুকলেন। কজরি কডরভস 
এলক এলক সকলেি  রিিয রদলেন। 
  
ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। রম্হ্াই আ নাি োটোি। সারেনা আ নাি কসা যাে কসলরটারি। 
ির কা হ্াউজরক াি। কসম্া ক ফ। কডরেযা আি কািলম্ন আ নাি  রিিারিকা। 
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ফুলেি কতাডা তুলে কদওযা হ্ে। সকলে েেে, ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, আম্িা আ নালক 
ক লয আনরন্দত এেিং গরেেত। 
  
ম্যারি ভােলত  ািলেন না, জীেনটা কীভালে  ােলট কগলে! তালক খাোি ঘলি রনলয 
যাওযা হ্ে। অ্সািািণ খাোি। সুস্বাদু এেিং কোভনীয। 
  
রকন্তু এখন ম্যারিি রখলদ  াযরন। ম্যারি েেলেন- রঠক আলে, একটু োরডটা ঘুলি কদরখ, 
তাি ি রকলিলন আসে। 
  
কিরসলডি একটা সুন্দি োরড। কদখলেই ভালোোসলত ইলে কলি। েম্বা কটলিস আলে, 
রেিাট একটা  াকেও আলে। 
  
রটম্ রিৎকাি কিে– এ কী একটা সুইরম্িং  ুে কদখরে! আরম্ রক সাাঁতাি কাটলত যাে? 
  
–এখনই দুষু্টরম্ ককালিা না,  লি কতা সে রকেু হ্লে। 
  
কজরি কডরভস েেলেন- এই হ্লে  ারটে কদওযা হ্য, এম্েযারসি কোলকিা এখালন আলসন। 
  
রজরনস ত্র গুরেলয িাখা হ্লযলে, এোি কোিহ্য একটু রেোম্ রনলত হ্লে। 
  
. 
  
িেম্ িালত ম্যারিি ঘুম্ হ্যরন। অ্দু্ভত একারকত্ব কোি। উলত্তজনা। নতুন কালজ কযাগ 
কদোি আনন্দ এেিং আকুরত। 
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ম্াইক কেলটি কো ম্লন  ডে– আরম্ অ্যালম্িািলদি কঘন্না করি। অ্যালম্িািলদি রদলয 
ককালনা কাজ হ্য না। 
  
মু্খটা করঠন হ্ে, উরিত র ক্ষা রদলত হ্লে। 
  
. 
  
েুখালিলস্টি ম্ারকেন এম্েযারস একটা কসরম্গরেক োরড, কদাতো, সাম্লন কোহ্াি কগট 
আলে, ইউরনফম্ে  িা অ্রফসাি দাাঁরডলয আলেন। কিালখ দৃরষ্ট তীক্ষ্ণ। 
  
কভতলি একটা েরে, ম্ালেেলেি কম্লঝ। দুরট কক্লাজ সারকেট কটরেরভ ন। ফাযাি কিলস 
আগুন জ্বেলে। ড্রাগলনি েরে আাঁকা করিডলি রেরভন্ন কিরসলডলন্টি স্বতেরিত্র। 
  
কম্রিন অ্ল ক্ষা কিরেে ম্যারিি জনয। ম্যারি িলে  কিলেন। কম্রিন গাডে েেে আরম্ 
সালজেন্ট রহ্উলজস। আম্ালক গারন নালম্ ডাকা হ্য। সকলে আ নাি জনয অ্ল ক্ষা 
কিলেন। 
  
ম্যারি এরগলয িেলেন, ও লি কগলেন। রিলস  ন রুলম্ এক ম্িযেযরসনী ভদ্রম্রহ্ো 
কডলস্কি ওিালি েলসরেলেন। রতরন েেলেন আরম্ ডলিারে কস্টান, আ নাি কসলরটারি। 
আ নাি জনয অ্লনলক অ্ল ক্ষা কিলেন। 
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উরন অ্রফলসি দিজাটা খুলে রদলেন। ম্যারি কভতলি িলে  কিলেন। রেিাট কনফালিি 
কটরেে। যাাঁিা েলসরেলেন, তািা সম্মান কদখালনাি জনয উলঠ দাাঁডালেন। ম্যারিি ম্লন 
অ্সািািণ িঞ্চেতা। ম্াইক কেলটি রদলক নজি  লড কগে। 
  
ম্াইক েেলেন- তাহ্লে রনিা লদ ম্যাডাম্ আসলত ক লিলেন? সকলেি সলে  রিিয 
করিলয রদই। 
  
এক-এক কলি  রিিলযি  াো ক ষ হ্ে। এোি কোিহ্য ফাইে রনলয আলোিনা হ্লে। 
  
ম্াইক েেলেন আম্িা সকলেই আ নাি কো ম্ত িেে। আ রন আম্ালদি কয ককালনা 
েযরক্তলক যখন-তখন কাজ কেলক েুরট রদলত  ালিন। অ্নয কাউলক আনলত  ালিন। 
  
ম্যারি েুঝলত  ািলেন, এটা রম্লেয কো। রকন্তু রতরন ভােলেন, আ নালক সরিলয কদোি 
কিষ্টা কিে। 
  
. 
  
 লনলিা রম্রনট িলি রম্রটিংটা িলেরেে। নানা রেষলয আলোিনা হ্ে। ক ষ অ্রব্দ ম্াইক 
কেট েেলেন- ডলিারে আ নাি জনয  িেতেী রম্রটিং-এি েযেিা কিলেন। 
  
ম্যারি েুঝলত  ািলেন- এখন কেলক কোিহ্য ম্াইকলক সম্লঝ িেলত হ্লে। 
  
ম্াইক কেট এেিং ম্যারি এখন একা েলস আলেন অ্রফস ঘলি। ম্যারি জানলত িাইলেন 
এাঁলদি ম্লিয কক রসআইএ-ি এলজন্ট? 
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ম্াইক তাি রদলক তারকলয িইলেন, েেলেন– িেুন আরম্ কদরখলয রদরে। 
  
ম্াইক অ্রফলসি োইলি কেরিলয এলেন। ম্যারি এক মু্হূ্তে ইতস্তত কিলেন। তাি ি 
ম্াইকলক অ্নুসিণ কিলেন। 
  
েম্বা করিডি। ক লষ একটা েড দিজা আলে। কম্রিন গাডে দাাঁরডলয আলে। ম্াইক 
দিজাটা খুেলেন। 
  
ম্যারি কভতলি ঢুকলেন। অ্সািািণ একরট ঘি, িাতু ও কাাঁি রদলয স্বতরি। ম্াইক দিজাটা 
েন্ধ কিলেন। 
  
এরট হ্ে োেেরুম্, িলতযক এম্েযারসলত এম্ন একটা কেৌহ্ আেিণ আোরদত ঘি 
োলক। এই ঘলি ককউ কখনও ঢুকলত  ালি না। ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, েুঝলতই  ািলেন, 
এই ঘলিি রনিা ত্তা আকা লোাঁযা। কািণ ম্লন িাখলেন, আ রন রকন্তু একটা করম্উরনস্ট 
কদল  এলসলেন। কসখালন সকলেই আ নাি  ত্রু। 
  
ম্যারি একরট কিযালি েসলেন, জানলত িাইলেন– আরম্ রক কািও সলে স্বািীনভালে। কো 
েেে না? 
  
না, েুলঝসুলঝ কো েেলত হ্লে। এখালন গুপ্তিিিা কঘািালফিা কলি। 
  
কিাম্ারনযানলদি ককন আম্িা এম্েযারসলত কাজ কিাি অ্নুম্রত রদই? 
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–এটাই হ্ে তালদি কি-গ্রাউন্ড। তালদি আম্িা কহ্াম্রটম্ েেলত  ারি। তালদি 
রনযম্ানুসালি আম্ালদি িেলত হ্লে। তাই তালদি দারযত্ব কদওযা হ্য। এোি েেুন, 
আ রন কী জানলত িাইলেন? 
  
–রসআইএি এলজন্ট কক? 
  
–এরড, আ নাি  রেরটকযাে কনসুোি। 
  
 এরডি মু্খখানা ককম্ন, ম্যারি ভােোি কিষ্টা কিলেন। ম্লন  ডে, িূসি িুে, কিহ্ািাটা 
কম্াটা। নানা, রতরন কতা কৃরষ উ লদষ্টা এরড ম্ােজ– ম্িযেযরস, ভীষণ কিাগা, মু্লখ ককম্ন 
িাোরকি উদ্ভাস। 
  
কোঝা কগে, আিও অ্লনক রকেু র খলত হ্লে। 
  
. 
  
কিাম্ারনযা সিকালিি িিান দপ্তি। অ্সিংখয ব্ল্লকি সম্ালিাহ্। োরে  ােি রদলয স্বতরি 
হ্লযলে। িাি াল  ইস্পালতি স্বতরি  াাঁরিে। স স্ত্র  াহ্ািা িলযলে। 
  
কিরসলডন্ট আলেকজানলড্রাস আওলনস্তু ম্যারিলক সিংেিেনা জানালেন। হ্ালত হ্াত িাখলেন। 
  
ম্যারি েেলেন- আরম্ ম্ারকেন যুক্তিালেি হ্লয এখালন এলসরে। 
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কিরসলডন্ট েেলেন- েেলেন, ফলটাগ্রালফি কেলক আ নালক কদখলত আিও অ্লনক 
সুন্দি। 
  
–এই আম্াি কম্লয কেে আি কেলে রটম্। 
  
োঃ, ওলদিও ভারি সুন্দি কদখলত! 
  
ম্যারি তাি  া ে খুেলেন। কিরসলডন্ট এরেসন কয রিরঠখানা রদলযরেলেন, কসটা 
কিাম্ারনযাি কিরসলডলন্টি হ্ালত তুলে রদলেন। আলেকজানলড্রাস একোি তাি রদলক 
তাকালেন। 
  
িনযোদ, আরম্ আ নালক কিাম্ারনও সিকালিি তিফ কেলক গ্রহ্ণ কিরে। আ রন হ্লেন 
আম্ালদি কদল  ম্ারকেন যুক্তিালেি সিকারি িােদূত। 
  
রকেু কোোতো হ্ে। সম্য এরগলয কগে। কোঝা কগে,  লি এখালন আোি আসলত হ্লে। 
  
. 
  
কেলেলম্লযলদি োরড  ারঠলয কদওযা হ্ে। সািারদন ম্যারি এম্েযারসলত েযস্ত রেলেন। 
একরটি  ি একরট রম্রটিং সািলত হ্ে। কত িকম্ সম্সযা, সকলেি সলে  ান্তভালে কো 
েেলত হ্লে। রদন এরগলয কগলে, সন্ধযা এলসলে। ক ষ অ্রব্দ অ্যাম্বাসাডি অ্যাসলেি ম্াো 
ঘুলি কগে। নাঃ, আজ আি  ািা যালে না। 
  
. 
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সািা সলন্ধ ককলট কগলে নানা অ্রভলযাগ শুনলত শুনলত। িলতযলকই রনলজি কালজ অ্সুখী। 
িলতযলকই অ্সিংখয িলশ্নি রেষতীি েুাঁলড রদলযলেন। এত সম্সযাি সম্ািান কিা রক 
সম্ভে? ম্যারি ভােলত োলকন। সকলেি অ্রভলযালগি অ্ন্তিালে সরতয েুরকলয আলে। 
এখানকাি কালজি  রিলে টা আিও উন্নত কিলত হ্লে। রকন্তু আম্াি একাি  লক্ষ তা 
কিা সম্ভে কী? দীঘেশ্বাস কফলে ম্যারি  ূনয কিালখ রসরেিং-এি রদলক তারকলয োলকন। 
আত্মিতযয রফলি  াোি কিষ্টা কলিন। দারযত্ব যখন ক লযরে, কদখাই যাক না, কাজটা 
কিলত  ারি রকনা। 
  
কিাম্ারনযা কস্টট  যালেলস ককলটে  ারটে।  ূেে জাম্োরন কেলক একদে িরতরনরি 
এলসলেন। 
  
ম্যারি িলে  কিলেন। কিরসলডন্ট আওলনসু্ক এরগলয এলেন। রতরন ম্যারিি হ্ালত িুম্বন : 
রদলয েেলেন- আ নালক আোি কদখলত ক লযরে েলে ভালো োগলে। 
  
–আ নালক অ্সিংখয িনযোদ। 
  
ম্যারিি ম্লন হ্ে, ওই ভদ্রলোক িিণ্ড ম্দ  ান কলিলেন। তাই কোিহ্য কো জরডলয 
কগলে। 
  
আওলনসু্ক ম্যারিি হ্ালত হ্াত িাখলেন। তালক একটা ককালণ রনলয কগলেন। রতরন 
েেলেন- কিাম্ারনওলদি ম্লিয আ রন িাণস্পন্দন  ালেন। আম্িা িিণ্ড কাম্না সমৃ্পক্ত 
ম্ানুষ। 
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রতরন ইোকৃতভালে ম্যারিি হ্ালত িা  রদলেন। ম্যারিি মু্লখি রদলক তাকালেন, ককালনা 
অ্রভেযরক্ত আলে কী? 
  
রতরন েেলেন- আম্িা হ্োম্ িািীন ডারসযানলসি েিং িি। যরদ আ রন দু হ্াজাি েেি 
আলগি ইরতহ্ালস রফলি যান, তাহ্লে কদখলেন, আম্ালদি ইরতহ্াস কত ঐরতহ্যসম্পন্ন। হ্ণ, 
কম্ােে সকলেই আম্ালদি কদল   া িাখাি কিষ্টা কলিলে। রকন্তু কিাম্ারনযালক তািা ককউ 
কােু কিলত  ালিরন। এই জারতি আরম্ কনতা, তািা আম্াি কনতৃলত্ব রেশ্বাস কলি। 
  
ম্যারি েুঝলত  ািলেন, ভদ্রলোক এখন অ্লনক কো েেলেন। রকন্তু সে কো আরম্ শুনে 
ককন? 
  
আওলনসু্ক কো েলে িলেলেন, ম্যারি িাি াল  তাকালেন। অ্ন্তত  -দুলযক ম্ানুষ 
এলসলেন। রতরন সকলেি সলে কদখা কিলেন। 
  
সম্য এরগলয কগে। এক ভদ্রলোক এরগলয এলস কিরসলডলন্টি কালন কালন রকেু একটা 
েেে। কিরসলডলন্টি মু্খ ঠান্ডা হ্লয কগে। রতরন কিাম্ারনও ভাষায জোে রদলেন। 
  
ম্যারিি রদলক তারকলয কিরসলডন্ট েেলেন- এোি আ নালক কেলড কযলত হ্লে।  লি 
আ া করি আোি কদখা হ্লে। 
  
. 
  
১৯. 
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রদন শুরু হ্য কম্েেযস্ততাি ম্লিয। সািারদন ককলট যায এম্েযারসলত। িরতলেদন  ডলত 
হ্য। সিংোদ  াঠালত হ্য। কিরসলডলি রফিলত রফিলত িাত হ্লয যায। 
  
কসরদন ম্যারি করিডি রদলয কহ্াঁলট যালেন ম্াইক, কেলটি অ্রফলসি সাম্লন রদলয, রতরন 
অ্োক হ্লয কগলেন। ম্াইক কেট এক ম্লন কাজ কলি িলেলেন। দারড কাম্ালনা হ্যরন। 
  
ম্যারি েেলেন আ রন এখনই এলস কগলেন? 
  
–শুভ সকাে। আ নাি সলে রকেু গুরুত্ব ূণে কো আলে। আ নাি অ্রফলস আরম্ যাে। 
রকেু ঘটনা ঘলটলে। 
  
–আরম্ জারন। 
  
–সরতয সরতয যখন গতিালত আম্িা িলে রগলযরেোম্, আ রন রকেু কাগজ আ নাি 
কডলস্কি ও ি কিলখ রগলযরেলেন। কসই কাগজগুলোলক ফলটাকর  কলি কনওযা হ্লযলে। 
ম্লস্কায  ারঠলয কদওযা হ্লযলে। 
  
–হ্যায ঈশ্বি, আরম্ ভুলে কগরে! ককান্ কাগজ? 
  
–রকেু কসলম্রটকলসি তারেকা, টযলেট ক  াি, েযরক্তগত রজরনস। আ রন কোিহ্য 
রকনলত কিলযলেন। রকন্তু এলদি কালে সে কাগজই মূ্েযোন। ( 
  
ম্যারি ঠান্ডাভালে রজজ্ঞাসা কিলেন তাহ্লে কী কিলত হ্লে? 
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-আ নালক আিও সিংযত হ্লত হ্লে। ম্লন িাখলেন, আ নাি গরতরেরিি ও ি ওলদি 
তীক্ষ্ণ নজি আলে। 
  
ম্াইক কেলটি কোি কভতি সতযতা েুরকলয আলে হ্ায, আরম্ কী কোকা! 
  
ম্যারি অ্লনকক্ষণ হ্তভলম্বি ম্লতা েলসরেলেন। হ্া, ভরেষযলত আম্ালক আিও সতকে হ্লত 
হ্লে। 
  
ম্াইক রফলি এলেন। িূম্ারযত করফ রনলয। 
  
–এখালন আলম্রিকান সু্কে আলে? কেে আি রটলম্ি  ডাল ানা শুরু কিলত হ্লে। ম্যারি 
জানলত িাইলেন। 
  
–আরম্ তাি েযেিা কলিরে। কফ্লারিযান সকালে রনলয যালে, রেলকলে কফিত রদলয যালে। 
  
িনযোদ। 
  
–কোট্ট সু্কে, একল াি ম্লতা োত্র, রকন্তু সু্কেটা খািা  নয। নানা িান্ত কেলক োত্রিা 
এলসলে। কানাডা, ইজিালযে, নাইলজরিযা কেলক। ম্াস্টািম্ াইিা িম্ৎকাি। 
  
ম্াইক তখনও করফ খালেন। েেলেন– কদখলেন, ভরেষযলত আরম্ রকন্তু আ নাি ভালো 
েনু্ধ হ্লত  ারি। গতিালত আম্ালদি কনতাি সালে ভালোই আলোিনা হ্লযলে, তাই কতা? 
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কিরসলডন্ট আওলনসু্ক? হ্া, তাাঁলক খুে ভদ্র স্বভালেি েলে ম্লন হ্ে। 
  
-হ্যাাঁ, রতরন ভালোম্ানুষ। রকন্তু কািও িরত রেিক্ত হ্লেই সেেনা । তাহ্লে রতরন কিলগ 
রগলয ম্াোটা ককলট কফেলেন। 
  
ম্যারি ভলয ভলয েেলেন- োেে রুলম্ েলস এসে কো আলোিনা কিা উরিত কী? 
  
–রঠকই েলেলেন, তলে সে সম্য নয। যখন  রিষ্কাি কিাি কোকগুলো আলস, তািা 
কান খাডা কলি িালখ। কক রজ রে-ি গুপ্তিিিা সজাগ,  ুরে ও সতকে নজি কিলখলে। 
  
ম্যারিি ম্লন হ্ে, তাি  িীলিি কভতি  ীতে র হ্িণ। 
  
–আ রন রক জালনন, একজন কিাম্ারনওলক কয-ককালনা সম্য আটক কিা কযলত  ালি? 
যরদ রতরন ককালনা র রট ন কদন তাহ্লে কসটা ম্স্ত েলডা অ্ িাি। সিকািলক উৎখাত 
কিাি কিষ্টা– না, ভাোই যায না। 
  
ম্যারি এি আলগ খেলিি কাগলজ এই সিংরান্ত িরতলেদন  লডলেন। রতরন জালনন 
সাম্যোদী কদল  এটাই েযেিা। 
  
ম্যারি েেলেন- এখালন আইলনি  াসন কনই? 
  
–না, কোক কদখালনা আইরন রেিাি িলে েলট, রকন্তু কী হ্লে, তা সোই জালন। 
  
ম্যারি আোি জানলত িাইলেন-  ারেলয যাোি িাস্তা কনই? 
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–না। 
  
সরতযই ম্াইক এ েযা ালি কত রকেু জালনন! 
  
ম্াইক েেলেন– টাই িাইটাি রডররি কো শুলনলেন। এটা হ্ে আওলনসু্কি সেেল ষ 
অ্স্ত্র। রতরন এই কদল ি সম্স্ত টাই িাইটািলক রনেন্ধভুক্ত কিলত িাইলেন। কয মু্হূ্লতে 
টাই িাইটািলক রনলয যাওযা হ্য রনেন্ধকিণ কিাি জনয, সলে সলে তা োরতে কিা 
হ্য। অ্েোৎ এখন এই কদল  তেয সিেিালহ্ি েযা ািরট এলকোলি নষ্ট হ্লয কগলে। 
আওলনসু্ক ম্ানুলষি ম্লনি কভতি আতলিি  রিলে  সৃরষ্ট কিলত িলেলেন। 
  
ম্াইক কেট ম্যারিি রদলক তাকালেন- এি ম্লিয আম্ালদি কাজ কিলত হ্লে, ককম্ন? 
  
. 
  
নতুন কলযকরট ককেে এলসলে, ওযার িংটন কেলক। ম্াইক কেলটি কো ম্লন  ডলে। 
উলত্তজক এেিং উিত। রকন্তু আম্াি কেলেলম্লযি জনয কত রিরন্তত। একটা ম্ানুলষি ম্লিয 
এতগুলো সত্তা? জারন না, রকন্তু এখালন ম্াইক কেটলক রেশ্বাস কিলতই হ্লে। 
  
. 
  
ম্যারি জানলত  ািলেন, তাি অ্েতেম্ালন কে  রকেু রম্রটিং অ্নুরিত হ্লে। রতরন কিাম্ারনও 
কৃরষম্িীি সলে োঞ্চ কিলত রগলযরেলেন, যখন ম্িণােলয রগলয ক ৌঁলোলেন, শুনলেন 
কিরসলডন্ট তালক কডলকলেন। রতরন ভােলেন, এম্েযারসলত রফলি আসলেন। কসলরটারিলক 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

260 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

েেলেন- আরম্ রতনজলনি সলে কো েেে, েুকাস, কডরভড আি এরড। ওাঁলদি স্বতরি 
োকলত েেুন। 
  
ডলিারে কস্টান ইতস্তত কলি জোে রদলেন– ওাঁিা কতা এখন কনফালিলি েযস্ত আলেন 
ম্যাডাম্। 
  
কালদি সলে? 
  
অ্নয কসলরটারিলদি সলে। 
  
–আম্ালক োডা স্টালফলদি রম্রটিং হ্লে? 
  
–হ্যাাঁ, ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। 
  
–এটাই রক িেম্োি? 
  
না, আলগও হ্লযলে। 
  
ডলিারে েুঝলত  ািলেন, এোি ভযিংকি রকেু একটা ঘলট যালে। 
  
রতরন েেলেন- আ নাি কসলরটারিিা আ নাি সম্মরত োডা অ্লনক সম্য ককেে  ারঠলয 
োলকন। 
  
তাি ম্ালন? 
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কিাম্ারনযালত যা হ্লে কহ্াক, ম্যারি ভােলেন, এম্ন হ্লে আরম্ এখালন আি োকে না। 
  
রতরন েেলেন– রতনলটি সম্য সোইলক কডলক  াঠালেন। েযা ািটা খুেই গুরুত্ব ূণে। 
  
. 
  
ম্যারি কটরেলেি একলকালণ েসলেন। কদখলেন, সকলে এলসলে রকনা। 
  
–শুভ রেলকে, ম্যারি েেলেন, আরম্ কের ক্ষণ সম্য কনে না। আরম্ জারন, আ নািা 
সকলেই খুে েযস্ত। আরম্ জানলত ক লিরে, আম্াি সম্মরত োডাই ম্ালঝ ম্লিয আ নালদি 
ম্লিয আলোিনাসভা হ্লয োলক। আরম্ েুঝলত  ািরে না, এটা কী কলি সম্ভে? 
  
র ন তন নীিেতা। তাি ি এক একজন কলি উলঠ দাাঁডালেন। তািা কেরিলয কযলত 
উদযত হ্লযলেন। 
  
ক ষ  যেন্ত ম্াইক। 
  
ম্যারি আি ডলিারে কস্টান তখন এই ঘলি একদম্ একা। 
  
 ম্যারি েেলেন– আ রন কী রিন্তা কিলেন? 
  
ডলিারে জোে রদলেন– েুঝলত  ািরে, ককাোও একটা রে যেয ঘলট কগলে। 
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-রঠক আলে, এোি আম্াি কাজ শুরু হ্লে। 
  
নানা এম্েযারস কেলক খেি এলসলে, রেল ষ িিলনি টাই িাইটালি টাই  কিা হ্লযলে। 
ম্যারি েুঝলত  ািলেন, এোি রনলজি কোলকলদি সলে েডাই কোিহ্য শুরু হ্ে। রতরন 
জালনন, রসআইএ-ি ও লিও নজি িাখা উরিত। রসআইএ অ্ন্তিালে কনই কতা? 
  
কসই িালত সািারদন কী কী ঘলট কগে, ম্যারি ভােলত কিষ্টা কিলেন। রকন্তু ককন? আম্াি 
ও ি নজি িাখা হ্লযলে ককন? আম্াি োসিান কিরসলডি কসখালন সতকে দৃরষ্ট! এতজন 
গুপ্তিলিি নজি! ম্যারি ভােলত োকলেন। 
  
সকাে হ্লযলে। িাতিাল ি আসি, কেে আি রটম্ ডাইরনিং কটরেলে েলস আলে। ম্যারিি 
কণ্ঠস্বি ক ানা যালে- কিাম্ারনযানিা অ্তযন্ত ভদ্র। ম্লন হ্য, তালদি ম্লিয জ্বেন্ত 
কদ লিম্ আলে। 
  
কেে আি রটম্  িস্পলিি রদলক তারকলয আলে। 
  
ম্যারিি কণ্ঠস্বি তখনও িডা আরম্ ক খাে কিাম্ারনযানলদি, কীভালে সুসভয হ্লয উঠলত 
হ্য। 
  
. 
  
 লিি রদন সকােলেো। 
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কজরি কডরভস েেলেন আরম্ জারন না কী কলি এটা কিলত হ্লে। রকন্তু এটা রনরশ্চত, 
আম্ালদি এোি রনলজি ঘি কগাোলত হ্লে। 
  
ম্যারি েেলেন- হ্যাাঁ, আ রন কস কাজটাই শুরু করুন। 
  
. 
  
স্টাফ রম্রটিং ক ষ হ্লয কগে। ম্াইক কেট েেলেন আ রন আজ কেলকই তৎ ি কহ্ান 
ম্যাডাম্। না হ্লে রকন্তু কদরি হ্লয যালে। 
  
ম্যারিি কণ্ঠস্বলি  রিেতেন– হ্যাাঁ, এোি সকলেি রদলক নজি রদলত হ্লে। 
  
ম্াইক তখন েেলেন- আ রন কালজি িািা ভাগ কলি রদন। সেলেলক আলগ 
  
িার যান এম্েযারসি সলে কো েেলত হ্লে। তাই কতা? 
  
–হ্যাাঁ, রকন্তু আরম্ আ নালক েেরে… । 
  
–রম্ঃ কেট, যরদ আ নাি সাহ্ালযযি িলযাজন হ্য, আরম্ জানাে ককম্ন? 
  
ম্াইক দীঘেশ্বাস কফেলেন এেিং উলঠ দাাঁরডলয েেলেন- রঠক আলে, আ নাি কযম্ন 
অ্রভরুরি ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। 
  
. 
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ম্যারি িার যান এম্েযারসলত কগলেন। অ্লনলকি সালে ইন্টািরভউ কনোি কো রেে। 
রনউইযকে কেলক একজন কসলনটি এলসরেলেন। রতরন রেলদ্রাহ্ীলদি সম্পলকে সেল ষ তেয 
কিলযলেন। নতুন কসলনটলিি সলে কো েেলত হ্লে। 
  
ম্যারি অ্রফলস কযলত উদযত হ্লেন, ডলিারে কস্টান েেলেন– ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, কজম্স 
রস্টকরে ওযার িংটন কেলক কফান কলিলেন। 
  
ম্যারি কফান তুেলেন- হ্যালো রম্ঃ রস্টকরে। 
  
 রস্টকরেি কণ্ঠস্বি আগুলনি ম্লতা আ রন কী কিলেন? 
  
-ককন? 
  
–আ রন রক জালনন, আ নাি খাম্লখযারে নায কত ক্ষরত হ্লে। রকেুক্ষণ আলগ 
কসলরটারি অ্ফ কস্টট একটা অ্রভলযাগ ত্র ক লযলেন। ডযােলনি িােদূত আ নাি 
েযেহ্ালি অ্তযন্ত কিলগ কগলেন। 
  
এক রম্রনট, ম্যারি েেলেন, ককাোও কোিহ্য ভুে হ্লে, আরম্ ডযােলনি িােদূলতি সলে 
কো  যেন্ত েরেরন। 
  
–হ্যাাঁ, কসটাই আ নাি ভুে। রস্টকরেি কণ্ঠস্বি ক ানা কগে। রকন্তু আ রন কসারভলযত 
ইউরনযালনি িােদূলতি সলে কো েলেলেন। 
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–হ্যাাঁ, আরম্ সকালে কসখালন রগলযরেোম্। 
  
আ রন রক জালনন না, কীভালে এই দূতাোসগুরেি ম্লিয ম্যেদা েণ্টন কিা হ্লযলে?  
আ নালক জারনলয িাখা উরিত, কিাম্ারনযালত ডযােলনি দূতাোস সেলেলক আলগ িার ত 
হ্লযরেে। সেলেলক ক লষ এসলকারনযাি দূতাোস। এখালন ৭০রট কদল ি দূতাোস আলে। 
আ নালক কসই ম্লতাই কযলত হ্লে, েুঝলেন? আি ককালনা িশ্ন নয। 
  
–না, সযাি, আরম্ অ্তযন্ত দুঃরখত। 
  
 –কদখলেন ভরেষযলত কযন এম্ন ঘটনা কখনও না ঘলট। 
  
. 
  
ম্াইক কেলটি কালন খেিটা ক ৌঁলে কগে। রতরন ম্যারিি অ্রফলস এলেন এেিং েেলেন– 
আরম্ আ নাি সলে কযাগালযাগ কিাি কিষ্টা কলিরেোম্। 
  
রম্ঃ কেট,… 
  
–েযা ািটা রকন্তু খুেই খািা  হ্লযলে। সরতয কো েেলত কী, এই িিলনি ঘটনা 
কখলনাই অ্রভলিত নয। ১৬৬১ সালে এম্ন একরট ঘটনালক ককি কলি কস্পন ও 
ফ্রালিি ম্লিয ঠান্ডা েডাই শুরু হ্লযরেে। আরম্ েরে কী, আ রন একু্ষরন ক্ষম্া িােেনা 
কলি একখানা রিরঠ রেখুন। 
  
. 
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একরটি  ি একরট খািা  খেি আসলে। একরদন কেলেলম্লয েেে–ম্ম্, কাগলজ 
কতাম্াি সম্পলকে খেি কেরিলযলে। 
  
ম্িযিাত। ম্যারি স্টানটন িজাসেলক কফান কিলেন। রতরন সলে সলে কফান িিলেন– 
আম্াি রিয অ্যাম্বাসাডি, খেি কী? 
  
–আরম্ ভালো, আ রন ককম্ন আলেন স্টান? 
  
-এখন আটিরি  ঘণ্টা কাজ কিলত হ্লে িরতরদন। আরম্ কােলক অ্রভলযাগ জানাে। 
তলে কালজি িলতযকটা মু্হূ্তেলক আরম্ উ লভাগ কিরে। আ রন ককম্ন আলেন? ককান 
সম্সযা? আম্াি সাহ্াযয োগলে? 
  
এটা ককালনা সম্সযা নয, আরম্ একটা েযা াি জানলত িাইরে, আ রন কভাগ  রত্রকাি গত 
সপ্তালহ্ি সিংখযায আম্াি ফলটাগ্রাফ কদলখলেন? কেলেলম্লযলদি েরেও ো া হ্লযরেে। 
  
স্টানটন েেলেন- হ্যাাঁ, এটা িম্ৎকাি। 
  
–আরম্ যতটা জনরিযতা অ্জেন কলিরে, অ্নয ককালনা িােদূত এতটা  ায? 
  
-সরতয কো েেে? অ্নয ককউ এতটা জনরিযতা  ায না। আসলে আ রন হ্লেন 
আম্ালদি মু্কুট। কিরসলডন্ট এরেসন এইভালেই রেরুিোদীলক স্তি কিলত িাইলেন। 
তাই আম্িা আ নাি ভােমূ্রতেলক আকা  কোাঁযা কলি রদলত িাইরে। 
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–এলত আরম্ খুেই খুর  হ্ে কী? 
  
ভালোভালে কাজ করুন। 
  
রকেু কোোতো। তাি ি গুডোই। 
  
তাহ্লে? ম্াননীয কিরসলডন্ট এইসে িিালিি অ্ন্তিালে আলেন? ম্যারি ভােলেন। রঠক 
আলে, কদখাই যাক না ক ষ ককাোয। 
  
. 
  
ইভাি কস্টরেযান রিজন। োইলিি কোলকি কালে রনরষি জগৎ। সরু অ্রেন্দ  ে, 
রেষণ্ণতাি ো । এখালন এলেই ম্লন হ্য, নিলকি হ্াতোরন। একজন িক্ষী এলস 
ম্যারিলক কোট্ট অ্রতরেকলক্ষ রনলয কগে। 
  
-কস ওখালন আলে, আ নালক দ  রম্রনট সম্য কদওযা হ্লক। 
  
-িনযোদ, ম্যারি ঘলিি কভতি ঢুলক কগলেন। দিজা েন্ধ হ্লয কগে। হ্ানা ম্ািরফ েলসরেে 
একটা কোট্ট কটরেলেি ও ি। তাি হ্ালত ক কে। তালক েরন্দ কিা হ্লযলে। 
  
এরড ম্ােজ েলেলেন- ও হ্ে উরন  েেলিি এক সুন্দিী োত্রী, তালক কদখলে ম্লন হ্য, 
কস েুরঝ আিও দ  েেি কের  েযলসি। তাি মু্খ রেেণে এেিং গম্ভীি। তাি কিাখ োে ও 
কান্নালভজা। তাি িুে রিরুরনরেহ্ীন। 
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ম্যারি েেে– আরম্ আলম্রিকান িােদূত। 
  
 হ্ানা ম্ািরফ তাকাে। তাি ি কুাঁর লয ফুাঁর লয কাাঁদলত শুরু কিে। 
  
 ম্যারি তাি ম্াোয হ্াত িাখলেন- আরম্ কদখরে কী কিা যায? 
  
না-না, আম্ালক আসলে সপ্তালহ্  ারস্ত কদওযা হ্লে। আম্ালক যরদ এই নিলক োকলত হ্য, 
তা হ্লে আরম্ ম্লি যাে।  াাঁি েেি 
  
কটলন কটলন কস েেে। 
  
 ম্যারি জানলত িাইলেন- রঠক আলে, কী হ্লযলে েলো কতা? 
  
হ্ানা দীঘেশ্বাস কফলে েেলত শুরু কলি আরম্ একজলনি সলে  রিরিত হ্লযরেোম্। কস 
কিাম্ারনযাি োরসন্দা। আরম্ রেোম্ একা। আম্িা  িস্পিলক ভালোলেলস কফরে। আম্াি 
এক োন্ধেী আম্ালক ম্ারিলজাযানাি েরড রদলযরেে। তাি সলে েলস কটলনরেোম্। আম্িা 
আোি ভালোোসাি কখো কখরে। আরম্ ঘুরম্লয  লডরেোম্। যখন সকাে হ্ে, ঘুম্ ভােে, 
তাি রিহ্ন ম্াত্র কনই।  ুরে  এলস কগলে। আরম্ সমূ্পণে নগ্ন। তািা আম্ালক ক া াক 
 িলত েেে। এখালন রনলয এে। েলেলে, আম্াি নারক  াাঁি েেলিি কজে হ্লে। 
  
না, আরম্ কদখরে কী কিলত  ারি। 
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ম্যারি ভােলেন, েুকালসি সালে কো েেলত হ্লে। রকন্তু আরম্ রক রকেু কিলত  ািে? 
অ্লনক কিষ্টা কিা হ্লযলে, রকেুই কিা যাযরন। এখালন এই েযা ালি আইন খুেই  ক্ত। 
কম্লযরট যরদ কিাম্ারনযাি নাগরিক হ্ত, তাহ্লে তালক মৃ্তুযদণ্ড কদওযা হ্ত। 
  
ম্যারি হ্ানাি মু্লখি রদলক তাকালেন আম্াি ক্ষম্তা েলে যতটা কিা সম্ভে আরম্ তাই 
কিে। 
  
ম্যারি হ্ানা ম্ািরফি কগ্রপ্তাি সিংরান্ত  ুরে  িরতলেদন  ডলেন। এরট সই কলিলেন 
কযা লটন আউলিন। রতরন হ্লেন রসরকউরিরট োরহ্নীি িিান। নাঃ, অ্নয ককালনা উ ায 
কেি কিলত হ্লে। নাম্টা খুেই কিনা-কিনা োগলে। কজম্স রস্টকরেি সলে কো হ্ে। 
ওযার িংটলনি সলেও কযাগালযাগ কিা হ্ে। না, ককালনা িাস্তা  াওযা যালে না। 
  
ক ষ  যেন্ত  লিি রদন সকালে কযালপ্টলনি সলে কম্াোকালতি েযেিা হ্ে। 
  
 ম্াইক কেট রুক্ষ্মভালে েলেরেলেন- আ রন রম্লেয সম্য নষ্ট কিলেন। উরন হ্লেন এক 
 েেলতি ম্লতা। ওাঁনালক নডালনা সম্ভে নয। 
  
. 
  
আউলিনলক এক কোলটাখালটা কিহ্ািাি ম্ানুষ েো যায। মু্খ ভােলে হ্ীন। ম্াোয 
িকিক কিলে টাক। নালক কেলিি ো । ককালনা সম্য ককউ তাি নাক কভলে রদলযরেে, 
এখনও জাযগাটা ফুলে আলে। আউলিন এম্েযারসলত রেলকেলেো এলেন। নতুন 
আলম্রিকান অ্যাম্বাসাডি সম্পলকে রতরন ককৌতূহ্েী। 
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ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, আ রন আম্াি সলে কো েেলত ইেুক? 
  
–হ্যাাঁ, আরম্ হ্ানা ম্ািরফি ককসটা রনলয আলোিনা কিলত িাইরে। 
  
–হ্যাাঁ, ও কতা ড্রাগ িাোনকািী। কিাম্ারনযালত এই সম্পলকে আইন খুেই কডা। 
  
রঠক আলে, আরম্ তা জারন। আরম্ ম্ারকেন যুক্তিালেি কো েেলত  ারি। কসখালন এই 
সিংরান্ত আইন আিও কডা। 
  
কযালপ্টন েেলেন– তাহ্লে? আ রন এেযা ালি আম্াি সলে একম্ত হ্লেন কতা? 
  
–হ্যাাঁ, ককউ যরদ রনরষি ড্রাগ ককনালেিা কলি, তাহ্লে তাি কজে হ্ওযাই উরিত। রকন্তু 
হ্ানা ম্ািরফি েযা ািটা একদম্ আোদা। কস কতা ড্রাগ রেরর কলিরন। তালক ককউ 
ম্ারিলজাযানা রদলযরেে। কেিারি কিরম্লকি সলে ভাগ কলি ড্রাগ কটলনরেে। 
  
েযা ািটা একই। 
  
না কযালপ্টন, তাি কিরম্ক হ্ে আ নালদি  ুরে  কফালসেি একজন কেফলটনযান্ট। কস 
রনযরম্ত ম্ারিলজাযানা কসেন কলি। তালক রক  ারস্ত কদওযা হ্লযলে? 
  
–রকন্তু কস কক? ককালনা িম্াণ আলে? 
  
–এই কেফলটনযালন্টি স্ত্রী এেিং রতনরট সন্তান আলে। 
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কযালপ্টন অ্োক হ্লয তাকালেন– ওই আলম্রিকান কম্লযরট রক তাি  যযাসরেনী রেে? 
  
কযালপ্টন, হ্ানা ম্ািরফ উরন  েেলিি এক তরুণী োত্রী। আি কেফলটনযালন্টি েযস 
 াঁযতারি । তাহ্লে কদখুন কক কালক িতারিত কলিলে? 
  
এলক্ষলত্র েযসটা ককালনা েযা াি নয। 
  
–কেফলটনযালন্টি স্ত্রী রক এইসে েযা াি সম্পলকে জালনন? 
  
কযালপ্টন তাকালেন কী কলি জানলেন? 
  
–আরম্ কে  েুঝলত  ািরে, এটা একটা ফাাঁদ।  ুলিা েযা ািটা ভালো কলি রিন্তা কিাি 
কিষ্টা করুন। আন্তজোরতক সিংোদম্ািযম্ রকন্তু আগ্রহ্ী হ্লয উলঠলে। 
  
এখন ম্লন হ্য আলোিনা কিাি িাস্তা েন্ধ হ্লয কগলে। 
  
এোি তুরূল ি ক ষ তাস– কািণ ওই কেফলটনযান্ট হ্লেন আ নাি জাম্াই। তাই কতা? 
  
কযালপ্টন কিলগ কগলেন– কখলনাই তা নয, আরম্ সেসম্য সুরেিালিি কিষ্টা করি। 
  
–আরম্ও তাই িাই। ম্যারি েেলেন। 
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 কিকডে কদখা কগলে, ওই কেফলটনযান্ট ভদ্রলোলকি রেরেরি স্বভাে। রতরন তরুণ-তরুণী 
 যেটকলদি কালে আসাি কিষ্টা কলিন। তালদি সালে েনু্ধত্ব কলিন। তালদি রদলয অ্নযায 
কাজ করিলয কনন। তাি ি  ুরেল ি হ্ালত জম্া কদন। এি রেরনম্লয কম্াটা টাকা ক লয 
োলকন। 
  
ম্যারি েেলেন– আ নাি কনযা কোিহ্য স্বাম্ীি এই অ্নযায আিিণ সম্পলকে রকেুই 
জালনন না। আ রন কীভালে েযা ািটা েুরকলয কিলখলেন? আম্াি ম্লন হ্য, হ্ানা 
ম্ািরফলক কজে কেলক কেলড কদওযা উরিত। কস যালত ম্ারকেন যুক্তিালে রফলি যায, তাি 
েযেিা কিলত হ্লে। কযালপ্টন, আ রন এ েযা ালি কী েেলেন? 
  
কযালপ্টন েেলেন- আ রন খুে আকষেণীয িরিলত্রি ম্রহ্ো। না, আ নাি ম্লতা েুরিম্তীি 
সলে এি আলগ আম্াি কখনও টক্কি হ্যরন। 
  
–আ রনও আকষেণীয েযরক্তত্ব। আরম্ আজ রেলকলে রম্স ম্ািরফলক আম্াি অ্রফলস 
কদখলত িাইরে। েুখালিস্ট কেলক ওযার িংটনগাম্ী আগাম্ী উডালন কস এক যাত্রী হ্লে। 
  
–আম্াি কযটুকু িভাে আলে, আরম্ তা খাটাোি কিষ্টা কিে। 
  
–আরম্ জারন, আ রন কতটা িভাে ােী। 
  
িনযোদ। 
  
. 
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 লিি রদন সকাে। কৃতজ্ঞ হ্ানা ম্ািরফলক কদখা কগে হ্ারস মু্লখ েলস োকলত। 
  
. 
  
ম্াইক কেট জানলত কিলযরেলেন অ্রেশ্বালসি ভরেলত এটা কী কলি কিলেন? 
  
–আরম্ আ নাি উ লদ  কম্লনরেোম্, আরম্ ওাঁনালক ম্িমু্গ্ধ কলি রদলযরে। 
  
. 
  
২০. 
  
কেে এেিং রটলম্ি সু্কে এরগলয িলেলে। ম্যারি এখন কালজ আিও েযস্ত হ্লয  লডলেন। 
  
সু্কলেি েযা ালি কখাাঁজখেি কনোি সম্য রেল ষ হ্য না তাি। জানলত ক লিলেন সু্কলে 
ইিংলিরজ ক খালনা হ্য। রকন্তু এখানকাি উচ্চািণটা এলকোলি অ্নযিকম্। আলম্রিকাি 
কেলেলম্লযলদি র খলত খুেই অ্সুরেিা হ্য। রকন্তু কী আি কিা যালে? এসে েযা ালিি 
সলে এখন আ স কিলতই হ্লে। 
  
. 
  
 লিি রদন সকােলেো, ম্াইক ম্যারিি অ্রফলস এলেন। 
  
ম্ারি েেলেন- কেে আি রটলম্ি সু্কলেি েযা ালি রকেু আলোিনা আলে। 
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ম্াো কনলড ম্াইক েলেরেলেন– রেলদল  এলস ম্ারনলয কনওযা খুে একটা সহ্জ নয। 
রকন্তু আ নাি কেলেলম্লয যলেষ্ট েুরিম্ান। আ া করি তািা এই  রিলেল ি সলে ম্ারনলয 
কনলে। 
  
ম্াইলকি রক ককালনা সন্তান আলে? ম্যারিি হ্ঠাৎ ম্লন হ্ে। ম্াইলকি েযরক্তগত জীেন 
সম্পলকে আরম্ রকেুই জারন না। কদখা যাক, এটা আরম্ জানলত  ারি রকনা। 
  
শুরু হ্ে অ্নয এক অ্রভযান। 
  
. 
  
 রনোি রেলকেলেো ম্যারি তাি কেলেলম্লযলদি রনলয রডলিাম্যারটক ক্লালে রগলযরেলেন। 
কসখালন রেরভন্ন কূটনীরতকিা আলসন। আো -আলোিনা হ্য। কোলটাখালটা রেলনাদন, 
ইলন্ডাি কগম্স, আিও কত কী! 
  
ম্াইক কেলটি সলে এক ম্রহ্ো েলস রড্রি কিরেলেন। ম্যারি রিনলত  ািলেন, ডলিারে 
কস্টান। ম্যারি অ্োক হ্লয কগলেন– কী আশ্চযে? আম্াি একান্ত সরিে রকনা  ত্রুি সালে 
হ্াত রম্রেলযলেন? রতরন েুঝলত  ািলেন, ডলিারে এেিং ম্াইক এলক অ্লনযি িরত 
অ্নুিক্ত। তাি ম্ালন, ডলিারেি ও ি কের  রেশ্বাস কিা উরিত নয। 
  
একরট কটরেলে হ্যারিলযট েলসরেলেন। ম্যারি কসখালন রগলয েেলেন- আরম্ এলে রক 
আ রন দুঃখ  ালেন? 
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হ্যারিলযট েেলেন না-না, রসগালিট এরগলয রদলয েেলেন, িেলত  ালি। 
  
িনযোদ, আরম্ কস্মাক করি না। 
  
–এলদল  োস কিলত কগলে আ নালক রকেু না রকেু কন া কিলতই হ্লে। হ্যারিলযলটি 
উত্তি। 
  
–ককন? আরম্ রঠক েুঝলত  ািরে না! 
  
–এটা সমূ্পণে রেলদ , কন া োডা আ রন এখালন কী কিলেন? যরদ আ রন ডাক্তালিি 
সলে কদখা কিলত িান, নাসেলক রসগালিট রদলত হ্লে। এখালন সে কালজি জনযই রকেু 
না রকেু ঘুষ োলগ। আি রসগালিট হ্ে সহ্জ  লে েলক্ষয ক ৌঁলোলনাি োড ত্র। 
  
-রকন্তু ককন? 
  
হ্যারিলযট েেলেন– এই কদল  সেরকেুিই অ্ভাে। এটাই হ্ে সাম্যোদী কদল ি সম্সযা। 
ম্ানুলষি িারহ্দা কের , রকন্তু কজাগান কস তুেনায কম্। 
  
হ্লত  ালি, ম্যারি ভােলেন। তারকলয কদখলেন, আডলিালখ, ম্াইক এেিং ডলিারে ককালনা 
একটা আনলন্দি খেলি কহ্লস উলঠলেন। একটু োলদ তািা দুজন ক্লাে কেলক কেরিলয 
কগলেন। ম্যারি ভােলেন, ওিা এোি ককাোয িলেলেন? 
  
োরড রফিলত িাত হ্ে। সািারদন এম্েযারসলত কম্েেযস্ততাি ম্লিয ককলট কগলে। ম্যারি 
ভােলেন, এোি স্নানঘলি ঢুকলেন। ক া াক  ােটালেন। রদনটালক গুডোই েেলেন। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

276 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

  
এম্েযারসলত িলতযকটা রম্রনট তালক েযস্ত োকলত হ্য। রনলজি েেলত সম্য  াওযা যায 
না। কিরসলডলন্ট এলে ম্লন হ্য জীেন কত কলিােম্য। 
  
একোি ম্িযিালত তাি ঘুম্ কভলে রগলযরেে। িাত দুলটা কেলজলে। রতরন রসাঁরড রদলয নীলি 
কনলম্ রকলিলন িলে রগলযরেলেন। কিরফ্রজালিটি খুেলেন।  ব্দ  াওযা কগে। রম্হ্াই, 
োটোি, ক া াক  লি দাাঁরডলয আলে। িরসকা, কডরেযা, এেিং কািম্ানলকও কদখা কগে। 
  
রম্হ্াই রজজ্ঞাসা কিলো- ম্যাডাম্, এত িালত? 
  
-এম্রন। আরম্ ককালনা একটা খাোি খুাঁজরেোম্। 
  
 ক ফ ম্া েেলো– ম্যাডাম্, আম্ালক েেলত  ািলতন কতা। আরম্ স্বতরি কিতাম্। 
  
ম্যারি েুঝলত  ািলেন, েযরক্তগত স্বািীনতা এেিং কোলটাখালটা ইলেগুলোলক এখন কেলক 
ঘুম্  ারডলয িাখলত হ্লে। 
  
 িরদন গল্পটা কেলেলম্লযলক কলিরেলেন। তািা কহ্ালহ্াহ্া কলি কহ্লস উলঠরেে। সরতযই 
কতা, এই অ্স্বরস্তকি  রিলে , একটু সম্য োগলে ম্ারনলয রনলত। 
  
. 
  
ম্যারি তাডাতারড অ্রফলস এলসলেন। ম্াইলকি সলে কদখা হ্লয কগে অ্রেন্দ লে। 
ম্াইলকি মু্খ ভাি। 
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–ককালনা দুঘেটনা? ম্যারি জানলত িাইলেন। 
  
–আম্ালদি একজন কম্েী খুেই অ্সুি। 
  
–কক? 
  
কম্রিন। 
  
কী হ্লযলে? 
  
ম্লন হ্লে ক লটি ককালনা অ্ ালি ন কিলত হ্লে। 
  
–তাহ্লে এখনই কতা হ্াস াতালে ভরতে কিা উরিত? 
  
 –এখালন নয, ওলক কোম্ রকিংো জুরিলখ রনলয কযলত হ্লে। 
  
–ককন? 
  
–আলম্রিকান এম্েযারসি ককালনা কম্েী এই কদল ি হ্াস াতালে ভরতে হ্লত িায না। তািা 
সেসম্য ভয  ায। এখালন রিরকৎসাি  িরত খুে একটা ভালো নয। এটাই হ্ে কহ্াম্ 
রড াটেলম্লন্টি কগা ন রুে। ওাঁলক উরডলয অ্নয জাযগায রনলয যাে। 
  
–এম্েযারসলত একজন ডাক্তাি োকা উরিত। 
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না, আম্িা তৃতীয কেরণি দূতাোস। আম্ালদি জনয কয অ্েে েিাদ্দ কিা হ্য তালত 
ডাক্তালিি রফ িিা হ্য না। তাই আম্িা এই েযেিাটাই িােু কিলখরে। 
  
ম্যারি কাগলজ সই কিলেন। কম্রিনলক কদখলত কগলেন। তাি ম্াোয হ্াত কিলখ েেলেন- 
তুরম্ খুে তাডাতারড সুি হ্লয উঠলে। 
  
দু-ঘণ্টা ককলট কগলে, কম্রিন জুরিখগাম্ী কিলন উলঠ েলসলে। 
  
 লিি রদন সকালে ম্যারি ম্াইলকি কালে জানলত িাইলেন কম্রিলনি অ্েিা ককম্ন? 
  
–অ্ ালি ন হ্লয কগলে। সুি হ্লত কলযক ঘণ্টা সম্য োগলে। 
  
ম্যারি ভােলেন, সরতয, ম্াইক, এলকোলি ঠান্ডা ম্াোি ম্ানুষ। ককালনা রে দ তালক 
রেনু্দম্াত্র িভারেত কিলত  ালি না। 
  
. 
  
২১. 
  
কিাজ সকালে সম্য ম্লতা ম্যারি এম্েযারসলত আলসন। ম্াইক কেট তািও আলগ ক ৌঁলে 
যান। এম্েযারসি  ারটেলত ম্াইকলক খুে একটা কদখা যায না। ম্যারিি ককেেই ম্লন হ্য, 
ম্াইক রনশ্চযই িরত িালত েযরক্তগত রেলনাদলনি আসলি কযাগ কদন। 
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ম্াইলকি িরিলত্রি িরতরট ঘটনা িহ্সযােৃত। এক রেলকেলেো কেে এেিং রটম্লক রনলয 
ম্যারি কফ্লালিলজন  ালকে কগলেন। এি জনয ম্যারি একটু আলগই কেরিলযরেলেন। কসখালন 
রগলয কদখলেন ম্াইক ইরতম্লিযই ক ৌঁলে কগলেন। তািা রতনজন কস্করটিং-এি আসলি 
কম্লত উলঠলেন। ম্াইক সােিালন ক খালেন কীভালে কস্কট কখোয অ্িং  রনলত হ্য। 
  
ম্যারি ভােলেন, কেলেলম্লযলদি সতকে কিলেন। রকন্তু কীভালে? 
  
. 
  
 লিি রদন সকাে। ম্যারি অ্রফলস এলসলেন। 
  
ম্াইক েেলেন রকেুক্ষলণি ম্লিয একদে িরতরনরি আসলেন। দু ঘণ্টাি ম্লিয। 
  
-ককাো কেলক? 
  
–িািজন কসলনটি আসলেন, আলম্রিকা কেলক, সলে স্ত্রী এেিং িক্ষীিাও োকলেন। তািা 
সকলে আ নাি সলে কো েেলেন। আরম্ কিরসলডন্ট আওলনসু্কি সালেও একটা সম্য 
রঠক কলি কিলখরে। হ্যারিলযলটি ও ি দারযত্ব কদওযা হ্লযলে। হ্যারিলযট সে জাযগা 
ঘুরিলয কদখালে। 
  
–অ্লনক িনযোদ। 
  
–করফ আনে নারক? 
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–আনলে ভালো হ্য। 
  
এই ভদ্রলোকলক কদলখ ম্যারি অ্োক হ্লয যালেন। করফটা িম্ৎকাি! রঠক েুঝলত  ািা 
যালে না, এই কোকরটি আসে উলদ্দ য কী? 
  
. 
  
ো কোকা। অ্যালেে আোি সররয হ্লয উলঠলেন। কদখা হ্ে জলেি িালি। আলেদনম্যী 
ক া াক  িা কম্লযরট।  িীলিি সালে খা  কখলয কগলে এম্ন ব্ল্াউজ। রজনস, যাি 
অ্লনকখারন উনু্মক্ত। েযস েেি  লনলিা কেলড কগলে েুরঝ। কম্লযরট সুন্দিী নয, রকন্তু 
তালত অ্যালেলেি রকেু যায-আলস না। 
  
–এলসা আম্িা কিলম্ি কখোয কম্লত উরঠ। 
  
 েুঝলত  ািা যালে, কম্লযরট সস্তাি অ্যা াটেলম্লন্ট োলক। কোট্ট একটা ঘি। সেখান জুলড 
রেোনা। দুলটা কিযাি, একটা আলোো। আি রকেু কনই। 
  
তাডাতারড কলিা। আরম্ এখনই কতাম্ালক উেে কদখলত িাই। 
  
কম্লযরট রকন্তু রকন্তু কিরেে। অ্যালেে সম্পলকে কস যা শুলনলে, তালত ভয কতা জাগলতই 
 ালি। রকন্তু রদনটা কম্ালটই ভালো নয। আজ টাকা আনলতই হ্লে। না হ্লে তালক ম্াি 
কখলত হ্লে। তাই ইোি রেরুলি ক া াক খুেলত শুরু কিে কম্লযরট। 
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অ্যালেে তারকলযরেলেন। িেলম্ ব্ল্াউজ, তাি ি রজনস, কভতলি রকেু কনই। রকন্তু 
 িীিটা, িক্তাল্পতা এেিং  াতো। 
  
জুলতা  লি োলকা। এখালন এলসা, হ্াাঁটু মু্লড েলসা। 
  
কম্লযরট তাই কিে। 
  
–এোি? এোি আরম্ যা েেে তাই কিলে কতা? 
  
কম্লযরট আোি রকন্তু রকন্তু ভাে কদরখলযলে। কিালখি তািায আতি না, আরম্ রক তাই 
 ািে? 
  
অ্যালেে সলে সলে ম্াোয আঘাত কিলেন। কম্লযরট ম্ারটি ও ি  লড কগে। একটা 
কান্না কভলস আসলে। অ্যালেে তাি িুলেি মু্রঠ িলিলেন। তালক রেোনালত কফলে 
রদলেন। কম্লযরট আতেনাদ কিলে। অ্যালেে তখনও রনদেযভালে িহ্াি কিলেন। 
  
অ্যালেে েেলেন- কতাম্াি এই আতেনালদি  ব্দটা আম্ালক উলত্তরজত কলি তুেলে। 
  
 ভীষণ ঘুরষি আঘাত। নাকটা কভলে কগে। রত 
  
রি  রম্রনট ককলট কগলে। কম্লযরট অ্লিতন, রেোনালত  লড আলে। 
  
অ্যালেে হ্াসলেন, তাি ি রকেু  যসা েুাঁলড রদলেন রেোনাি ও ি। ঘি কেলক কেরিলয। 
এলেন।  িমু্হূ্লতে িাস্তায তালক কদখা কগে। 
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. 
  
িরতরট মু্হূ্তেলক ম্যারি কালজ োগালত িাইলেন। তািই ম্লিয রকেুটা সম্য ক লেই 
কেলেলম্লযি সলে োলকন। অ্লনক জাযগায ঘুলি আসা হ্ে। কতগুলো জাদুঘি,  ুলিালনা 
িািে, একরদন ড্রাকুোি কযালসে কেলকও ঘুলি এলেন। ওটা ট্রানরসেলভরনযালত অ্েরিত। 
েুখালিস্ট কেলক একল া ম্াইে দূলিি  ে। 
  
কফ্লারিযান েেলত কিষ্টা কলিরেলেন কাউলন্টি ককালনা কদাষ কনই। রতরন রেলেন এক 
ম্হ্ান কনতা, তুরকেলদি রেরুলি রুলখ দাাঁরডলযরেলেন। 
  
রটম্ েলেরেে– আরম্ শুলনরেোম্, কস খারে ম্ানুলষি িক্ত িুলষ খায। আি ম্ানুষলক হ্তযা 
কলি। 
  
কফ্লারিযান েলেরেলেন– না, এটাই দুভোগয। তালক আত্মািা আেন্ন কলিরেে। রতরন 
স্বস্বিতারিক  াসলক  রিণত হ্ন। তাই কোিহ্য এত উ কোি জন্ম হ্লযলে। রতরন রকন্তু 
ভযাম্পাযাি রেলেন না। আযািেযালন্ডি োরসন্দা ব্রাম্লস্টাকাি তালক রনলয গল্প রেলখলেন 
উ কোি ও ি রভরত্ত কলি। কোট্ট একটা েই, রকন্তু তালতই উরন রেশ্বলজাডা খযারত 
ক লযলেন। এই জনযই কত ম্ানুষ জাযগাটা কদখলত আলস। 
  
ব্রাম্ কযালসে ম্স্ত েলডা  ােলিি দুগে,  াহ্ালডি ও ি দাাঁরডলয আলে। সম্লযি রিহ্ন 
আাঁকা। তেুও কগলে গা েম্েম্ কলি। 
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এখালন কাউন্ট ড্রাকুো তাি র কািলদি হ্তযা কিলতন। িক্ত িুলষ কখলতন। 
  
গাইলডি কণ্ঠস্বলি িহ্সয। 
  
ঘিটায োতাস কঢালক না, সূলযেি আলোও কঢালক না। কদখা কগে, রটলম্ি মু্লখ ভয এেিং 
আতি। 
  
কখন এখান কেলক োইলি যাে? 
  
ভীত সিস্ত রটম্ জানলত কিলযরেে। 
  
. 
  
ে সপ্তাহ্ অ্ন্তি আলম্রিকান এযািলফালসেি রস-১১ কিন েুখালিলস্টি উ কলণ্ঠ একরট 
কোট্ট অ্েতিণ কক্ষলত্র কনলম্ আলস। এই কিলন খাোি োলক। োলক এম্ন রকেু রজরনস 
যা েুখালিলস্ট  াওযা যায না। আলম্রিকান এম্েযারসলত যাাঁিা িাকরি কলিন না, তালদি 
সুখ-সুরেিাি জনযই এম্নরট কিা হ্য। 
  
একরদন সকােলেো, ম্যারি এেিং ম্াইক করফ খারেলেন। 
  
ম্াইক েেলেন- আজ আম্ালদি কিন আসলে। িেুন আরম্ এযািল ালটে যাে। আ রন 
সলে যালেন কী? 
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ম্যারি কযলত িাইরেলেন না। আজ সািারদন অ্লনক কাজ আলে। এভালে সম্য নষ্ট কলি 
কী হ্য? রকন্তু ম্াইক কতা কখনও অ্কালজ কম্লত ওলঠন না। তাহ্লে? 
  
–আো, আরম্ যারে। 
  
গারড এরগলয িেে এযািরফলল্ডি রদলক।  লে কযলত কযলত ভাঁিা নানা সম্সযা রনলয 
আলোিনা কিলেন। 
  
যখন তািা এযািল ালটে ক ৌঁলোলেন একটা কগট খুলে কদওযা হ্ে। রেমু্রজন কভতলি ঢুলক 
কগে। আিও দ  রম্রনট ককলট কগে। রস-১১ িীলি িীলি েযান্ড কিলে। 
  
অ্লনক কিাম্ারনও এলস জম্া হ্লযলেন। তািা তারকলয আলেন ওই উডান ারখি রদলক। 
  
–এইসে ম্ানুষ ককন এলসলে? 
  
–স্বে কদখলত। তািা এম্ন রকেু রজরনস কদখলে, যা জীেলন কখনও কদখলত  ালে না। 
িলতযক োি এম্ন ঘটনাই ঘলট। যখন কিন আলস, এভালেই উৎসাহ্ী ম্ানুষ িাি াল  
রভড কলি। 
  
ম্যারি তাকালেন ওই সম্স্ত ম্ানুলষি মু্লখি রদলক। তাি মু্লখ ককৌতূহ্ে এেিং রজজ্ঞাসা । 
  
েযা ািটা অ্রেশ্বাসয! 
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–এই কিনটা ওলদি কালে আ াি িতীক। এটা রকন্তু কািলগা রেম্ান নয, এটা একটা 
স্বািীন কদ লক িতীকারযত কিলে। কয কদল ি স্বে এিা সকলেই কদলখ োলক। 
  
–আ রন আম্ালক এখালন ককন রনলয এলসলেন? 
  
–আরম্ আ নালক আসে কিাম্ারনযাি েরেটা কদখাে েলেই এখালন এলনরে। এখালন এলে 
তলেই আ রন েুঝলত  ািলেন, কিরসলডন্ট আওলনসু্ক যা েলেন, তাি সেটাই রম্লেয শুিু 
রম্লেয। 
  
. 
  
িলতযক রদন সকালে ম্যারি যখন কালজ আলসন, রতরন কদখলত  ান, রেরভন্ন জাযগালত 
ম্ানুলষি রভড। রেল ষ কলি এম্েযারসি সাম্লন। নানা সম্সযা রনলয ম্ানুষ এখালন 
আলসন। কোলটা কোলটা সম্সযা, একজন কনসাে হ্যলতা তাি সম্ািান সূত্র জালনন। 
রকন্তু একরদন সকালে রতরন কদখলেন, অ্লনক ম্ানুষ োইলি দাাঁরডলয আলেন। 
  
রতরন দ্রুত ম্াইলকি ঘলি িলে কগলেন। রজজ্ঞাসু কিালখ জানলত িাইলেন ম্াইক, এত 
ম্ানুলষি রভড ককন? 
  
ম্াইক জানাো রদলয তারকলয তারেেযভালে েেলেন- এাঁিা কিাম্ারনযাি ইহুরদ। এাঁিা 
রভসাি জনয আলেদন কলিলেন। 
  
েুখালিলস্ট ইজিালযলেি এম্েযারস আলে। এাঁিা ওখালন ককন যালেন না? 
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–দুলটা কািণ। িেম্ত, তািা ভােলেন ম্ারকেন যুক্তিালে কগলে আিও ভালোভালে োাঁিাি 
রঠকানা  াওযা যালে। রদ্বতীযত, তািা ভােলেন কয, এখান কেলক ম্ারকেন যুক্তিালেি 
োড ত্র  াওযা কসাজা। 
  
েযা ািটা আম্ালক অ্োক কলিলে! 
  
 –আিও অ্লনক দৃ য কদখলে আ রন সরতয সরতয অ্োক হ্লেন। 
  
ম্যারি কোট্ট দীঘেশ্বাস কফেলেন, তারকলয কদখলেন, কোকগুলোি মু্লখি অ্সহ্াযতা। হ্ায 
ঈশ্বি, এই  ৃরেেীলত কত সম্সযাই কয আলে। 
  
. 
  
কিাজই ককালনা-না-ককালনা সম্সযা। আোি তাি সম্ািান। এোডা আি একটা রেষয ম্লন 
িাখলত হ্য, তা হ্ে, সম্লযি েযা ািটা। ওযার িংটলন যখন িখি সূযোলোক, তখন 
েুখালিলস্ট ম্িযিাত। ম্ালঝ ম্লিয িাত দুলটাি সম্য কটরেগ্রাম্ আলস। কটরেলফান  ব্দ 
কলি কেলজ ওলঠ। ম্যারিি ঘুম্ কভলে যায। েুঝলত  ালিন, সম্লযি েযেিালনি জনয 
এম্নরট হ্লযলে। 
  
ককালনা ককালনা সম্য এডওযালডেি কো ম্লন  লড। কিাখ েন্ধ কলি ম্যারি িােেনা কলিন। 
এডওযাডে, তুরম্ কদলখা, আরম্ কিষ্টা কিরে। আরম্ জারন না, ক ষ  যেন্ত রজতলত  ািে 
রকনা। তুরম্ ককাোয আলো? আরম্ ককন কতাম্ালক কদখলত  াই না? তুরম্ রক আম্াি 
গোি  ব্দ শুনলত  ালো? 
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. 
  
সকালেি করফ রদলয রদন শুরু হ্লয কগলে। 
  
 ম্াইক কেট েেলেন একটা সম্সযা হ্লযলে। 
  
কী সম্সযা? 
  
কিাম্ারনযান িালিেি আরিকারিকিা আ নাি সলে কো েেলত িাইলেন। উটাি একরট িািে 
আ নালক রনম্িণ জারনলযলে। রকন্তু জারন না, কিাম্ারনযা সিকাি এই েযা ালি সম্মরত 
কদলে রকনা? 
  
–ককন? 
  
কিাম্ারনযলদি কদল ি োইলি যাোি অ্নুম্রত কদওযা হ্য না। এই েযা ালি একটা সুন্দি 
িোদ আলে। আওলনস্তু একরদন তাি িাসাদদুগে কেলক সূযেলক সলম্বািন কলিরেলেন। 
রতরন েলেরেলেন, শুভ সকাে, কম্লিড সূযে। সূযে জোে রদলযরেে- আ নাি আম্লে 
কিাম্ারনযালত সোই সুখী। 
  
কসরদন সলন্ধলেো রতরন আোি  রশ্চম্রদলক িলে কগলেন। সূযে তখন অ্স্ত যালে। রতরন 
েেলেন, শুভ সন্ধযা, কম্লিড সূযে। সূযে উত্তি রদে না। 
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ককন? সকােলেো আ রন এত সুন্দিভালে আম্াি সলে কো েেলেন, আি সািারদন 
কোই েেলেন না। আরম্ কতা এখন  রশ্চম্ রদগলন্ত। 
  
আওলনসু্ক ভয ক লেন। 
  
 িািে অ্রফসািলদি অ্েিাও এখন একই িকম্। তালদি োইলি যাোি অ্নুম্রত কদওযা 
হ্য না। 
  
–আরম্ রেলদ ম্িীি সলে কো েেে। 
  
 –না, এলত আ রন সফে হ্লেন না। 
  
ম্াইক জানলত িাইলেন– আ রন রক কোকনৃতয  েন্দ কলিন? 
  
-ককন? 
  
–আজলক একটা নতুন কোকনৃলতযি ককাম্পারন তালদি অ্রভযান শুরু কিলে। খুে একটা 
খািা  নয, আ রন একোি কদলখ আসলত  ালিন। 
  
অ্োক োগলে, রম্  অ্োক োগলে, ম্াইলকি এই েযরক্তত্ব, এই  রিহ্াসরিযতা। না, 
ম্াইক এক উজ্জ্বে িরিত্র। 
  
-তাহ্লে? কফ্লারিযানলক েেে, আটটাি সম্য আ নালক তুলে রনলত, ককম্ন? 
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. 
  
কেে আি রটম্ রেলযটালি যাোি জনয আগ্রহ্ী নয। কেে তাি সু্কলেি এক োন্ধেীলক 
িালতি খাোি আসলি রনম্িণ কলিলে। 
  
কেে েেে- আম্াি ইতােীয োন্ধেী আসলে, আরম্ কী কলি যাে? 
  
রটম্ও েেে– আরম্ কোকনৃতয কদখলত ভালোোরস না। 
  
ম্যারি হ্াসলেন– তাহ্লে রঠক আলে, আরম্ না হ্য একাই যাে। 
  
কাউলক সলে কনওযা যায কী? অ্লনকগুলো নাম্ ম্লন  ডে। না, আম্ালক একাই কযলত 
হ্লে। 
  
কফ্লারিযান নীলি অ্ল ক্ষা কিরেলেন। ম্যারি কেরিলয এলেন। 
  
—শুভ সন্ধযা, ম্যাডাম্ আম্বাসাডি। 
  
–কতাম্ালক কে  হ্ারসখুর  কদখালে কফ্লারিযান। 
  
 –আরম্ সে সম্য এম্নরট োকলত ভালোোরস ম্যাডাম্। 
  
দিজা েন্ধ হ্লয কগে। 
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ম্যারি জানলত িাইলেন কফ্লারিযান সরতয েলো কতা, এই কাজটা কলি তুরম্ খুর ? 
  
কফ্লারিযান আযনা রদলয ম্যারিি মু্খ কদখলেন– আরম্ রক ম্লনি কো েেে? নারক োনালনা 
উত্তি। 
  
ম্লনি কো েলো, রিজ। 
  
–একটা কো আলে, কিাম্ারনযাি ককালনা োরসন্দাই ম্লন ম্লন সুখী নয। শুিু রেলদর িা। 
আ নািা কযখালন খুর  কযলত  ালিন, যা ইলে তাই ভােলত  ালিন। আম্িা েরন্দজীেন 
কাটালত োিয হ্রে। 
  
গারড এরগলয িলেলে। কদাকালন অ্সিংখয ম্ানুলষি রভড। 
  
কফ্লারিযান েেলত োলক- কদখুন, কী িিণ্ড রভড। দু-টুকলিা ম্ািংস ককনাি জনয রতন িাি 
ঘণ্টা োইলন দাাঁডালত হ্য। অ্লনক ম্ানুষলক েযেে হ্লয রফিলত হ্য। সে জাযগায একই 
ঘটনা। ককন েেুন কতা? এি উত্তিটা আরম্ জারন না। রকন্তু আ রন কযন এইসে কো 
কাউলক েেলেন না। 
  
না, আরম্ কাউলক েেে না। 
  
আম্াি স্ত্রীি েযস কম্, কস একজন ইহুরদ। এখালন জারতগত রেলদ্বষটা িেে। 
  
ম্যারি কস েযা ািটা কম্লনলেন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

291 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

রকন্তু, এই কদ টা সম্পলকে আিও জানলত হ্লে। 
  
এলদল ি অ্লনলক কভলে োলক, ইহুরদিা েুরঝ জন্মসূলত্র একটু কের  সুখী। তালদি হ্ালত 
সে ভালো রজরনস তুলে কদওযা হ্য, আি িানীয োরসন্দা, তালদি িরত  লদ অ্ ম্ারনত 
হ্লত হ্য। 
  
. 
  
িা লসারডযা কিাম্ানা। জনাকীণে িাস্তা। রকেু ম্ানুষলক ফুে রেরর কিলত কদখা কগে। 
িারস্টলকি িরট, ব্ল্াউজ এেিং সস্তাি কেম্। রেলযটািটা কোলটা। অ্লনক ম্ানুলষি রভড। 
একটু  লিই অ্নুিানটা শুরু হ্লে। ম্যারি দাাঁরডলয রেলেন। কভতলি ঢুকলেন। কে  
রকেুক্ষণ কদখলেন, িালতি োতাস,  রেত্র এেিং  রিষ্কাি। কফ্লারিযান রেলযটালিি সাম্লন 
রেমু্রজন রনলয দাাঁরডলয আলে। 
  
ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি আম্াি ম্লন হ্লে, একটু সম্য োগলে। আরম্ এক ঘণ্টাি ম্লিয 
এখালন আসে। আ রন রক গারডি জনয অ্ল ক্ষা কিলেন? 
  
ম্যারি আকাল ি রদলক তাকালেন।  ূণে িাাঁলদি আলো। সন্ধযাটা িম্ৎকাি। কতরদন 
েুখালিলস্টি িাস্তায হ্াাঁলটনরন। একোিও রক সম্য ও সুলযাগ হ্লযলে? রতরন হ্ঠাৎ একটা 
রসিান্ত রনলেন। 
  
–আরম্ একাই কিরসলডলি রফলি যাে। 
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–হ্যাাঁ, হ্াাঁটাি  লক্ষ িাস্তাটা িম্ৎকাি। 
  
 ম্যারি তাকালেন, কসরাে কস্কাযালিি রদলক। েুখালিস্ট এক জীেন্ত  হ্ি। রতরন 
এরভরনউি রদলক কহ্াঁলট কগলেন। তাি ি র যাটা কিালসরট্ট। হ্াাঁটলত হ্াাঁটলত অ্লনকটা 
এরগলয কগলেন। রকন্তু  ে রিনলত  ািলেন কী? িাি া  ককম্ন কগােম্াে হ্লয কগলে। 
ককান্ রদলক যালেন? 
  
একজলনি কালে জানলত িাইলেন– অ্নুগ্রহ্ কলি েেলেন, ককান্  লে কগলে আরম্… 
  
সে রকেু ভুলে কগলেন ম্যারি। রঠক েুঝলত  ািা যালে না। একটা টযারক্স  াওযা যালে? 
গম্ভীি  ালযি  ব্দ। ককউ কযন তালক অ্নুসিণ কিলে। ম্যারি আিও দ্রুত হ্াাঁটাি কিষ্টা 
কিরেলেন। রে াে আকৃরতি এক ভদ্রলোক, ওভািলকাট  িা। 
  
–আরম্ জানলত িাইরে, আ রন রক  ে হ্ারিলযলেন? 
  
ম্যারিি ম্লন আনলন্দি ঝিংকাি। ওই ভদ্রলোক কোিহ্য  ুরেল  িাকরি কলি। 
  
না, আরম্ রফলি যাে। 
  
হ্ঠাৎ একটা কম্াটিগারডি গজেন। আি একটা গারড েুলট আসলে। গারডটা সাম্লন এলস 
কেলম্ কগে। ওই ওভািলকাট  িা ম্ানুষরট ম্যারিলক কিল  িলিলে। ম্যারি তাি রনঃশ্বালসি 
স্প ে ক লযলেন। েুঝলত  ািলেন, ভদ্রলোক স্বদলতযি ম্লতা তাি ককাম্ি কিল  িলিলে। 
কজাি কলি তালক গারডলত তুলে কদোি কিষ্টা কিা হ্লে। 
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ম্যারি রনলজলক োাঁিাোি কিষ্টা কিলেন। 
  
কোকটা েেলে– এখনই গারডলত রগলয েলসা। 
  
ম্যারিি রিৎকাি। 
  
একজন ভদ্রলেক েুলট এলেন। অ্জানা আগন্তুক। 
  
মু্হূ্লতেি ম্লিয ঘটনাটা ঘলট কগে। হ্ঠাৎ ম্যারি রনলজলক মু্ক্ত কিলেন। ওই ভদ্রলোক 
রঠক সম্লয এলসলেন। উরন িশ্ন কিলেন– আ রন রক রঠক আলেন? কী হ্লযরেে? 
  
ম্যারি তখনও ভলয কাাঁ লেন। ককালনািকলম্ েেলেন– ওিা আম্ালক অ্ হ্িণ কিাি 
কিষ্টা কিরেে। যরদ আ রন না আসলতন… 
  
ইউরনফম্ে  িা দুজন  ুরে , যাক, এ যাত্রায কোিহ্য আরম্ িালণ কোঁলি কগরে। 
  
. 
  
২২. 
  
সম্স্ত িাত ম্যারি কজলগ রেলেন। দু কিালখি  াতা এক কিলত  ািরেলেন না।  ালযি 
 ব্দ, আতেনাদ, সে রম্লেরম্ল  একাকাি। রকন্তু? কক ো কািা আলে এই ষডযলিি 
অ্ন্তিালে? এটা রক কনহ্াত রোঁিলক কিালিলদি কাজ? দারম্ ক া াক অ্েো দারম্ েযাগ? 
নারক এি অ্ন্তিালে অ্নয রকেু আলে? 
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. 
  
 লিি রদন সকাে। ম্যারি অ্রফলস এলেন। ম্াইক তাি জনয অ্ল ক্ষা কিরেলেন। তাি 
হ্ালত দুকা  করফ। রতরন রজজ্ঞাসা কিলেন রেলযটাি ককম্ন োগে? 
  
–খুেই ভালো কেলগলে। ইলে কলিই ম্যারি রকডনযাল ি গল্পটা েেলেন না। 
  
–আ নাি রক আঘাত কেলগলে?  
  
ম্যারিি কিালখ রেস্ময– কী েেলেন? 
  
যািা আ নালক অ্ হ্িণ কিাি কিষ্টা কলিরেে, ওিা রক আ নালক আঘাত কলিলে? 
  
–আ রন কী কলি জানলেন? 
  
 কণ্ঠস্বলি ককৌতুক ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, কিাম্ারনযালত সে খেি অ্রত দ্রুত োতালসি েুলক 
ভি রদলয উলড যায। আ রন কাউলক না জারনলয এখালন িানও কিলত  ািলেন না। 
  
তাই নারক! আরম্ কো রদরে, আম্াি কোকারম্ি জনয এটা হ্লয কগলে। ভরেষযলত আি 
হ্লে না। 
  
–ওিা রক আ নাি কাে কেলক রকেু রেনতাই কিাি কিষ্টা কলিলে? 
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–না। 
  
ম্াইলকি ভ্রূভরেলত রেস্ময েযা ািটা অ্োক োগলে! আরম্ কতা কভলেরেোম্ রোঁিলক 
কিালিি কাজ। অ্েি আ রন েেলেন… 
  
–আম্ায কক উিাি কলিলে, রকেু জালনন? 
  
না, রঠক জারন না কতা। 
  
–কী ম্লন হ্য, আম্ালক রকডনযা  কিাি কিষ্টা ককন, কিা হ্লযলে? 
  
–হ্যলতা এটা কািও ষডযি। আওলনসু্কি রেরুিোদীিা। তািা িায না, আলম্রিকাি সলে 
কিাম্ারনযাি ভালো সম্পকে োকুক। 
  
-না-না, রোঁিলক কিালিি কাজ না কতা? 
  
না, এলদল  কতম্ন িুরি-ডাকারতি ঘটনা ঘলট না। এখালন কিালিলদি িুরি কিাি অ্ িালি 
িাণদণ্ড কদওযা হ্য। ককালনা রেিাি হ্য না। ফাযারিিং কস্কাযালডি সাম্লন দাাঁড কিালনা 
হ্য। 
  
তাই নারক! 
  
–একটা উ লদ  কদে, শুনলেন? 
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 ম্াইক কেট েেলেন– আ রন  দতযাগ  ত্র জম্া রদন। কেলেলম্লযলক রনলয জািং লন 
িলে যান। কসখালনই রনিা লদ োকলত  ািলেন। 
  
ম্যারিি মু্খ িালগ েম্েম্ কিলে। 
  
–রম্ঃ কেট, আরম্ একটা ভুে কলিরে, ভরেষযলত এম্ন ভুে আি কখনও হ্লে না। আরম্ 
আ নালক ম্লন কিালত িাই, ম্ারকেন যুক্তিালেি কিরসলডলন্টি ইলেলত আরম্ এখালন 
এলসরে। যতক্ষণ রতরন আম্ালক এই  লদ েহ্াে িাখলেন, আরম্ এই কাজ কিে। 
ভরেষযলত আম্ালক এম্ন উ লদ  কখনও কদলেন না। 
  
..আরম্ িাই, দূতাোলসি কোলকিা আম্ালক সাহ্াযয কিলেন। আম্াি রেরুিািিণ কিলেন 
না। আি যরদ ইলে হ্য, আ রন েিিং কদল  রফলি যান, ককম্ন? 
  
ম্যারিি সম্স্ত  িীি িালগ কাাঁ লে। 
  
ম্াইক কেট উলঠ দাাঁডালেন ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, সকালেি রিল াটে আ নাি কডলস্ক কিলখ 
কগোম্। 
  
. 
  
এম্েযারসলত সকলেি মু্লখ এই রকডনযার িং-এি গল্প। এত দ্রুত খেিটা এে কী কলি? 
ম্যারি তাি উিািকতোি নাম্ জানলত িাইরেলেন। একোি িনযোদ জানালত হ্লে। কিাখ 
েন্ধ কিলেই রতরন ওই ম্ানুষরটি মু্খ কদখলত  ান। কতই ো েযস হ্লে? হ্যলতা 
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সলেম্াত্র িালিি ককাঠায  া কিলখলেন। মু্লখি উচ্চািণ েলে রদলে, উরন হ্যলতা ফিারস 
কদল ি োরসন্দা। হ্যলতা একজন টুরিস্ট, ইরতম্লিয কিাম্ারনযা কেলক িলে কগলেন। 
  
. 
  
সম্স্ত িাত িলি ম্যারি রিন্তা কিলেন। রঠক েুঝলত  ািা যালে না, কীভালে এই ঘটনাটা 
ঘটে। ম্াইক কেলটি ককালনা ষডযি নয কতা? ম্াইক রেলযটালিি রটরকট রদলযরেলেন। 
রতরন জানলতন, আরম্ ককাোয োকে। না, এই সম্ভােনাটা োরতে কিা যালে না। 
  
কেলেলম্লযি কালে এই রকডনযার িং-এি গল্প কিা উরিত কী? অ্লনক ভােলত ভােলত 
ম্যারি ক ষ  যেন্ত রসিান্ত রনলেন না, এইভালে ওলদি ভয কদরখলয োভ কী! 
  
. 
  
কফ্রঞ্চ এম্েযারসলত ককলটে  ারটে। ফিারস কদ  কেলক এক কনসাটে র যারনস্ট আসলেন। 
ম্যারি কভলেরেলেন, এই  ারটেলত কযাগ কদলেন না, অ্তযন্ত ক্লান্ত রতরন। রকন্তু তালক 
কযলতই হ্ে। 
  
ম্যারি সযলত্ন স্নান কিলেন, ইলভরনিং গাউন  লি রনলেন। জুলতা  িাি সম্য অ্োক হ্লয 
কদখলেন, ধ্বস্তাধ্বরস্তলত রহ্েটা খলস  লডলে। 
  
এখুরন সািালত রদলত হ্লে।  রিিািকলক ডাক রদলেন। কাজটা মু্হূ্লতেি ম্লিয হ্লে, ম্যারি 
কসটা জালনন। 
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. 
  
ম্যারি ফিারস এম্েযারসলত এলস ক ৌঁলোলেন। সম্মারনত অ্রতরেিা আসলত শুরু কলিলেন। 
কগলটি মু্লখ ফিারস িােদূলতি সরিে দাাঁরডলয রেলেন। এি আলগ ম্যারি তাি সলে কদখা 
কলিরেলেন। রতরন এরগলয এলস স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। েেলেন– শুভ সন্ধযা, ম্যাডাম্ 
অ্যাম্বাসাডি। আ রন আসালত আম্িা খুেই খুর  হ্লযরে। 
  
–আ নািা রনম্িণ কিালত আরম্ কগৌিোরিত। 
  
তািা হ্লেি ম্লিয িলে কগলেন। ফিারস অ্যাম্বাসাডলিি সলে কো হ্ে। ম্যারি অ্োক হ্লয 
কদখলেন, এক ককালণ ওই ভদ্রলোক দাাঁরডলয আলেন। রযরন গতকাে  রিত্রাতা রহ্লসলে 
তালক োাঁরিলযরেলেন। 
  
ভদ্রলোক কািও সলে কো েেরেলেন। কোি ক ষ  ব্দগুলো কভলস এে  যারিসলক িরত 
মু্হূ্লতে আরম্ অ্নুভে করি, হ্যলতা আসলে েেি… 
  
ম্যারিলক এরগলয আসলত কদলখ রতরন  ালয  ালয সাম্লনি রদলক কহ্াঁলট িেলেন। 
  
–ও রেষন্না িম্ণী, ককম্ন আলেন? 
  
ইতােীয িােদূত অ্োক হ্লয জানলত িাইলেন– আ নািা  িস্পিলক কিলনন? 
  
ম্যারি েেলেন– আম্িা রকন্তু আনুিারনকভালে  রিরিত হ্যরন। 
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ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, উরন হ্লেন ডাঃ েুইস কভসফিলগস। 
  
 ফিারস ভদ্রলোলকি মু্লখি কিহ্ািা  ােলট কগে– ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি? আম্ায ক্ষম্া 
কিলেন, আম্াি ককালনা িািণাই রেে না। 
  
একটু  লি রতরন আোি েেলেন- অ্ে য িারিরদলক আ নাি যা েরে ো া হ্য, 
আ নালক আম্াি কিনা উরিত রেে। 
  
ম্যারিি কঠাাঁলট হ্ারস– আ রন অ্লনক ভালো কাজ কলিলেন। আ রন না োকলে কয আম্াি 
কী অ্েিা হ্ত? 
  
ইতােীয িােদূত ডাক্তালিি রদলক তারকলয েেলেন- ও, আরম্ আ নাি কো েুঝলত 
ক লিরে। তাি ি ম্যারিি রদলক তারকলয েেলেন- আ নাি ওই দুভোগযজনক ঘটনাটাি 
কো শুলনরে। 
  
না, ডাঃ কভসফিলগস রঠক সম্লয এলসরেলেন। তা না হ্লে ঘটনাটা সরতয খািাল ি 
রদলক এরগলয কযত। 
  
েুইস কভসফিলগস কহ্লস েেলেন রঠক সম্লয আ নাি কালে ক ৌঁলোলত ক লিরে েলে 
রনলজলক আনরন্দত কোি কিরে। 
  
এক রব্ররট  দম্পরত এরগলয এলসলেন। 
  
ইতারেি অ্যাম্বাসাডি েেলেন- আরম্ একটু ওরদলক যারে, ককম্ন? 
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– ুরে  আসাি  লি আ রন িলে কগলেন ককন? ম্যারি জানলত িাইলেন। 
  
ভদ্রলোক জোে রদলেন কিাম্ারনও  ুরেল ি সলে ঝালম্োয জরডলয কী োভ? তািা কয-
ককালনা ম্ানুষলক কগ্রপ্তাি কিলত  ািলেই খুর । 
  
কো এরগলয িলেলে। অ্লনক রেখযাত ম্ানুষলদি সলে কদখা হ্ে। িালতি েযস োডলত 
োকে। 
  
অ্রতরেিা এলক এলক হ্েঘি  ূণে কিলেন। 
  
. 
  
এডওযাডে, কতাম্াি কো ম্লন  ডলে। ওই ফিারস ডাক্তালিি সালে কতাম্াি িরিলত্রি রম্ে 
আলে। উরন আম্াি জনয যা কলিলেন, আরম্ ককালনারদন ভুেলত  ািে না। এখালন েড 
একা োলগ। ম্াইক কেট আম্ালক আিও সম্সযায কফেলত িাইলেন। উরন িাইলেন, আরম্ 
কযন স্বলদ ভূরম্লত রফলি যাই। রকন্তু এই করঠন িযালেেটা আম্ালক গ্রহ্ণ কিলতই হ্লে। 
কতাম্াি সাহ্াযয সে সম্য দিকাি। শুভ িারত্র, রিযতম্ আম্াি। 
  
. 
  
 লিি রদন সকােলেো। ম্যারি স্টানটন িজাসেলক কফান কিলেন। স্টালনি গো ক লয 
ভালো োগে তাি। 
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–আ নাি জনয ভালো খেি আলে, স্টানটন িজাসে জোে রদলেন। হ্ানা ম্ািরফি 
েযা ািটা এখালন সে খেলিি কাগলজ িকার ত হ্লযলে। আ রন একটা দারুণ কাজ 
কলিলেন। 
  
–আ নালক অ্লনক িনযোদ স্টান। 
  
–ম্যারি, অ্ হ্িলণি েযা ািটা েেলেন কী? 
  
–আরম্ িিানম্িীি সলে কো েলেরে, তািা  ুরে িিালনি সলে স্বেঠক কলিলেন। রকন্তু 
এখনও  যেন্ত ককালনা সূত্র  াওযা যাযরন। 
  
-ম্াইক কেট রক এ েযা ালি আ নালক সােিান কলিরন? 
  
–ম্াইক কেট? হ্যাাঁ, উরন আম্ালক োিণ কলিরেলেন। 
  
রকন্তু ম্াইক কেট আম্ালক আলম্রিকালত রফিলত েলেলেন। এ কোটা আরম্ জানাে কী? 
 িক্ষলণই ম্যারিি ম্লন হ্ে, না, এ েযা ািটা আলগ রনলজলকই সম্ািান কিলত হ্লে। 
  
ম্লন িাখলেন, আরম্ সে সম্য আ নালক সাহ্াযয কিাি জনয উদগ্রীে। 
  
ম্যারি েেলেন আরম্ তা জারন েনু্ধ। 
  
 কটরেলফান সম্ভাষণ ক ষ হ্লয কগে। 
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. 
  
আম্ালদি একটা সম্সযা হ্লে, এম্েযারস কেলক সে খেি কেরিলয যালে। ম্যারি এেিং 
ম্াইক কেট করফি কটরেলে েলস আলোিনা কিরেলেন। 
  
েযা ািটা খুেই গুরুত্ব ূণে। 
  
–হ্যাাঁ, আম্ালদি োরণজয উ লদষ্টাি সালে কিাম্ানীয োরণজয ম্িীি কগা ন স্বেঠক 
হ্লযলে।– আরম্ জারন, এেযা ািটা গত সপ্তালহ্ আলোিনা কলিরেোম্। 
  
হ্যাাঁ, েুঝলত  ািরে, আম্ালদি োরণজয সরিে ককালনা েযা ালি খুেই উরদ্বগ্ন। আ রন এ 
সম্সযাি সম্ািান কী কলি কিলেন? 
  
–এই মু্হূ্লতে রকেুই েুঝলত  ািরে না। ভরেষযলত ভােলত হ্লে। 
  
হ্া, নতুন রকেু িস্তাে কদোি কিষ্টা করুন। না হ্লে রকন্তু আিও কের  সম্সযা হ্লে। 
  
ম্যারি একমু্হূ্তে কভলে েেলেন আম্াি ম্লন হ্য, ককালনা একজন সদসয এই ষডযলিি 
সলে যুক্ত আলেন, রকন্তু কক রতরন? 
  
একজন নয, একারিক জন, ক ষ অ্রিলে নটা োেে রুলম্ হ্লযরেে। কসখান কেলক খেি 
োইলি কেলিালনা সম্ভে নয। 
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ম্যারি অ্োক হ্লয তাকালেন। আটজন ম্ানুষলক ওই আলোিনা সভায কযাগদালনি 
অ্নুম্রত কদওযা হ্লযরেে। তািা সকলেই এম্েযারসি রের ষ্ট  দারিকািী। 
  
–কািও সলে হ্যলতা ইলেকট্ররনক্স যি ারত রেে। হ্যলতা একটা কট লিকডোি। আ রন 
োেে রুলম্ আি একটা অ্রিলে ন ডাকুন। আজই সকােলেো। ওই আটজনলক আোি 
ডাকা হ্লে। তখনই আম্িা কদখে কক কদাষী ম্ানুষ। 
  
আটজন হ্ারজি হ্লযলেন োেে রুলম্। রেলেন এরড ম্ােজ, রতরন হ্লেন িাজননরতক 
উ লদষ্টা, রসআইএ-ি এলজন্ট রহ্লসলেও কাজ কলিলেন। কযাগ রদলযলেন  যারট্ররসযা 
হ্যাটরফল্ড, অ্েেননরতক উ লদষ্টা। কজরি কডরভস, রযরন জনসািািলণি সলে সম্পকে িক্ষা 
কলিন। কডরভস রভক্টি, োরণজয উ লদষ্টা। েুকাস জািংক্ল, ি াসরনক উ লদষ্টা এেিং 
কলনেে উইরেযাম্ ম্যাকরকরন। 
  
ম্যারি কটরেলেি একরদলক েলস আলেন। ম্াইক কেট উেলটারদলক। 
  
ম্যারি কডরভড রভক্টলিি রদলক তারকলয েেলেন– রভক্টি, কিাম্ানীয ম্িীি সলে ককম্ন 
স্বেঠক হ্ে? 
  
োরণজয উ লদষ্টা ম্াো কনলড েেলেন- না, েযা ািটা খুে একটা ভালো হ্যরন। আরম্ 
নতুন িস্তাে রদলযরেোম্। রকন্তু কসই িস্তােগুরে ম্ানা হ্লে রকনা েুঝলত  ািরে না। 
  
ম্াইক েেলেন- হ্যলতা ম্ানা হ্লে। 
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–আ রন কী েেলত িাইলেন? 
  
–আরম্ এই ঘলি উ রিত ককালনা ম্ানুলষি ম্ন  ডলত  ািরে। 
  
 রতরন একটা োে কটরেলফান কটরেলেি ও ি িাখলেন। 
  
একটু োলদ দিজাটা খুলে কগে, সাদা ক া াক  িা এক ভদ্রলোক িলে  কিলেন। তাি 
হ্ালত একরট কালো িলেি োক্স আলে। 
  
এরড ম্ােজ েেলেন– এক মু্হূ্তে অ্ল ক্ষা করুন। এখালন কাউলক কঢাকাি অ্নুম্রত 
কদওযা হ্য না। 
  
ম্যারি জোে রদলেন–আম্ালদি একটা সম্সযা হ্লযলে। ওই ভদ্রলোক সম্সযাি সম্ািান 
কিলেন। 
  
–হ্যাাঁ, আ নািা ককউ উঠলেন না। কয কযখালন আলেন, েলস োকলেন। ওই ভদ্রলোক 
েেলেন। 
  
রতরন ম্াইক কেলটি রদলক এরগলয কগলেন। ম্াইক কেলটি কালে োক্সটা িিলেন। 
োক্সলত । একটা তীি রিহ্ন  ূলনয ক ৌঁলে কগে। রতরন এলেন  যারট্ররসযা হ্যাটরফলল্ডি 
কালে। সূিকটা রিি হ্লয আলে।  িেতেী গন্তেয এরড ম্ােজ, তাি ি কজরি কডরভস 
এেিং েুকাস জািং। কাটাটা একদম্ নডলে না। এোলি এলেন কডরভস রভক্টলিি কালে। 
অ্েল লষ কলনেে ম্যাকরকরন। ককালনা জাযগালতই কাটাটা সাম্ানযতম্ নডে না। 
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ক ষ  যেন্ত ম্যারি, তাি কালে আসা ম্াত্র কাটাটা অ্রত দ্রুত সঞ্চারেত হ্লত শুরু কিে। 
  
ম্াইক কেট েেলেন েুঝলত  ািরে না। রতরন ম্যারিি কালে এরগলয এলেন। 
কটকরনরসযালনি কালে জানলত িাইলেন- আ রন রক রঠক েেলেন? 
  
ম্যারি অ্োক হ্লয কগলেন। 
  
ম্াইক অ্নুলিাি কিলেন– এখনই এই অ্রিলে নটা কভলে রদলত হ্লে। 
  
ম্যারি সকলেি রদলক তারকলয েেলেন- আজলকি ম্লতা িনযোদ, ককম্ন? ম্াইক 
  
ওই কটকরনরসযানলক েেলেন, আ রন এখালন োকুন। 
  
সকলে ঘি কেলক িলে কগলেন। ম্াইক জানলত িাইলেন- আ রন রক আসে েস্তুটা কেি 
কিলত  ািলেন। 
  
অ্ে যই, আরম্  ািে। 
  
কালো োক্সটা রনলয রতরন সাম্লন এরগলয এলেন। ম্যারিি  িীলিি কেলক কলযক ইরঞ্চ 
দুলি। িীলি িীলি ম্যারিি  ালযি রদলক এরগলয কগলেন। কদখা কগে ওই সূিকটা অ্তযন্ত 
দ্রুত ঘুিলত শুরু কলিলে। 
  
ভদ্রলোক েেলেন আ নাি জুলতাি ম্লিয। 
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ম্যারি অ্োক হ্লয তারকলযরেলেন আ নাি ভুে হ্লে। এই জুলতা দুলটা আরম্ ওযার িংটন 
কেলক রকলনরে। 
  
ম্াইক েেলেন– জুলতাগুলো খুেলেন কী? 
  
–আরম্,.. কগাটা েযা ািটা ককম্ন হ্াসযস্পদ েলে ম্লন হ্লে। ককউ হ্যলতা আম্ালক ফাাঁলদ 
কফোি কিষ্টা কিলে। অ্েো এটা রক ম্াইক কেলটি ককালনা একটা ষডযি? ম্াইক কেট 
হ্যলতা ওযার িংটলনি কালে রিল াটে  াঠালেন কয, ম্যারি স্পাইলযি কাজ কিলেন। সম্স্ত 
খেি  ত্রু র রেলি ক াাঁলে রদলেন। 
  
জুলতা কখাো হ্ে। ম্াইলকি হ্ালত তুলে কদওযা হ্ে। 
  
–এটা রক একটা নতুন রহ্ে? 
  
না। হ্ঠাৎ ম্লন  লড কগে, কািম্ানলক উরন েলেরেলেন, তুরম্ রক এই জুলতাটা একজন 
মু্রিি কালে রনলয যালে? জুলতাটা সািালত হ্লে। 
  
ম্াইক রহ্েটা কভলে রদলেন। একটা কোট্ট কট লিকডোি  াওযা কগে। 
  
–আম্িা আম্ালদি স্পাইলক িিলত ক লিরে। ম্াইক শুকলনা মু্লখ েেলেন। 
  
–এই রহ্েটা ককাো কেলক এলনলেন? 
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–আরম্ জারন না, এই েযা ািটা আরম্ আম্াি  রিিািলকি ও ি তুলে রদলযরেোম্। 
ম্াইক হ্াসলত হ্াসলত েেলেন- ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, খুে ভালো উত্তি রদলযলেন। 
  
. 
  
ম্যারিি জনয একটা কটলেক্স আম্ালদি স্বেলদর ক দপ্তি আ নাি িােেনা ম্েুি কলিলেন। 
আগাম্ীকাে সিকারি রেজ্ঞরপ্ত কদওযা হ্লে। অ্লনক িনযোদ। স্টানটন িজাসে। 
  
ম্াইক কটলেক্সটা  ডলেন। 
  
–খেিটা ভালো। এোি আম্িা আসে জাযগায ক ৌঁলোলত  ািে। কনগুলেসলকাি সালে 
কো েেলত হ্লে। কনগুলোসলকা হ্লেন কিাম্ারনযাি অ্েেম্িী। 
  
কােলকি আলগ এই কঘাষণাটা হ্লে না। ম্যারি েেলেন, রতরন েলস োকলেন। ম্াোয 
নানা রিন্তা। েুঝলত  ািলেন না, এখন কী কিলেন। 
  
. 
  
দু ঘণ্টা ককলট কগলে। ম্যারি ক ৌঁলে কগলেন কিাম্ারনযাি অ্েেম্িীি অ্রফলস। 
  
–আম্ালদি জনয ভালো খেি আলে কী? 
  
 –রঠক েুঝলত  ািরে না। 
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–ককন? আরম্ কতা জারন একটা ভালো খেি আসলে। 
  
 ম্যারিি দীঘেশ্বাস– আরম্ও তাই জারন ম্াননীয ম্িী। 
  
কী হ্লযলে? খািা  রকেু? 
  
ম্যারি কাাঁি ঝকারন রদলয েেলেন, আরম্ রঠক েুঝলত  ািরে না। 
  
আরম্ আম্ালদি কিরসলডলন্টি কালে   ে কলিরে, ভদ্রলোক েেলত েেলত কেলম্ 
কগলেন। রতরন ম্যারিি রদলক তাকালেন। করঠন কণ্ঠস্বলি েেলেন– কিরসলডন্ট আওলনসু্ক 
রকন্তু েযা ািটা কম্ালটই  েন্দ কিলেন না। 
  
ম্যারি জোে রদলেন আরম্ আ নালক রনিা  কিলত িাইরে ম্াননীয ম্িী। কসলনটিিা 
কোিহ্য এই েযা ািটা রনলয আি উৎসাহ্ী নন, রেল ষ কলি কসলনটি ম্িলম্ান। 
  
কনগুলেসলকাি কণ্ঠস্বলি হ্তা া– রতরন েেলেন তাি ম্ালন? অ্েেম্িীি সাহ্াযয  াে না? 
রকন্তু ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, কিাম্ারনযালক এই সাহ্াযযটা কিলতই হ্লে। এখালন িালিেি 
ককালনা কতৃেত্ব কনই। এখালন আম্িা অ্লনক কের  স্বািীনতা কভাগ করি। তলে আম্িা 
িািেলক ভালোোরস। 
  
রতরন আোি েেলেন- ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। আ রন অ্নুগ্রহ্ কলি এটা কিাি কিষ্টা 
করুন। টাকাটা আম্ালদি খুেই দিকাি। 
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ম্যারি তাকালেন তাি কিালখি রদলক এেিং েেলেন– রম্রনস্টাি কনগুলেসলকা, আরম্ েেলত 
 ািরে না, আজ রেলকলে জানলত  ািে। 
  
. 
  
ম্যারি কডলস্ক েলসরেলেন। কফালনি জনয অ্ল ক্ষায রেলেন। দুলটা কেলজ রতরি  রম্রনলট 
কনগুলেসলকা কফান কিলেন ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, সািংঘারতক ভালো খেি। িািে আম্ালদি 
ও ি কতৃেত্ব কেলড রদলযলে। আ রন রক ককালনা ভালো খেি ক ানালেন? 
  
. 
  
ম্যারি আিও এক ঘণ্টা অ্ল ক্ষা কলি েেলেন কস্টট রড াটেলম্ন্ট কেলক এইম্াত্র একটা 
কটলেক্স এলসলে। আ নালদি টাকাটা ম্েুি কিা হ্লযলে। 
  
. 
  
২৩. 
  
ডাঃ েুইস কভসফিলগসলক ম্যারিি ম্লন  ডলে– ভদ্রলোক আম্াি জীেন োাঁরিলযলেন। 
রকন্তু তাি ি ককাোয কযন অ্দৃ য হ্লয কগলেন। ভদ্রলোলকি সলে আি কদখা হ্লে না 
ককন? 
  
ম্যারি আলম্রিকান ডোি  ল  কগলেন। রূল াি একটা  াত্র রকনলেন। কসটা ফিারস । 
দূতাোলস  ারঠলয রদলেন। েো হ্ে, এরট কযন ডাঃ কভসফিলগসলক কদওযা হ্য। 
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কসই সলন্ধলেো ডলিারে কস্টান কফান কিলেন– ডাঃ কভসফিলগস নালম্ এক ভদ্রলোক। 
আ নালক িাইলেন। আ রন রক কো েেলেন? 
  
ম্যারি কহ্লস েেলেন- হ্যাাঁ, তাি ি েেলেন, শুভ সন্ধযা। 
  
শুভ সন্ধযা ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, আ নাি অ্সািািণ উ হ্ালিি জনয িনযোদ জানারে। 
  
–না, এটা আি কী এম্ন অ্সািািণ? 
  
দুজলনি ম্লিয রকেু অ্ন্তিে কোোতো হ্ে। তাি ি? রডনালিি রনম্িণ। কখন? দারু 
কিসু্টলিলন্ট। 
  
ডাক্তাি রজজ্ঞাসা কিলেন– আ রন কেলেলম্লযলক রনলয আসলেন কতা? 
  
না,  রনোি িালত ওিা েযস্ত োকলে। 
  
কফানটা নারম্লয িাখলত িাখলত ম্যারি ভােলেন, এত কোট্ট েযা ালি আরম্ রম্লেয কো 
েেোম্ ককন? 
  
. 
  
সুইজ দূতাোলস ককলটে  ারটে। িরসলডন্ট আলেকজানলড্রাস রনলজ কসখালন উ রিত 
রেলেন। 
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ম্যারিলক কদলখ রতরন কালে এরগলয এলেন। েেলেন– শুভ সন্ধযা, ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। 
হ্ালত হ্াত িাখলেন, তাি ি েেলেন, আ নাি কদ  টাকাটা ম্েুি কলিলে। আরম্ 
অ্তযন্ত কৃতজ্ঞ। 
  
–আ নালদি িালিেি দে ম্ারকেন যুক্তিাে  রিভ্রম্ণ কিলে। েযা ািটা খুেই ভালো, তাই 
নয কী? 
  
কিাম্ারনযাি োরসন্দািা েরন্দ নন। তািা কযখালন খুর  কযলত  ালিন। আম্াি কদ লক 
আ রন সাম্ারজক সুিক্ষা এেিং গণতারিক স্বািীনতাি িতীক িিলত  ালিন। 
  
ম্যারিি হ্ঠাৎ ম্লন  লড কগে, িাস্তায দাাঁরডলয োকা ম্ানুষলদি রেষণ্ণ মু্লখি রম্রেলেি 
কো। এযািল ালটে অ্সিংখয ম্ানুলষি রভড। কত উদ্বাস্তু কদ  োডলত িাইলে। 
  
এখানকাি সম্স্ত ক্ষম্তা জনগলণি হ্ালত কদওযা হ্লযলে। 
  
ম্যারিি ম্লন  লড কগে, কিাম্ারনযালত এম্ন অ্লনক জাযগা আলে, কযখালন রেলদর লদি 
কঢাকাি অ্নুম্রত কদওযা হ্য না। 
  
ম্যারি েেলেন- আ নালক জানালত োিয হ্রে রম্ঃ কিরসলডন্ট, হ্াজাি হ্াজাি ইহুরদ 
কিাম্ারনযা োডলত িাইলেন। রকন্তু সিকাি তালদি রভসা রদলেন না। 
  
–ওাঁিা হ্লেন রেকু্ষিোদী, ওাঁিা সে সম্য কগােম্াে কিাি কিষ্টা কলিন। তাই ওাঁলদি 
ও ি কডা নজি িাখলত হ্লযলে। রতরন আিও েেলত োকলেন, ১৯৬৭ সালে আিে 
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ইজিালযলেি যুি হ্লযরেে। কসারভলযত ইউরনযন এেিং  ূেে ইউলিাল ি অ্নযানয কদ গুলো 
ইজিালযলেি সালে কূটননরতক সম্পকে রেন্ন কলিলে। রকন্তু আম্িাই একম্াত্র ওই কদল ি 
সলে সম্পকে েজায কিলখরে। 
  
ম্যারি রকেু েেলত যারেলেন, তালক োরম্লয রদলয রম্ঃ কিরসলডন্ট েেলেন আ রন এই 
ম্রদিাটা  ান কিলত  ালিন, আ নালক এটা আনন্দ এেিং উদ্দী না কদলে। 
  
. 
  
 ডঃ েুইস ম্যারিলক তুলে কনোি কো েলেরেলেন। রকন্তু ম্যারি িাইলেন কফ্লারিলযনলক 
সেী কলি দারু কিসু্টলিলন্ট ক ৌঁলে যালেন। কফান কলি জানালেন, একটু কদরি হ্লত 
 ালি। 
  
ম্যারিলক এম্েযারসলত রফিলত হ্ে। কিরসলডলন্টি সালে কয কো েলেরেলেন, কসই 
সিংরান্ত িরতলেদন স্বতরি কিলেন। 
  
রকন্তু অ্রফলস রগলয রতরন অ্োক হ্লয কগলেন। ম্লন হ্ে, ককউ কোিহ্য তাি মু্লখি ও ি 
োে িিং েরডলয রদলযলে। েুলট এলেন রিলস  ন কডলস্কি কালে। 
  
িহ্িীলক কডলক েেলেন- গারন, আম্াি অ্রফলস োইলিি ককউ ঢুলকরেে? 
  
–না, ম্যাডাম্। ককউ কতা কঢালকরন? 
  
–কদরখ কতাম্াি কিাজকাি র টটা। 
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–কদখুন। 
  
িহ্িী আগন্তুকলদি তারেকাটা ম্যারিি হ্ালত তুলে রদলেন। সে রকেু খুাঁরটলয  িীক্ষা 
কিলেন ম্যারি। সালড  াাঁিটাি সম্য ম্যারি অ্রফস কেলক িলে রগলযরেলেন। অ্লনকগুলো 
নাম্ িলযলে। 
  
ম্যারি কম্রিন গালডেি মু্লখি রদলক তাকালেন– সকেলক রক রঠক ম্লতা কদখাল ানা কিা 
হ্লযলে? 
  
ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, সলে িহ্িী না োকলে কাউলক ও লি ওঠাি অ্নুম্রত কদওযা হ্য 
না। রকেু ভুে হ্লযলে কী? 
  
ম্যারি েেলেন- তুরম্ তাডাতারড আম্াি অ্রফলস কাউলক  াঠাও। কদখলে, োে অ্ক্ষলি কী 
কেখা আলে। কেখা আলে, যরদ ম্িলত না িাও, তাহ্লে এখনই কদল  রফলি যাও! 
  
. 
  
েুইস ম্যারিি জনয অ্ল ক্ষা কিরেলেন। ম্যারি এলেন এেিং েেলেন, কদরি হ্ওযাি জনয 
আরম্ দুঃখ িকা  কিরে। 
  
–রঠকই আলে, আ নাি সিংোদ আরম্ ক লযরে। 
  
এোি রডনাি শুরু হ্লে। 
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 ডাক্তািোেু জানলত িাইলেন ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, সেরকেু রঠক আলে কতা? 
  
ম্যারি কলষ্টি হ্ারস কহ্লস েেলেন- হ্যাাঁ, আরম্ ভালো আরে। কিাখ েন্ধ কিলেন, ম্লন  লড 
কগে- ম্িলত যরদ না িাও তাহ্লে কদল  রফলি যাও। 
  
স্কলি কঠাাঁট কোাঁযালেন রতরন। ম্লন হ্ে,  িীি এেিং ম্ন, দুই-ই কোিহ্য  ান্ত হ্লে। 
  
ডাক্তাি একরটি  ি একরট ক লগি অ্ডোি রদরেলেন। রতরন েেলেন একজন 
অ্যাম্বাসাডলিি জীেলন কত ঝা এেিং সিংকট। আ রন কীভালে সে সাম্োলেন? 
  
ম্যারি েেলেন- আ নাি কো েেুন? 
  
–আরম্ আি কী েেে? 
  
 –আ রন আেরজরিযালত রেলেন? যুলি অ্িং গ্রহ্ণ কলিরেলেন? 
  
-হ্যাাঁ, িলতযলকি জীেলন এম্ন রকেু সম্য আলস। ওখালন সিাসোদীলদি কম্াকারেো 
কিলত হ্লযরেে। 
  
এই ভদ্রলোলকি সালে এডওযালডেি অ্লনক রম্ে আলে। ম্যারি ভােলেন, এডওযাডে 
রনলজি রেশ্বাস আাঁকলড িলি োকলত ভালোোসলতন। 
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ভদ্রলোক েলেই িলেলেন যালদি সলে আম্িা েডাই কিতাম্, তালদিও োরডলত স্ত্রী-
সন্তান আলে। খািা  োগত, রকন্তু কী কিে? 
  
এক কোতে ওযাইন আনা হ্ে। কখলত কখলত গল্প হ্লে। োে কেখাটাি কো ম্যারি 
ভুলেই কগলেন। ভদ্রলোলকি কোি ম্লিয ককৌতুক আলে। ম্যারিি ম্লন হ্ে, রতরন কোিহ্য 
কানসালসি  হ্লি রফলি কগলেন। রকন্তু এই ভদ্রলোক কযখালন জলন্মরেলেন, কসখান কেলক 
কানসালসি দূিত্ব কম্ কলি  াাঁি হ্াজাি ম্াইে। তলে আম্ালদি  টভূরম্ এত এক ককন? 
ডাক্তািোেুি োো রেলেন একজন কৃষক।রতরন েুইসলক  যারিলসি কম্রডলকে সু্কলে 
 ারঠলয রেলেন। 
  
আম্াি োোি কো খুেই ম্লন  লড ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। 
  
–ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি েলে আম্ায ডাকলেন না কতা। 
  
–রম্লসস অ্যাসলে? 
  
 না, শুিু ম্যারি। 
  
আ নালক অ্লনক িনযোদ ম্যারি। 
  
মু্লখ হ্ারস– স্বাগতম্ েুইস। 
  
 েযরক্তগত জীেলনি রকেু কো হ্ে। কফলে আসা রদনযা লনি সৃ্মরত। 
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ডাক্তািোেু জানালেন- আম্ালক যখন সুলযাগ কদওযা হ্ে, ভােোম্, কিাম্ারনযা ঘুলি 
আরস। এই কদ  সম্পলকে আম্াি খুে একটা ভালো িািণা রেে না। 
  
-ককন? 
  
–না, এখানকাি োরসন্দািা খুেই ভালো। রকন্তু সিকাি েড কডা, স্বািীনভালে কো েোি 
অ্রিকাি  যেন্ত কদওযা হ্য না। এখানকাি ম্ানুষ রীতদালসি জীেন যা ন কিলত োিয 
হ্য। সািা রদন কাজ কিলত হ্য। রকন্তু রেলনাদলনি েযেিা কনই। আরম্ তাই ফ্রালি 
কফিাি জনয উদগ্রীে। 
  
ম্যারি েেলেন- অ্লনলক িাইলেন, আরম্ কদল  রফলি যাই। 
  
-ককন? 
  
 ম্যারি সে কো েলেরেলেন, এম্ন রক োে সােিানোণী। 
  
 েুইস েেলেন- কস কী! কক কলিলে এ সম্পলকে আ নাি ককালনা িািণা আলে? 
  
–না। 
  
েুইস েেলেন– আরম্ একটা কো েেে? আ নালক আম্াি খুে ভালো োলগ েলে 
েেরে। আসলে কী হ্লযলে…এখালন আ রন এম্ন একটা োতােিণ সৃরষ্ট কলিলেন, যালত 
ম্লন হ্লতই  ালি, আ নাি কদ টা খুেই সুন্দি। আ রন োকলেন, ভয  ালেন না। 
ককম্ন? 
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ম্যারিি ম্লন হ্ে, উরন এডওযালডেি ম্লতা কো েলেলেন। 
  
. 
  
ম্যারি রেোনালত শুলয আলেন, ঘুলম্ালত  ািলেন না। েুইলসি কো ম্লন  ডলে। রকন্তু 
ম্যারি রক সরতয এলদল  োকলত  ািলেন? 
  
অ্ন্ধকালিি ম্লিয ম্যারি কখাো কিালখ তারকলয োকলেন। ভীতা এেিং সিস্ত হ্লয। 
  
. 
  
 লিি রদন সকােলেো, ম্াইক কেট রহ্লসে কলি দু কা  করফ রনলয এলসলেন। 
কদওযােটা  রিষ্কাি কলি কদওযা হ্লযলে। 
  
–আরম্ শুলনরে, আ নাি কদওযালে রকেু কেখা রেে। কক রেলখলে িিলত  ািলেন 
  
না, আরম্ অ্রতরেলদি তারেকা কদলখরে। সকলেিই  রিিয আলে। 
  
–তাহ্লে? েুরকলয এখালন ককউ ঢুলকরেে? 
  
 –হ্যাাঁ, িহ্িীলদি কিাখ এরডলয। 
  
–এটা রক রেশ্বাস কিলত হ্লে? রেশ্বাস না কলি উ ায কী? 
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–কেখাটা আসলে কী? 
  
ম্িলত না িাইলে কদল  রফলি যাও। কক ো কািা আম্ালক হ্তযা কিলত িাইলে? 
  
–আরম্ রকেুই েেলত  ািরে না। 
  
রম্ঃ কেট, একটা কো েেলেন, সরতয আম্াি ককালনা রে দ হ্লে কী? 
  
–ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, ওিা আব্রাহ্াম্ রেিনলক হ্তযা কলিরেে, জন ককলনরড, িোটে 
ককলনরড, ম্ারটেন েুোি রকিং, ম্ারিন কগ্রাজা- সোইলকই কম্লি কফো হ্লযলে। সুতিািং 
আ নাি জীেনটাও খুে একটা রনিা দ নয। 
  
রকন্তু, তুরম্ ককাোও কযও না, ভয ক ও না, ডাক্তালিি এই  ব্দগুলো ম্যারিলক তখন 
আশ্বস্ত কলিলে। 
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৫. অমিলে লি েযস্ত 
২৪. 
  
 লিি রদন সকােলেো, আটটা কেলজ  াঁযতারি  রম্রনট। ম্যারি একটা অ্রিলে লন েযস্ত 
আলেন। ডলিারে কস্টান দিজা খুেলেন। েেলেন- আ নাি কেলেলম্লযলক অ্ হ্িণ কিা 
হ্লযলে। 
  
ম্যারি োরফলয উঠলেন– হ্ায ঈশ্বি! একী েেলেন? 
  
–রেমু্রজন অ্যাোম্ে ক ানা কগলে। িািরদলক কখাাঁজাখুাঁরজ শুরু হ্লযলে। 
  
ম্যারি েুটলত েুটলত করিডি রদলয কেরিলয কগলেন। সকলেই তাি রদলক অ্োক কিালখ 
তারকলয আলেন। কলনেে ম্যাকরকরনলক কদখা কগে, ম্াইলরালফালন কো েেলেন। 
  
উরন েেলেন আরম্ অ্যাম্বাসাডিলক জারনলয রদলযরে। 
  
কী হ্লযলে? আম্াি কেলেলম্লয ককাোয? 
  
কলনেে েেলেন– তািা ভালোই আলে, ম্যাডাম্। একজন অ্সােিান ে ত এম্ালজেরি 
সুইলি হ্াত রদলযরেে। আলো জ্বলে উলঠরেে। এস ও এস কঘাষণা কিলত শুরু কলি, 
দুঃসিংোদ। ড্রাইভাি দুলটা ব্ল্ক এরগলয যায। িািলট  ুরে  কাি সলে সলে অ্নুসিণ 
কিলত শুরু কলি। সাইলিন কেলজ যায। 
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ম্যারিি ম্লন হ্ে, হ্ায, তাহ্লে এটা কনহ্াতই একটা দুঘেটনা। ম্যারি েুঝলত  ািলেন, 
কেলেলম্লযলক রতরন কতখারন ভালোোলসন। 
  
. 
  
কসই সন্ধযায ম্যারি কেলেলম্লযি সলে অ্লনকরদন  ি সম্য কারটলযরেলেন। এখন কেলক 
আিও কের  সম্য ওলদিলক রদলতই হ্লে, এম্ন একটা   ে রনলেন রতরন। 
  
তালদি রনষ্পা  মু্লখি রদলক তারকলয ভােলেন- সরতয, এলদি ককালনা রে দ আলে। কী? 
কক ো কািা আম্াি ক্ষরত কিলত িাইলে? এই িলশ্নি ককালনা সলন্তাষজনক উত্তি রতরন 
ক লেন না। 
  
. 
  
রতনরদন ককলট কগলে, ম্যারি আিও একোি ডাঃ েুইস কভসফিলগলসি সালে রডনাি 
কসলিলেন। এখন সম্পকে অ্লনক সহ্জ আি স্বাভারেক হ্লয এলসলে। 
  
কত সুন্দিভালে তািা  িস্পিলক কোট্ট নালম্ ডাকলেন। 
  
তাাঁিা কিরসলডলি ক ৌঁলে কগলেন। ম্যারি জানলত িাইলেন- আ রন রক কভতলি আসলেন? 
  
ভদ্রলোক কভতলি এলেন। ম্যারি কেলেলম্লযলদি সালে েুইলসি  রিিয কিালেন। 
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েুইস কেেলক ককালে তুলে রনলেন। েেলেন, আম্াি একরট কম্লয আলে, কতাম্াি কেলক 
রতন েেলিি ম্লতা কোলটা। আি একরট কতাম্াি ম্লতা। ম্লন হ্লে, কতাম্িা সকলে 
একই সলে সুন্দিী হ্লয উঠলে। 
  
কেে কহ্লস েেে- তািা ককাোয? 
  
 ম্যারি েেলেন- কতাম্িা রক হ্টস িলকালেট খালে? 
  
কেলেলম্লযিা েুইলসি সলে কখোয কম্লত উলঠলে। ম্যারি অ্োক কিালখ তাকালেন, এই 
ভদ্রলোকলক রেশ্বাস কিা যায। এক মু্হূ্লতেি ম্লিয  রিোলিি োতােিণটালক  ােলট 
রদলযলেন। 
  
ম্াঝিাত হ্লয কগলে। ম্যারি ঘরডি রদলক তাকালেন এোি কতাম্ালদি শুলত কযলত হ্লে। 
যাও, সকালে সু্কে আলে। 
  
রটম্ েুইলসি কালে রগলয েেে- কাকু, তুরম্ আোি আসলে কতা? 
  
-হ্যাাঁ, কতাম্াি ম্া ডাকলেই আরম্ আসে। 
  
রটম্ ম্যারিি রদলক তারকলয েেে- ম্ম্, তুরম্ কলে আোি কাকুলক ডাকলে? 
  
ম্যারি হ্াসলেন। েেলেন– র গরগরি। 
  
. 
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ম্যারি েুইসলক দিজা  যেন্ত ক ৌঁলে রদলেন। হ্ালত হ্াত রদলেন। 
  
–এই সন্ধযাটা ভালোই কাটে, ভাষায েেলত  ািে না। 
  
আরম্ও খুে খুর  হ্লযরে। 
  
শুভিাত ম্ারি। 
  
. 
  
সকাে হ্লযলে, ম্যারি কহ্াঁলট অ্রফলস কগলেন। কদখলেন, কদওযাে িিং কলি কদওযা 
হ্লযলে। ম্াইক কেট দু কা  করফ রনলয েলস আলেন। 
  
শুভ সকাে। 
  
আোি ককউ রক কদওযালেি ও ি রেলখরেে? 
  
 কী রেলখরেে। 
  
–েেলতই হ্লে। কেখা রেে, এখনই িলে যাও, নযলতা ম্িলত হ্লে। 
  
 ম্যারি কিযালি েলস  ডলেন– আরম্ েুঝলত  ািরে না, কীভালে এই কেখাগুলো সম্ভে 
হ্লে? 
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ম্াইক জোে রদলেন– ম্লন হ্য ককালনা দে এই ষডযিটা কিলে। 
  
–কী কলি? কম্রিনগাডে সে সম্য  াহ্ািা কদয। সািািাত তালদি  াহ্ািা িলে। অ্েি, 
আততাযী আসলে কী কলি? 
  
-ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। কলনেে ম্যাকরকরনলক সে েো হ্লযলে। 
  
–হ্যাাঁ, ওাঁনাি সলে কো েেলত হ্লে। 
  
 ম্াইক কেট অ্রফস কেলক িলে কগলেন। হ্ঠাৎ ম্যারিি ম্লন হ্ে, ম্াইকই কোিহ্য এই 
ষডযলিি মূ্লে। 
  
রকন্তু ম্াইকলক অ্রেশ্বাস কলি োভ কী? 
  
. 
  
কলনেে ম্যাকরকরন েেলেন– আম্ায রেশ্বাস করুন ম্যাডাম্। আরম্ ঘটনাগুলো শুলন অ্োক 
হ্লয কগরে। িহ্িীি সিংখযা আিও োডালনা হ্লযলে। সািািাত স স্ত্র  াহ্ািা োলক। 
  
ম্যারি েুঝলত  ািলেন, কভতলিি ককউ এই কাজটা কলিলে। রকন্তু কক? রেদুযৎ িম্লকি 
ম্লতা ম্যারিি ম্লন হ্ে কলণেে ম্যাকরকরনলকও আম্িা কভতলিি কোক েেলত  ারি, তাই 
না? 
  
. 
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 ম্যারি েুইসলক একটা কোট্ট রডনাি  ারটেলত আম্িণ জারনলযলেন, রনলজি কিরসলডলি। 
আিও জনাদল ক অ্রতরেলক েো হ্লযলে। সকলে িলে কগলেন। 
  
েুইস েেলেন- আরম্ রক একোি কেলেলম্লযলদি সলে কো েেে? 
  
-ওিা কোিহ্য ঘুরম্লয  লডলে। 
  
–আরম্ ওলদি ঘুম্ ভাোে না। ঘুম্ন্ত মু্লখি রদলক তারকলয োকে। 
  
ম্যারি েুইসলক সলে রনলয ও লি িলে কগলেন। েুইস ঘুম্ন্ত রটলম্ি মু্লখি রদলক 
তাকালেন। 
  
একটু োলদ ম্যারি েেলেন– কেলেি ঘি এই  াল । 
  
আি একটা কেডরুম্, দিজা কখাো হ্ে। কেে ঘুরম্লয আলে। কেডকভািটা কুাঁকলড কগলে। 
েুইস একটু একটু কলি সাম্লন এরগলয কগলেন। কেডকভািটা রঠক কলি রদলেন। 
অ্লনকক্ষণ ঘুম্ন্ত মু্লখি রদলক তারকলয োকলেন। 
  
েুইস েেলেন- আহ্া, ভারি সুন্দি কেলেলম্লয দুরট! 
  
তািা সাম্লন দাাঁডালেন। এলক অ্লনযি রদলক তাকালেন। োতাস েলয যালে। 
  
রকন্তু কী ঘটলত িলেলে? 
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তাি ি, দুরট  িীি, এলক অ্নযলক তীব্রভালে আরেেন কিলে। উনু্মখ দুরট কঠাাঁট 
কাোকারে িলে এলসলে। 
  
ডাক্তাি েেলেন আরম্ এখালন আি আসে না। না, এভালে আ নালক আি জ্বাোতন 
কিে না। আরম্ জারন না, ভরেষযলত কী কেখা আলে। 
  
ম্যারি রনিাসক্তভালে জোে রদলেন- আরম্ জারন েুইস, ভরেষযলত কী কেখা আলে। 
  
. 
  
কডরভড রভক্টি ম্যারি অ্রফলস েুলট এলেন। 
  
খুে খািা  খেি আলে। কিরসলডন্ট আলজেরন্টনাি সলে একটা িুরক্ত লত্র সই কলিলেন। 
আলজেরন্টনাি সালে োরণলজযি  রিম্াণ োরডলয কদওযা হ্লযলে। ব্রারজলেি সলেও সই 
কিা হ্লযলে। আম্িা এই দুরট িুরক্তি ও ি ভীষণভালে রনভেি কলিরেোম্। 
  
কীভালে কোোতো হ্ে? 
  
েযা ািটা ক ষ হ্লয কগলে। ওযার িংটলন কটলেক্স  াঠালত হ্লে। আ নাি অ্নুম্রত িাই। 
  
–আরম্ েযা ািটা আি একোি ভােে। 
  
 –কিরসলডন্ট আওলনসু্ক কখনও ম্ত  রিেতেন কিলেন না। 
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–এত সহ্লজ আরম্ হ্াে োডে না। 
  
তাি ি কফালন ডলিারেলক ডাকলেন– ডলিারে, কিরসলডন্ট আওলনসু্কি সলে একটা 
সাক্ষাৎকালিি েযেিা করুন। যত তাডাতারড সম্ভে। 
  
. 
  
আলেকজানলড্রাস ম্যারিলক  যালেলস রনম্িণ কিলেন। োলঞ্চি আসলি। 
  
 ম্যারি ঢুকলেন। কিরসলডলন্টি কিালদ্দা েেলিি কেলে রনকু তালক অ্রভনন্দন জানাে। 
  
শুভ সন্ধযা, ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। আরম্ রনকু। কতাম্ালক  যালেলস আম্িণ জানারে। 
  
–িনযোদ। 
  
কেলেরট ভারি ভালো। েযলসি তুেনায েম্বা, কালো দুরট কিাখ, কিালখি তািায দুষু্টরম্ি 
রঝরেক। কদলখ ম্লন হ্য, কস েুরঝ েলডা হ্লয কগলে। 
  
–োোলক েেরে তুরম্ এলসে, ককম্ন? 
  
ম্যারি এেিং আওলনসু্ক সাম্না সাম্রন েলসলেন, ডাইরনিং রুলম্। তািা ম্াত্র দুজন। ম্যারি 
ভােরেলেন কিরসলডলন্টি স্ত্রী ককাোয? তালক ককালনা অ্নুিালন কদখা যায না ককন? 
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কিরসলডন্ট িীলি িীলি  ান কিলেন। তাি ম্নটা রেল ষ ভালো কনই। রতরন রসগালিট 
িিালেন। 
  
–কেলেলম্লযলদি রনলয এরদক-কসরদক কেডালত কগলেন? 
  
কিাম্ারনযা একটা সািংঘারতক সুন্দি কদ । আম্িা অ্লনক রকেু কদলখরে। ভদ্রলোলকি 
মু্লখ আম্িণী হ্ারস আিও অ্লনক রকেু কদখাে। আরম্ সলে যাে। আরম্ জারন, 
কিাম্ারনযাি ককান্ ককান্ রজরনস আ নাি ভালো োগলে? 
  
ম্যারি েেলেন রম্ঃ কিরসলডন্ট, আজলক একটা গুরুত্ব ূণে েযা ালি আলোিনা কিলত 
িাইরে। 
  
আওলনসু্ক জালনন, কীজনয ম্যারি এলসলেন। আলম্রিকানিা এখালন ভালোল েযেসা কিলত 
িাইলে। রকন্তু অ্লনক কদরি হ্লয কগলে। আলম্রিকান িােদূতলক এোি খারে হ্ালত 
রফিলত হ্লে। খুে খািা , আহ্া, এম্ন সুন্দিী ম্রহ্ো। 
  
–আরম্ দুই  হ্লিি কো েেলত িাইরে। 
  
আওলনসু্ক জানলত িাইলেন- কী েেলত িাইলেন? 
  
দুই যম্জ কনযা, সানফ্রারিসলকা আি ওসাকা, েস এলেেস আি এলেি, ওযার িংটন 
আি কেরজিং। 
  
–আরম্ রঠক েুঝলত  ািরে না। 
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রম্ঃ কিরসলডন্ট, েুখালিস্টলক আম্িা রক আলম্রিকাি ককালনা  হ্লিি যম্জ  হ্ি কিলত 
 ারি না। কভলে কদখুন কতা, তাহ্লে সািা  ৃরেেীি ম্ানুলষি কিাখ  ডলে এই  হ্লিি 
ও ি। এম্নরক আম্ালদি কিরসলডন্ট এরেসনও খুর  হ্লেন। েযা ািটা খুেই ভালো 
হ্লে। তা-ই নয রক? একোি কভলে কদখলেন? এি জনয হ্যলতা আ নালক কনালেে 
 ুিস্কািও কদওযা হ্লত  ালি। 
  
আওলনসু্ক েলস আলেন। ভােলতই  ািলেন না। এই িস্তােটা কাযেকিী হ্লে কী হ্লে? 
  
রতরন েেলেন– ভালোই েলেলেন, ম্ারকেন যুক্তিালেি ককালনা  হ্লিি অ্িং ীদাি। িস্তােটা 
খুেই ভালো। 
  
–এলত আ রন রেশ্বলজাডা খযারত  ালেন। আ নালক সোই জাতীয েীলিি সম্মান কদলে। 
কানসাস রসরট কেলক একদে আসলেন এই  হ্ি ভ্রম্ণ কিলত। 
  
কানসাস রসরট ককন? 
  
–রনউইযকে অ্েো র কালগা  হ্লিি কো সোই জালন। কসখানকাি োরণরজযক  রিলে  
আলে। েস এলেেলসি কো কতা আলগই েলেরে। কানসাস রসরট ম্িয আলম্রিকায 
অ্েরিত। এখালন কৃষকলদি সিংখযা কের । এখানকাি ম্ানুষ আ নাি  হ্লি আসলে। 
সািংসৃ্করতক রেরনম্য হ্লে। রম্ঃ কিরসলডন্ট, সকলেি মু্লখ মু্লখ আ নাি নাম্ ঘুিলে। 
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 কিরসলডন্ট েেলেন- আ নাি িািণাি ম্লিয সরতয নতুনলত্বি কোাঁযা আলে। কানসাস 
রসরট-েুখালিস্ট, আহ্া, ভারি ভালো একটা সম্লঝাতা। 
  
-েুখালিস্টলক আম্িা েডরদ েেে। 
  
োঃ, িস্তােটা কভলে কদখলত হ্লে। 
  
আওলনসু্ক িস্তােটা ভােলত োকলেন। সকলেি মু্লখ মু্লখ আম্াি নাম্ েরডলয  ডলে! 
কসারভলযত ইউরনযন আম্ালক সম্লঝ িেলত োিয হ্লে! 
  
রকন্তু আলম্রিকা যরদ েযা ািটা নাকি কলি কদয? 
  
কখনও কিলে না। আরম্ আ নালক গযািারন্ট রদরে। 
  
 কলে কেলক এটা কাযেকিী হ্লে? 
  
–যখন কঘাষণা হ্লে তখন কেলক। আ রন এক ম্হ্ান িােলনতা, রম্ঃ কিরসলডন্ট, এই 
েযা ািটা োস্তোরযত হ্লে আ নাি সম্মান আিও কেলড যালে। 
  
আওলনস্তু অ্নয কো ভােরেলেন। রতরন ভােরেলেন, আম্িা দুই যম্জ  হ্লিি ম্লিয 
েযেসা-োরণজয োরডলয তুেে। েেুন কতা, কানসালস কী কী রজরনস  াওযা যায? 
  
–অ্নানয রজরনলসি সালে  াওযা যায দানা সয আি সযারেন। 
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. 
  
কডরভড রভক্টি জানলত িাইলেন কী কলি এটা সম্ভে হ্ে? কী কলি ভদ্রলোকলক কোকা 
োনালেন? 
  
ম্যারি েেলেন– না, আওলনস্তু অ্তযন্ত িাোক ম্ানুষ। রতরন েুঝলত ক লিরেলেন, আরম্ 
ককান্ িস্তাে কিলত িলেরে। আওলনসু্ক এখনই কটরেরভ লন ভাষণ রদলেন। আ রন রক 
একোি শুনলেন? 
  
. 
  
স্টানটন আনলন্দ ম্যারিলক কফান কিলেন- আ রন কতা আলেৌরকক কাণ্ড ঘরটলযলেন। কী 
কলি কিলেন? আম্িা কভলেরেোম্, এোি কহ্লি যাে। 
  
ম্যারি েেলেন– ভদ্রলোলকি ইলগালত আঘাত কলি। 
  
–কিরসলডন্ট জানলত কিলযলেন, এি অ্ন্তিালে ককান্ িহ্সয কাজ কিলে? 
  
–স্টান কিরসলডন্টলক আম্াি িনযোদ জানালেন। 
  
–কিরসলডন্ট আি আরম্ কলযক সপ্তালহ্ি ম্লিয রিন ভ্রম্লণ যাে। যরদ আম্ালক দিকাি 
হ্য, তাহ্লে কফান কিলত ভুেলেন না রকন্তু। 
  
আহ্া, ভ্রম্ণটা ভালো কহ্াক। ঈশ্বলিি কালে এই িােেনা। 
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. 
  
সপ্তাহ্ ককলট যালে তুমু্ে েযস্ততাি ম্লিয। কদখলত কদখলত নৃতযিত ম্ািে ম্াস ককলট কগে। 
এোি সম্স্ত কদল  েসন্ত এলসলে। এখন আি গিম্ জাম্াকা লড  িীি আোরদত 
কিলত হ্লে না। এখন রফনরফলন ক া াক  িলেই িেলে। গালে গালে ফুে িলিলে। 
 াকেগুলো িম্ৎকাি কদখালে। জুন ম্াস এলস কগে। 
  
. 
  
েুলযি আযালসে এখন  ীতকাে, কনউসা মু্লজ তাি অ্যা াটেলম্লন্ট রফলি এলেন। তখন 
ম্িযিাত। কটরেলফান রিৎকাি কিলে। রতরন কফান িলি েেলেন– কী? 
  
রম্স মু্লনজ, আরম্ ম্ারকেন যুক্তিাে কেলক কো েেরে। 
  
–ইযা। 
  
আরম্ রক অ্যালেলেি সলে কো েেে? 
  
অ্যালেে এখালন োলকন না রসনি, আ রন কক? 
  
 কনলট্রাোি েেলেন- আঃ, এই জাতীয কম্লযি সলে কাজ কিলত হ্লে, ভােলত কগলেই 
গা-টা রঘনরঘন কলি। হ্যারি োনলজি কো ম্লন  লড কগে। 
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কনলট্রাোি েেলেন- অ্যালেেলক একটা খেি কদলেন? 
  
–এক রম্রনট। 
  
–কফানটা ককউ কফলে রদে।  ব্দ  াওযা কগে। 
  
আোি কণ্ঠস্বি- ওলক। 
  
–অ্যালেেলক েেুন, েুখালিলস্ট একটা কাজ কিলত হ্লে। 
  
–োনডালত। 
  
–কযসাস! আঃ, এি সালে কো েো মু্ রকে। 
  
-েুখালিস্ট, কিাম্ারনযা।  ঞ্চা  েক্ষ ডোলিি একটা কাজ আলে। এই ম্ালসি ক লষি 
রদলক ওাঁনালক েুখালিলস্ট আসলত হ্লে। একু  রদন সম্য আলে। আ রন রক তা শুনলত 
 ালেন? 
  
–এক মু্হূ্তে অ্ল ক্ষা করুন। আরম্ সে রেলখ রনরে। 
  
কনলট্রাোি সােিালন অ্ল ক্ষা কিলেন। 
  
–রঠক আলে,  ঞ্চা  েক্ষ ডোলি কটা ম্াো কাটলত হ্লে? 
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–অ্লনকগুলো… 
  
. 
  
এম্েযারসি সাম্লন েম্বা রভড ম্যারিি কম্ালটই ভালো োলগ না। ম্াইক কেলটি সলে রতরন 
আলোিনা কিলেন। 
  
–এই ম্ানুষগুলো ম্ারকেন কদল  কযলত িাইলেন, আম্ালদি উরিত সাহ্াযয কিা। 
  
 –আওলনস্তুি সলে কো েেলত হ্লে। 
  
–কদখুন রকেু কিা যায রকনা। 
  
. 
  
ম্যারি ডলিারে কস্টানলক েেলেন কিরসলডলন্টি সলে একটা অ্যা াযলম্লন্টি েযেিা করুন। 
  
রকেুক্ষণ ককলট কগে। ম্যারিি অ্রফলস কসলরটারি ক ৌঁলে েেলেন– ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, 
এখন আি কদখা কিা যালে না। 
  
ম্যারি অ্োক হ্লযলেন ককন? 
  
–আওলনসু্ক কািও সলে কদখা কিলেন না। ককউ তাি িাসালদি কাোকারে আসলত 
 ািলে না। 
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ম্যারি েলস িইলেন। তাি ম্ালন? একটা ম্স্ত েলডা কঘাষণা কিা হ্লে? সাম্রিক 
অ্ভুযত্থান? রকেু একটা ঘটলত িলেলে কী? 
  
রতরন েেলেন– ডলিারে আিও একোি কিষ্টা করুন কতা। 
  
তাি ম্ালন? অ্নয ককালনা উ ালয? 
  
–ভােলত কিষ্টা করুন, সরতয সরতয ওখালন ককালনা ঘটনা ঘটলে রকনা। 
  
. 
  
এক ঘণ্টা ককলট কগলে। ডলিারে রিল াটে রদলেন রকেু একটা ঘটলে। 
  
তাি ম্ালন? 
  
–আওলনসু্কি কেলে মৃ্তুয যযায। 
  
–রনকুি কী হ্লযলে? 
  
 –তালক রেষ রদলয ম্ািা হ্লে। 
  
ম্যারি  ান্ত হ্লয জানলত িাইলেন তাি ম্ালন? এখনাকাি ককালনা দুিালিাগয েযারি? 
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–না, ম্যাডাম্। আ রন রক শুলনলেন  ূেে জাম্োরনলত একটা ম্ািাত্মক েযারি কদখা 
রদলযরেে। রনকু কসখালন কেডালত রগলযরেে। ককউ তালক রটলন ভরতে খাোি কদয উ হ্াি 
রহ্লসলে। গতকাে কসই খাোিটা রনকু কখলযরেে। 
  
–অ্যারন্টরসিাম্  াওযা যায না? 
  
–ইউলিা ীয কদল  ওই রসিাম্  াওযা যায না। 
  
–তাহ্লে কী হ্লে? 
  
ডলিারে অ্রফস কেলক িলে এলেন, ম্যারি অ্লনকক্ষণ কিযালি েলসরেলেন। হ্যলতা অ্লনক 
কদরি হ্লয কগলে। আহ্া, রনকুি মু্খখানা ম্লন  ডে। ম্াত্র কিালদ্দা েেি েযস, কেলেি 
কেলক এক েেলিি েলডা। 
  
রতরন ইন্টািকলম্ি কোতাম্ রট লেন। েেলেন, ডলিারে, এখনই জরজেযালত কফান োগান 
কতা। রডরজজ কনলট্রালেি সালে কো েেলত হ্লে। 
  
 াাঁি রম্রনলটি ম্লিয োইন  াওযা কগে। 
  
-ইলযস ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, আম্ালদি এখালন অ্যারন্টরসিাম্ আলে। রকন্তু ম্ারকেন যুক্তিালে 
তা েযেহ্ালিি দিকাি  লড না। 
  
ম্যারি েেলেন– আরম্ ম্ারকেন কদল  কনই। আরম্ েুখালিলস্ট আরে। রসিাম্টা এখনই িাই। 
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রকেুক্ষলণি নীিেতা  াঠালত হ্লে। রকন্তু ওখালন ক ৌঁলোোি আলগই কোিহ্য আি 
িলযাজন হ্লে না। 
  
–আরম্ কিষ্টা কিরে, রসিাম্টা স্বতরি িাখুন। 
  
. 
  
দ  রম্রনট ককলট কগলে, ম্যারি কো েেলেন এযািলফাসে কজনালিলেি সলে, ওযার িংটলন। 
  
–গুড ম্রনেিং ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, েযা ািটা খুেই অ্োক োগলে। আরম্ এেিং আম্াি স্ত্রী, 
আম্িা দুজলনই আ নাি ফযান। 
  
কজনালিে, আম্াি একটা কাজ কলি কদলেন? 
  
কী কাজ েেুন। 
  
–ককান্ রেম্ানটা খুে তাডাতারড কিাম্ারনযালত ক ৌঁলোলত  ালি? 
  
–কী েেলেন? 
  
 –আরম্ িাইরে েুখালিলস্ট একটা ওষুি আনলত। 
  
–কদখরে কী কিা যায। 
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–কত তাডাতারড খেি  াে? 
  
–এখনই রডলফি কসলরটারিি অ্নুম্রত ক লত হ্লে। আিও রকেু কাজ আলে। কসগুলো 
কিলত সম্য োগলে। 
  
–কজনালিে খুে তাডাতারড করুন। না হ্লে রকন্তু আি কালজ োগলে না। একরট কেলেি 
জীেন ক ষ িালন্ত ক ৌঁলে কগলে। কসই কেলেরট হ্ে কিাম্ারনযাি কিরসলডলন্টি সন্তান। 
  
েুঝলত  ািরে, রকন্তু আরম্ সই কিে কী কলি? 
  
–কজনালিে, যরদ কেলেরট ম্ািা যায, তাহ্লে আরম্ কিস কনফালিি ডাকে, আরম্ েেে, 
আ নাি জনয কেলেরটি মৃ্তুয হ্লযলে। 
  
-কহ্াযাইট হ্াউলসি অ্নুম্রত োডা আরম্ এটা কিলত  ারি না। 
  
ম্যারি েেলেন- রঠক আলে রসিাম্টালক রনলয আটোন্টা এযািল ালটে িলে আসুন। 
িলতযকটা মু্হূ্লতেি দাম্ আলে। 
  
কফানটা কিলখ রদলেন ম্যারি। ভগোলনি কালে িােেনা কিলেন। 
  
. 
  
কজনালিে জুকলিি সহ্কারি েেলেন– এটা কী সযাি? 
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কজনালিে জুকি েেলেন- এস আি-৭১ কক স্বতরি িাখলত হ্লে। রসিাম্  াঠালত হ্লে 
কিাম্ারনযালত। 
  
–কী হ্লে রকেুই েুঝলত  ািরে না। 
  
–একু্ষরন স্টানটন িজালসেি সলে কো েেলত হ্লে। 
  
 াাঁি রম্রনলটি ম্লিয কজনালিে কিরসলডলন্টি স্বেলদর ক উ লদষ্টাি সলে কো েেলেন। 
  
–ওই েযা ািটা এখনই কিলত হ্লে সযাি। কিা না হ্লে ক্ষরত হ্লয যালে। 
  
 স্টানটন িজাসে েেলেন- কজনালিে, এস আি-৭১ কতক্ষলণি ম্লিয হ্ালত আসলে? 
  
দ  রম্রনলটি ম্লিয সযাি। 
  
তাহ্লে আি কদরি কিলেন না। 
  
. 
  
রনকুি স্নাযুতি ক্ষরতগ্রস্ত হ্লযলে। কস রেোনালত শুলয আলে। তাি মু্খলিাখ রেেণে, তালক 
কৃরত্রম্ভালে োাঁরিলয িাখা হ্লযলে। ডাক্তািিা েলস আলেন। সিংখযায রতনজন। 
  
কিরসলডন্ট আওলনষু্ট কেলেি কেডরুলম্ দাাঁরডলয আলেন- কী হ্লে?— 
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আম্িা ইউলিাল ি সম্স্ত কদল ি সালে কো েলেরে। ককাোও অ্যারন্টরসিাম্ কনই। 
  
ম্ারকেন যুক্তিালেি সলে কো েো যায না? 
  
একজন ডাক্তাি কাাঁি ঝাাঁরকলয েেলেন–ওখান কেলক রসিাম্ আনলত অ্লনক কদরি হ্লে। 
  
 আওলনসু্ক আোি কেলেি কালে এরগলয কগলেন। ম্াোয হ্াত িাখলেন, ঘাম্ হ্লে। 
  
না, কিালখি সাম্লন কেলে ম্ািা যালে। আওলনসু্ক ককাঁলদ কফলেলেন- আরম্ রকেুই কিলত 
 ািে না? 
  
. 
  
আটোন্টাি ইন্টািনযা ানাে এযািল াটে। এযািলফাসে রেমু্রজন দাাঁরডলয রেে। অ্যারন্টরসিাম্ 
আলে োলক্সি ম্লিয, েিফ রদলয আোরদত। রতন রম্রনট, এোি উডান  ারখ উডলত শুরু 
কলিলে। এস আি-৭১, এযািলফালসেি সেলেলক দ্রুতগাম্ী সু ািলসারনক কজট।  লব্দি 
গরতলেলগি কিলয রতনগুণ দ্রুত উডলত  ালি। আটোরন্টলকি ও ি রদলয উলড িলেলে। 
িাি হ্াজাি ম্াইে, দুঘণ্টাি ম্লিয ক ৌঁলোলত হ্লে। 
  
কজনালিে ম্যাকরকরন এযািল ালটে দাাঁরডলযরেলেন। অ্রত দ্রুত গারড এরগলয িেে 
কিরসলডলন্টি  যালেলসি রদলক। 
  
. 
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ম্যারি সািািাত তাি অ্রফলস েলসরেলেন। িরত মু্হূ্লতে রিল াটে রনরেলেন। ক ষ রিল াটে 
এে কভাি েটাি সম্য। 
  
কলনেে ম্যাকরকরন েেলেন– কেলেরটলক রসিাম্ কদওযা হ্লযলে। ডাক্তাি েেলেন, কেলেরট 
কোঁলি কগে। 
  
–হ্যায ঈশ্বি, কতাম্ালক অ্সিংখয িনযোদ! 
  
. 
  
দুরদন ককলট কগলে, ম্যারিি অ্রফলস একটা হ্ীলিি কনকলেস  াঠালনা হ্ে। কেখা হ্ে– 
আ নাি এই ঋণ আরম্ কখনও ক াি কিলত  ািে না। আলেকজানলড্রাস আওলনসু্ক। 
  
হ্ায ঈশ্বি, ডলিারে এই কনকলেসটা কদলখ অ্োক হ্লয কগলেন, ডলিারে েেলেন– অ্ন্তত 
 াাঁি েক্ষ ডোি। 
  
ম্ারি েেলেন– অ্ে যই, রকন্তু এখুরন এটা কফিত  াঠালত হ্লে। 
  
. 
  
 িরদন সকােলেো। কিরসলডন্ট আওলনসু্ক ম্যারিলক কডলক  ারঠলযলেন। 
  
 ম্যারি িাসালদ রগলয েেলেন– আরম্ একোি রনকুি সলে কদখা কেি। 
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 রনকু রেোনালত শুলয আলে, েই  ডলে। ম্যারিি রদলক কস তাকাে, গুড ম্রনেিং ম্যাডাম্ 
অ্যাম্বাসাডি। 
  
–গুড ম্রনেিং রনকু। 
  
–োোি মু্লখ শুলনরে তুরম্ আম্াি িাণ োাঁরিলযে। 
  
–না, তুরম্ কিালখি সাম্লন ম্ািা যালে আি আরম্ তা কদখে কী কলি? কতাম্াি েযরস 
একটা কম্লয আলে আম্াি। তাি নাম্ কেে। 
  
কেেলক একরদন রনলয আসলে? তাি সলে গল্প কিে। 
  
. 
  
কিরসলডন্ট আওলনসু্ক ম্যারিি জনয একতোয অ্ল ক্ষা কিরেলেন। রতরন েেলেন– আ রন 
আম্াি উ হ্াি কফিত  ারঠলযলেন ককন? 
  
–আ নাি কেলেি জীেন োাঁরিলযরে। এটালক আরম্ োরণজয েলে গ্রহ্ণ কিলত িাইরে না। 
  
–আ রন আম্াি কেলেি িাণ োাঁরিলযলেন, আ নালক রকেু একটা কতা আরম্ কদে। 
  
–রকেু কদোি কনই, ও আম্াি কেলেি ম্লতা। 
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আওলনসু্ক কটরেলে ঘুরষ কম্লি েেলেন আরম্ আ নাি কালে ককন ঋণী োকে? কী রদলত 
হ্লে েেুন? 
  
ইলযাি এরক্সলেরি, আরম্ রকেু িাইে না। আম্াি দুলটা কেলেলম্লয আলে। েুঝলতই 
 ািলেন কতা, আ নাি কেলেি অ্সুলখি কো শুলন আম্াি ম্লনি অ্েিা কী হ্লযরেে। 
  
ভদ্রলোক কিাখ েন্ধ কলি েেলেন– রনকু আম্াি একম্াত্র সন্তান। ওি রকেু হ্লে… 
  
রতরন আি কিাখ খুেলত  ািলেন না। 
  
–আরম্ ও লি রগলযরে। কেলেরট ভালোই আলে। ইলযাি এরক্সলেরি, এম্েযারসলত রফিলত 
হ্লে। 
  
অ্ল ক্ষা করুন। আ রন ককালনা রকেু কনলেন না কতা? 
  
–না, আরম্ আলগই েলেরে। 
  
–কে । রঠক আলে, রঠক আলে, আ রন অ্নয রকেু িাইলেন কী? 
  
না, রকেুই না। 
  
–রকেু একটা আ নালক রনলতই হ্লে। েেুন, কী আ নাি ইলে? 
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ম্যারি উলঠ দাাঁডালেন, ভদ্রলোলকি মু্লখি রদলক তাকালেন। ক ষ  যেন্ত েেলেন– আরম্ 
িাইরে, কিাম্ারনযা কেলক ইহুরদলদি োইলি কেলিালনাি ও ি কয রনলষিাজ্ঞা আলে তা কযন 
অ্রেেলম্ব োরতে কিা হ্য। 
  
আওলনসু্ক কিযালি েলস অ্লনকক্ষণ কোগুলো ভােলেন। কডলস্কি ও ি হ্াত িাখলেন। 
তাি ি েেলেন– রঠক আলে, এই কাজটা কিা হ্লে। আরম্ েযা ািটালক আিও সহ্জ 
কলি কদে। 
  
. 
  
সোইকাি কালে কঘাষণাটা কিা হ্ে। ম্যারি একটা কটরেলফান কে ক লেন, কিরসলডন্ট 
এরেসলনি কাে কেলক। 
  
এরেসন েেলেন- আ রন কতা এলকি  ি এক অ্লেৌরকক কাণ্ড ঘটালেন! 
  
–রম্ঃ কিরসলডন্ট, আরম্ খুে ভাগযেতী। 
  
–আরম্ িাই, আম্াি সে কূটনীরতরে ািলদিা কযন এম্নই ভাগযোন হ্লয ওলঠ। আ নালক 
আিও একোি িনযোদ জানারে। আ নালক রনেোিন কলি আরম্ রঠক  দলক্ষ  রনলযরে। 
  
–কিরসলডন্ট আ নালক অ্লনক িনযোদ। 
  
. 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

344 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

হ্যারিলযট ফুগাি ম্যারিলক েলেরেলেন- জুোই ম্াস এলস কগে, িাি তারিলখ আম্িা 
একটা  ারটে কদে। েুখালিলস্ট কযসে আলম্রিকানিা েসোস কলিন, তািা সকলেই 
 ারটেলত আসলেন। 
  
–হ্যাাঁ, েযা ািটা খুেই ভালো হ্লে। 
  
–তাহ্লে েযেিা শুরু কিা যাক। অ্লনকগুলো  তাকা োগলে, কেেুন, অ্লকেিা। 
  
–শুনলত ভালোই োগলে, আ নালক িনযোদ হ্যারিলযট। 
  
কিরসলডিটাও সাজালত হ্লে। রকন্তু ম্যারি ভােলেন, স্বািীনতা রদেলস আরম্ কদল  োকে 
না। েযা ািটা ভােলতই খািা  োগলে। 
  
. 
  
কফ্লালিি এেিং ডগোস রসফাি ম্যারিি োরডলত এলেন। 
  
–আম্িা কিালম্ এলসরেোম্, তাই ভােোম্, কতাম্াি সলে কদখা কলি যাই। 
  
 ম্যারি জানলত িাইলেন- কী আশ্চযে, আরম্ ভােলতই  ািরে না। 
  
–আগাম্ীকাে কতাম্াি কী কাজ? 
  
. 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

345 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

  
রসযফািিা যখন অ্লটাল রন এযািল ালটে এলেন, ম্যারি কসখালন দাাঁরডলযরেলেন। 
  
দুজলন দুজনলক জরডলয িিলেন। 
  
কফ্লালিি েেলেন- কতাম্ালক কদখলত খুে ভালো োগলে। অ্যাম্বাসাডি হ্লযে, রকন্তু কসই 
আলগি ম্লতা িলয কগলে। 
  
কিরসলডি, ম্যারি িািরদলক তারকলয কদখারেলেন। যখন িেলম্ এখালন এলসরেলেন, 
অ্োক হ্লযরেলেন। িািম্ালস সে রকেু  ােলট কগলে। ম্লন হ্লে, এই সে অ্নন্তকাে 
োকলে। 
  
কফ্লালিি জানলত িাইলেন- এখালন তুরম্ োলকা নারক? 
  
কফ্লালিি েেলেন- কভতলি সুইরম্িং  ুে আলে, রেলযটাি, এক হ্াজাি ঘি, কতাম্াি রনজস্ব 
োগান। 
  
. 
  
রে াে ডাইরনিংরুম্, তািা সকলে েলসরেলেন। োঞ্চ কখলত কখলত গল্প হ্লে। জািং ন 
রসরটি িরতলে ীলদি কো। 
  
–ওলদি কো ম্লন  লড? ডগোস জানলত িাইলেন।   
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–হ্যাাঁ, ম্যারিি ম্লন  লড কগে, যখন রতরন োরড আসলতন, িাি াল  কত নীিেতা এেিং 
 ারন্ত। েনু্ধিা আসলতন। স্বাম্ীি সলে কাটালনা অ্ন্তিে মু্হূ্তে। আি এখালন? অ্রফলস 
খািা  কো কেখা হ্লে, রহ্িংসা এেিং অ্নযায। 
  
–তুরম্ রকেু ভােে? কফ্লালিি জানলত িাইলেন। 
  
–না, আরম্ রদোস্বে কদখরে। কতাম্িা ইউলিাল  কী কিে? 
  
আরম্ কিালম্ একটা সলম্মেলন কযাগ রদলত এলসরে। ডগোস েেলেন। 
  
কফ্লালিি েেলেন- েলে যাও, েলে যাও। 
  
ভােোম্, এত কালে যখন এলসরে, কতাম্াি সালে কদখা কলি যাই। 
  
–কতাম্ালদি কদলখ আম্াি খুেই ভালো োগলে। 
  
কফ্লালিি দীঘেশ্বাস কফেলেন– আরম্ ভােলত  ারিরন, তুরম্ এত েলডা নাম্কিা স্টাি হ্লয 
উঠলে। 
  
ম্যারি হ্াসলেন– কফ্লালিি আরম্ একজন সাম্ানয িােদূত। এলত স্টাি হ্োি কী হ্ে? 
  
না, আরম্  রিষ্কাি েুঝলত  ািরে, কতাম্াি ভরেষযলত কী কেখা আলে। 
  
–কী কেখা আলে? 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

347 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

  
জানলত িাইে? 
  
হ্যাাঁ। 
  
-ম্যারি, টাইম্-এ গত সপ্তালহ্ কতাম্ালক রনলয একটা রেিাট আরটেলকে কেরিলযলে। কতাম্াি 
েরে আি কেলেলম্লযলদি েরে ো া হ্লযলে। স্টানটন িজাসে কিস কনফালিলি কতাম্াি 
কো োেোি েলেলেন। রতরন েলেলেন, তুরম্ হ্লে আলম্রিকাি কেি িােদূত। এম্নরক 
কিরসলডন্ট  যেন্ত কতাম্াি ি িংসা কলিলেন। রেশ্বাস কলিা, এখন আলম্রিকাি সকলেি 
মু্লখ কতাম্াি নাম্। 
  
–হ্যাাঁ, হ্যলতা তাই। রকন্তু কতরদন আরম্ আলম্রিকালত যাইরন? 
  
স্টানটলনি কো ম্লন  লড কগে। স্টানটন েলেরেলেন কিরসলডলন্টি ইোনুসালি আম্িা 
আ নাি একটা সুন্দি ভােমূ্রতে স্বতরি কিরে। 
  
ম্যারি জানলত িাইলেন- এখালন কতাম্িা কতরদন োকলে? 
  
–আরম্ কতা েিােলিি জনয োকলত িাইরে। রকন্তু রতনরদলনি কের  োকা হ্লে না। এোি 
োরড রফিলত হ্লে। 
  
ডগোস জানলত িাইলেন– এডওযালডেি কো ম্লন  লড? 
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ম্যারি েেলেন- িলতযক িালত এডওযালডেি সালে কো েরে আরম্। েযা ািটা রক 
অ্রেশ্বাসয ম্লন হ্লে? 
  
-না-না, কখলনাই নয। 
  
–আরম্ কিষ্টা কিরে, রনলজলক সাম্লে কনোি, ককম্ন? 
  
–তাি ি? কফ্লালিি জানলত িাইলেন কালিাি সলে কো হ্লযলে? নতুন ককউ? 
  
 ম্যারি হ্াসলেন–হ্যলতা, তাি সালে কতাম্ালদি কদখা হ্লে, আজ িালত, রডনালি আসলি। 
  
. 
  
ডাক্তাি েুইস কভসফিলগলসি সালে রসফািলদি েনু্ধত্ব হ্ে। তািা শুলনরেলেন ফিারসিা 
আত্মসিংযম্ী রকন্তু নীিে স্বভালেি হ্লয োলকন। রকন্তু েুইসলক কদলখ ম্লন হ্ে, রতরন 
েড্ড িাণেন্ত এেিং ফুরতেোজ, ওষুি ত্র রনলয দুজলনি ম্লিয আলোিনা হ্ে। আহ্া, 
েুখালিলস্টি েুলক কাটালনা একরট স্মিণলযাগয সন্ধযা ম্লন হ্ে আজ সন্ধযায ম্যারি সে 
রদক কেলকই সুরনরশ্চত এেিং আনন্দ মু্খরিতা। 
  
িাত এগালিাটা কেলজলে। রসফািিা ও িতোয িলে কগলেন। তািা কগস্টরুলম্ যালেন। 
ম্যারি নীলিি তোয েলস আলেন। েুইসলক শুভিাত জানালেন। 
  
েুইস েেলেন- আ নাি েনু্ধলদি খুে ভালো কেলগলে। আোি ওলদি সলে কদখা হ্লে, 
কী? 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

349 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

  
হ্যাাঁ, তািা করদন এখালন োকলেন। তাি ি কানসালস িলে যালেন। 
  
–ম্যারি, আ রনও রক িলে যালেন? 
  
–না, আরম্ োকে। 
  
-রঠক আলে, আরম্ এই সপ্তালহ্ি ক লষ  াহ্াড কদখলত যাে। আ রন রক যালেন আম্াি 
সলে? 
  
-হ্যাাঁ, যাে। 
  
 গল্পটা এইভালে শুরু হ্লযলে। 
  
. 
  
িালতি অ্ন্ধকাি ঘনীভূত হ্লযলে। ম্যারি শুলয আলেন, অ্ন্ধকালিি রদলক তারকলয আলেন। 
কস িালত এডওযালডেি সালে কদখা হ্ে ম্যারিি। ডারেেিং, আরম্ কতাম্ালক, সে সম্য 
কতাম্ালকই ভালোোরস। রকন্তু কতাম্ালক কোিহ্য আি আম্াি িলযাজন কনই। নতুন 
একটা জীেন আরম্ শুরু কিলত িলেরে। তুরম্ আম্াি এই জীেলনি অ্িং ীদাি রেলে, 
রকন্তু এখালন অ্নয একজন এলস কগলে। েুইস, হ্যাাঁ, েুইস। েুইস ভালোম্ানুষ, েুইস 
 রক্ত ােী। েুইলসি ম্লন সাহ্স আলে। আম্ালক কোঝাি কিষ্টা কলিা এডওযাডে। 
  
আ া করি তুরম্ আম্ালক ক্ষম্া কিলে…। 
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ম্যারি অ্লনকক্ষণ রেোনালত েলস রেলেন। তাি ি কেডসাইড আলোল টা কজ্বলে রদলেন। 
অ্লনকক্ষণ তারকলয িইলেন তাি অ্নারম্কায  িা হ্ীলিি আিংরটি রদলক। িীলি িীলি 
আিংরটটা আেুে কেলক খুলে কফেলেন। 
  
এইোি কোিহ্য, জীেলনি একরট  েে ক ষ হ্ে, অ্েো শুরু হ্ে, কক তা েেলত  ালি? 
  
. 
  
রসযফািলদি রনলয ম্যারি েুখালিলস্টি নানা জাযগায ঘুলি কেডালেন। কদখলেন ওই 
দম্পরতি কিালখ কেলগলে ঔৎসুকয আি আনন্দ। রতনলট রদন অ্রত দ্রুত রনষ্ক্রান্ত হ্লয 
কগে। রসযফািিা িলে কগলেন। ম্যারি আোি একা। ম্লন হ্ে, ম্ন কেলক সমূ্পণে রেরেন্না। 
এই রেলদল  রতরন কোিহ্য রে দগ্রস্তা। 
  
. 
  
সকালে করফ খালেন ম্াইক কেলটি সলে, সািারদলনি কাজ রনলয আলোিনা িলেলে। 
  
করফ খাওযা ক ষ হ্ে। ম্াইক েেলেন আরম্ একটা গুজে শুনলত  ারে। ম্যা 
  
রি েেলেন- আওলনস্তু এেিং তাাঁি নতুন উ  ত্নীি েযা ালি। তাই কতা? 
  
না, আ নাি েযা ালি। 
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কী িিলনি। 
  
 –আ রন ডঃ েুইস কভসফিলগলসি িরত অ্নুিক্ত। 
  
ম্যারিি কণ্ঠস্বলি িাগ- এটা আম্াি েযরক্তগত েযা াি। 
  
–ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, এটা কালিাি েযরক্তগত েযা াি হ্লত  ালি না। আম্ালদি ও ি 
একটা রনলদে নাম্া জারি কিা আলে। রেলদর লদি সালে আম্িা কের  কম্োলম্ া কিলত 
 ারি না। এই ডাক্তাি ভদ্রলোক রকন্তু একজন রেলদর । শুিু তাই নয, রতরন  ত্রুলদি 
এক এলজন্ট। 
  
ম্যারি কো েেলত  ািলেন না, এটা এলকোলি রম্লেয কো। 
  
–আ রন কী কলি এত খেি িাখলেন? 
  
 ম্াইক েেলেন- আ রনও কিাখকান কখাো িাখলে জানলত  ািলতন। 
  
–ওই ডাক্তাি আ নাি কেলক দ গুণ ভালো। উরন আেরজরিযায সিাসোদীলদি রেরুলি 
েডাই কলিলেন। সিাসোদীিা তাাঁি স্ত্রী এেিং কেলেলদি হ্তযা কলিলে। 
  
ম্াইক হ্াসলত হ্াসলত েেলেন- োঃ, রম্লেযটা কে  গুরেলয েেলত  ালিন কতা উরন। 
আরম্ যতদূি জারন ডাক্তাি ককালনারদনই রেলয কলিনরন। সুতিািং সন্তান হ্োি সম্ভােনাই 
কনই। 
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. 
  
২৫. 
  
রটরম্ কসাযািালত োঞ্চ। কালেের যান  াহ্ালডি রদলক এরগলয যাওযা। সিাইখানাি নাম্ 
হ্ানটাসে ফ্রাইলড। ম্িযযুলগি ম্দিো কদওযাে। 
  
েুইস েেলেন- ককম্ন োগলে ম্যারি? 
  
ম্যারিি দুলিালখ রেস্ময। 
  
েুইস িানীয ম্দ রনলয েলস আলেন। সাদা ওযাইন। োতালসি কভতি রেশ্বস্ততাি সুি 
ভাসলে। েুইস এেিং ম্যারি দুজলনই উলত্তরজত হ্লয উলঠলেন। 
  
এম্েযারস কেলক িলে আসাি সম্য েুইস েলেরেলেন- েযা ািটা কগা ন িাখলত  ািলেন 
কতা? না হ্লে আোি সািংোরদকিা আ নালক অ্নুসিণ কিলেন। 
  
ম্যারি কগা ন িাখাি কিষ্টা কলিলেন। েুইস ফিারস দূতাোলসি এক কম্েীি কাে কেলক 
গারড রনলযলেন। কালো-সাদা রডম্ আকালিি োইলসি কিট োগালনা গারড। 
  
ম্যারি জানলতন, এই োইলসি কিট োকলে  ুরে  অ্যো কগােম্াে কলি না। 
রেলদর লদি এই োইলসি কিট কদওযা হ্য, োলিা কেলক নম্বিটা শুরু হ্লযলে। হ্েুদ-কিট 
কদওযা হ্য সিকালিি আরিকারিকলদি জনয। 
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োঞ্চ ক ষ হ্ে। গারডটা এরগলয িলেলে, অ্সািািণ  রিলে । 
  
েুইস রনলজই িাোলেন। ম্যারি তাি রদলক অ্োক কিালখ তারকলয আলেন। ম্াইক কেলটি 
কোগুলো ম্লন  ডলে। উরন  ত্রু, কদল ি এলজন্ট। ম্াইক সমূ্পণে রম্লেয কো েলেলেন। 
  
ম্াইক কেলটি ককালনা কো ম্যারি রেশ্বাস কলিন না। তাি ষি ইরিয েেলে েুইস 
কখলনাই তাি অ্রফলস ঢুলক  ডলত  ালিন না। কদওযালে ওই োে অ্ক্ষলিি 
সিংলকতোনী রেখলত  ালিন না। অ্নয ককউ হ্যলতা তালক ভয কদখাোি কিষ্টা কিলে। 
না, আরম্ েুইসলক রেশ্বাস কিে। েুইলসি মু্লখি ম্লিয একটা অ্দু্ভত আলেলগি রেেুিণ 
আরম্ েক্ষয কলিরে। যখন উরন আম্াি কেলেলম্লযি সলে কখো কলিন, ম্লন হ্য 
র তৃসুেভ ভালোোসা ওাঁনাি আিিলণ কজলগ উলঠলে, উরন একজন এতেলডা অ্রভলনতা 
হ্লতই  ালিন না। 
  
োতাস ঠাণ্ডা হ্লয উলঠলে, ওক গালেি সারি। শুস এেিং ফািও কিালখ  ডে। 
  
সুইস েেলেন- আঃ, র কালিি আদ ে জাযগা। এখালন েুলনা শুলযালিি কদখা  ালেন। 
কনকলড এেিং অ্নয রকেু রকেু েনযিাণী। 
  
আরম্ কখনও র কালি যাইরন। 
  
–একরদন আ নালক সলে রনলয যাে। 
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  ে এরগলয কগলে, েরেি ম্লতা, সুইস আল্পলসি রদলক।  াহ্ালডি িুলডাগুলো কুযা া 
এেিং কম্লঘ ঢাকা। িাস্তাি দু াল  সেুজ উ তযকা। কগারুি দে রনরশ্চলন্ত িলড কেডালে। 
ম্াোি ও ি ইস্পাতিো েিফতৃপ্ত কম্লঘলদি সম্াহ্াি। ম্যারিি ম্লন হ্ে, রতরন কোিহ্য 
কম্লঘি িাজলত্ব িলে যালেন। আহ্া, তা হ্লে কতই না ভালো হ্ত। 
  
সন্ধযালেো তািা গন্তেযিালন ক ৌঁলে কগলেন। রসওরিযা- অ্সািািণ ম্াউনলটন রিসটে। 
  
দুজলনি জনয ঘি েুক কিা হ্লযলে। ঘিরট খুে সুন্দি কলি সাজালনা। একটা কেডরুম্, 
োেরুম্, কটলিস। কযখান কেলক  াহ্ালডি  ুলিা েরেটা কিালখি তািায িিা  লড। 
  
েুইস দীঘেশ্বাস কফলে েেলেন- এত সুন্দি িকৃরত আরম্ কখনও কদরখরন। 
  
-সরতযই কতা, আ নালক অ্সিংখয িনযোদ। েুইস ম্যারিি রদলক এরগলয এলেন যরদ আরম্ 
র ল্পী হ্তাম্, কযানভালস আ নালক এাঁলক িাখতাম্। 
  
 ম্যারি ভােলেন- েযসটা কলম্ কগলে, আরম্ কোিহ্য এক সপ্তদ ী, জীেলন িেম্োি 
কিরম্লকি সালে রম্রেত হ্রে। 
  
ম্যারি েুইলসি হ্ালত হ্াত িাখলেন। দুরট কদহ্ রম্লেরম্ল  একাকাি হ্লয কগে। কঠাাঁলটি 
সালে কঠাাঁলটি আো ন। কদলহ্ি সেেত্র রনলষ্প ণ। তাি ি কোঝা কগে একটা উরখত 
 ুিংদণ্ড ম্যারিলক িীলি িীলি স্প ে কিলে। ম্যারি সেরকেু ভুলে কগলেন। অ্তীত এেিং 
ভরেষযৎ। েতেম্ানটাই তাি কালে েলডা হ্লয উলঠলে। 
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কযৌনকাতি অ্েিায একজন নািী কতরদন োকলত  ালি? 
  
এটা কতা জীেলনি স্বাভারেক িারহ্দা। ম্লন হ্ে, এই জীেলন আরম্ আি একা নই, ম্যারি 
িাইরেলেন, েুইস তাি  ুিংদণ্ডটা কভতলি ঢুরকলয রদক। কভতলি, দুরট  িীি এেিং ম্ন সে 
রম্লেরম্ল  যাক। 
  
রেিাট ডেে কেড। নগ্ন  িীি শুলয আলে। আহ্া, এত আনন্দ, এত সুখ। ক ষ অ্রব্দ ম্লন 
হ্ে, হ্াজাি ফুে ফুলট উলঠলে। একোি-দুোি–অ্সিংখযোি। 
  
েুইসলক এক অ্নয িকৃরতি কিরম্ক েো কযলত  ালি। আলেগ সমৃ্পক্ত এেিং 
আত্মারভম্ানী। ম্যারিি িরত যত্নোন। অ্লনক-অ্লনক রদন োলদ ম্যারি তৃপ্তা হ্লযলেন, 
সমূ্পণে। এই অ্েিায শুলয শুলয তািা সৃ্মরতিািণ কিরেলেন। 
  
েুইস েেলেন- কিলন এেিং কেলেলম্লযি মৃ্তুযি  ি আরম্ কভলেরেোম্, জীেনটা 
এলকোলি িূসি ম্রুভূরম্ হ্লয কগে। ক ষ অ্রব্দ কতাম্াি কদখা ক োম্। 
  
ম্যারি কিাখ েন্ধ কলি েেলেন- হ্যাাঁ, আম্ািও তাই। আরম্ কীভালে জীেন কারটলযরে, 
কতাম্ালক কোঝালত  ািে না। তুরম্ এলে, তুরম্ আম্াি কালে ঈশ্বলিি আ ীেোদ। জালনা 
এডওযাডে আম্াি ম্াোয একটা োতা রেে, যখন েৃরষ্ট হ্ত, তখন ওই োতাটা কস আম্াি 
ম্াোি ও ি িিত। আি এখন? এখন আরম্ রভজলত রভজলত রনঃল ষ হ্লয কগরে। 
  
ওাঁিা ঘুরম্লয  লডরেলেন। 
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আোি ভালোোসাি কখো। িীলি িীলি, ককাম্েভালে। আগুন জ্বলে উলঠলে। ভারি 
িম্ৎকাি  রিলে ! 
  
েযা ািটা ভারি সুন্দি! ম্যারি ভােলেন। সরতয রক েুইলসি সন্তান আি স্ত্রী রেে? নারক 
সেটাই োনালনা। 
  
ম্াইক কেলটি িাোরক ভিা মু্খটা ম্লন  ডলে। 
  
েুইস জানলত িাইলেন– তুরম্ কী ভােে? 
  
না, রকেুই না ডারেেিং । 
  
 অ্ন্ধকালিি রদকটা রক িীলি িীলি আম্াি সাম্লন ফুলট উঠলে? ককউ আম্ালক অ্ হ্িণ 
কিলত কিলযরেে, কক, কসটা না জানা  যেন্ত আম্াি ঘুম্ হ্লে না! 
  
. 
  
িালতি আহ্াি, আউটসাইড কটলিলস তািা িলে এলেন। েুইস িানীয ম্দ খালেন। 
  
 রনোি তািা  াহ্ালডি এলকোলি িূডায িলে রগলযরেলেন। তািা রফিলেন, ইনলডাি 
 ুলে  া া ার  সাাঁতাি কাটলেন। িাইলভট সাওনা আলে। এক জাম্োন দম্পরতি সালে 
আেলসযি রব্রজ কখেলেন। সলন্ধলেো, তািা কগলেন একটা কোট্ট কিসু্টলিলন্ট।  াহ্ালডি 
এক াল  অ্েরিত রে াে ডাইরনিংরুম্, কখাো জাযগালত আগুন জ্বেলে। কালঠি স্বতরি 
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ঝাডোরত, টুিংটািং  ব্দ হ্লে। কম্ালম্ি আলোয উদ্ভাস, ম্িযযুগীয  রিলে  জানাো রদলয 
তুষাি ঢাকা  াহ্ালডি েরে স্পষ্ট কিালখ  ডলে। 
  
. 
  
এোি যাোি সম্য হ্লযলে। 
  
আোি োস্তে  ৃরেেী, আোি ম্ানুলষি কোভ-রহ্িংসা, আোি অ্ হ্িলণি আ িা, হ্যলতা 
আোিও কদওযালে কেখা োকলে, রে দ সিংলকত। 
  
. 
  
রফিরত যাত্রাটাও রেে ম্লনািম্। আনন্দ, শুিু আনন্দ। েুইস  াল  আলে। আি আম্াি 
ভয কী? 
  
ক ষ  যেন্ত তািা েুখালিস্ট  হ্লিি উ কলণ্ঠ ক ৌঁলে কগলেন। দু াল  সূযেমু্খী ফুলেি 
সম্াহ্াি। 
  
ম্যারি ভােলেন, এইসে ফুলেিা কোিহ্য আম্ালকই অ্রভোদন জানালে। 
  
. 
  
কেে এেিং রটম্ ম্ালযি রফলি আসাি জনয অ্ল ক্ষা কিরেে। 
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কেে রজজ্ঞাসা কিে- ম্া, তুরম্ রক েুইসলক রেলয কিলে? 
  
অ্যারিত এেিং অ্ভারেত এই িশ্ন। 
  
 ম্যারিি জোে রদলেন– আরম্ রঠক জারন না। 
  
েুইস আম্ালদি ডযারডি ম্লতা নয। কেে িীলি িীলি েেে। রকন্তু ওাঁনালক আম্ালদি 
ভালো োলগ। 
  
ম্যারি সলে সলে জোে রদলেন আম্াি ম্লনি কো কতািা েলেরেস। 
  
. 
  
অ্লনকগুলো োে কগাো  এেিং কোট্ট একরট রিরুকুট- অ্লনক-অ্লনক িনযোদ। 
  
ম্যারি কাডেটা  ডলেন। রঠক েুঝলত  ািা যালে না, কক সরতয আি কক রম্লেয? তখনই 
এরড ম্ােজ ঢুকলেন। কসই রসআইএ এলজন্ট ভদ্রলোক। 
  
ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, আ নাি কিাখমু্খ েলে রদলে কয,  রিভ্রম্ণটা িম্ৎকাি রেে, কী 
তাই কতা? 
  
–অ্লনক িনযোদ। 
  
তািা কে  রকেুক্ষণ আলোিনা কিলেন। 
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-কলনেলেি সম্পলকে েো যায, রতরন আম্ালদি সিংিাি এক গুরুত্ব ূণে আম্ানত। তাি 
কালজি  িরত হ্যলতা আম্িা েুঝলত  ািে না। রকন্তু রতরন এই কালজ কখনও েযেে হ্ন 
না। 
  
–আ নালক িনযোদ রম্ঃ ম্ােজ। 
  
ভদ্রলোক উলঠ দাাঁডালেন। হ্ঠাৎ ম্যারি েেলেন আরম্ রক একটা কো রজজ্ঞাসা কিে? 
  
–অ্ে যই। 
  
–এটা রকন্তু েযরক্তগত। 
  
েেুন না। 
  
–ডঃ েুইস কভসফিলগলসি সম্পলকে রকেু তেয আম্ায রদলত  ািলেন? ওাঁনাি সম্পলকে 
আ রন ককালনা কো শুলনলেন? 
  
–হ্যাাঁ, ম্যাডাম্, উরন ফিারস এম্েযারসি সলে যুক্ত আলেন। কীিিলনি তেয? 
  
–আরম্ জানলত িাইরে, ডাঃ কভসফিলগলসি রেলয হ্লযরেে রকনা? এটা রক কেি কিা 
যালে? 
  
িরি  ঘন্টাি ম্লিয। 
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আম্ালক ক্ষম্া কলিা েুইস। 
  
. 
  
ম্াইক কেট ম্যারিি অ্রফলস এলেন– শুভ সকাে। 
  
শুভ সকাে। 
  
করফ খাওযা শুরু হ্ে। ম্াইলকি আিিলণ  রিেতেন কিালখ  ডলে। কোঝা যালে না, 
রতরন ককন এম্ন আিিণ কিলেন। 
  
আম্ালদি রকেু সম্সযা আলে। ম্াইক েেলেন। 
  
োরক সম্যটা ককলট কগে সম্সযা সম্ািালনি আলোিনা কলি। কিাম্ারনযাি রকেু রকেু 
োরসন্দা আলম্রিকাি অ্রভভাষী হ্লত িাইলেন। রকন্তু কিাম্ারনযালত অ্েননরতক সিংকট 
কদখা। রদলযলে। একজন িহ্িী এক কিাম্ারনযা ম্রহ্োলক অ্ন্তসিা কলি কফলেলে। 
আিও অ্নযানয রেষয। 
  
অ্রিলে ন ক ষ হ্ে। ম্াইক েেলেন– আজ েযালে সম্রাজ্ঞী করিনাি নাি আলে। 
  
ম্যারিি নাম্টা ম্লন  ডে। 
  
রটরকট আলে, আ রন রক যালেন? 
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-না, িনযোদ ম্াইক। আলগিোি রটরকট রদলযরেলেন, কসোিই অ্ হ্িলণি ঘটনা 
ঘলটরেে। তাোডা আজ সািারদন ম্যারিলক খুেই েযস্ত োকলত হ্লে। রিনা দূতাোলস 
রডনালিি আম্িণ আলে। েুইস আসলেন কিরসলডি কেলক। না, আজ আম্াি দম্ কফোি 
সম্য কনই। 
  
. 
  
রডনালিি জনয ম্যারি ক া াক  িলত েযস্ত রেলেন। কক্লালসটটা খুেলেন, রডনাি গাউন 
কেি কিলেন। আঃ, এটা এত কনািংিা ককন? কালজি কম্লযরট ভীষণ অ্সভয। সে কালজই 
ভুে কলি েলস। এটা োডা আরম্ ককান্টা  িে? 
  
ম্যারি রেোনালত েলস  ডলেন। আজ িালত আম্াি কেলিালনা সম্ভে নয। রম্লেয কো েলে 
শুলয োকলত হ্লে। রকন্তু ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, কক কযন কালন কালন েেে এই অ্নুিালন 
আ নালক কযাগ রদলতই হ্লে। এি সলে আ নাি কদল ি ভরেষযৎ জরডলয আলে। 
  
কী কিা যায? রিনা িরতরনরি অ্ল ক্ষা কিলেন। ক ষ  যেন্ত কী হ্লে, ম্যারি রকেুই 
েুঝলত  ািলেন না। 
  
অ্লনকক্ষণ ককলট কগে। রডনাি কঘারষত হ্ে। ম্ারকেন িােদূত এখনও আলসনরন। 
েযা ািটা অ্ ম্ালনি। রিনা িরতরনরিলদি মু্খ োে হ্লযলে। রিনা িরতরনরি তাাঁি 
িিানম্িীি কালে একটা কনাট  ারঠলয কদলেন। রতরন ম্ারকেন যুক্তিালেি কিরসলডন্টলক 
কফান কিলেন। েেলেন– এটা. কী িিলনি ভদ্রতা? 
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কিরসলডন্ট এরেসন কিলগ যালেন। েযা ািটা ককাোয িলে যালে! 
  
না, আম্ালক ওই রডনালি কযলতই হ্লে। 
  
. 
  
অ্লনক  রিরিত মু্লখি সলে কদখা হ্ে। রকন্তু রকেুই ভালো োগে না। কফ্লারিযান 
ম্যারিলক কিরসলডরিলত ক ৌঁলে রদলেন। ম্যারিি মু্খ তখনও ঘন কম্লঘ আেন্ন। 
  
. 
  
 লিি রদন সকােলেো। ম্যারিি ম্লনি অ্েিা কম্ালটই ভালো নয। ম্াো িলিলে। 
 িীিটা ম্যাজ ম্যাজ কিলে। 
  
রসআইএ এলজন্ট এলেন– আ নাি অ্নুলিাি আম্িা িক্ষা কলিরে। েুইস কভসফিলগলসি 
রেলয হ্লযরেে কতলিা েেি আলগ। স্ত্রীি নাম্ কিলন। দুরট কম্লয দ  এেিং োলিা। নাম্ 
রফরে া আি কজলনরভলয। আেরজরিযালত সিাসোদীিা তালদি হ্তযা কলিরেে। ডাক্তালিি 
রেরুলি িরতল াি রনলত রগলয। আি ককালনা খেি? 
  
ম্যারি েেেলেন- না, িনযোদ। 
  
করফি আসি। ম্যারি এেিং ম্াইক কেট েলস আলেন। 
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কিরসলডন্ট আওলননু্ধি সলে কদখা কিলত হ্লে। 
  
ম্যারি েেলেন কদখা যাক কী হ্য। 
  
. 
  
সলন্ধ হ্লযলে, ম্যারিি ম্লনি অ্েিা হ্ঠাৎ খািা  হ্লযলে। ম্যারি েুইসলক কফালন 
ডাকলেন। রডনাি কখলত আজ আি যালেন না। 
  
তাি ম্লন হ্লে, একজন আলম্রিকান ডাক্তালিি  িণা ন্ন হ্লত হ্লে। রকন্তু ককন? 
  
ডলিারে কস্টান ওষুি  ারঠলয রদলেন। তালত ককালনা কাজ হ্যরন। 
  
ম্যারিি একান্ত সরিে েেলেন- ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, আ রন োরড িলে যান। আ নাি 
 িীি ভালো নয ম্লন হ্লে। 
  
ম্যারি মু্লখ হ্ারস কফাাঁটালনাি কিষ্টা কিলেন– কক েলেলে? আরম্ কতা ভালোই আরে। 
  
. 
  
এই রদনটা কোিহ্য আি ক ষ হ্লে না। োত্রলদি সলে কদখা কিলত হ্ে। কিাম্ারনও 
সিকালিি আরিকারিক, আলম্রিকাি এক েযািাি, কসারভলযত ইউরনযন কেলক আগত 
একদে িরতরনরি, ম্ারকেন যুক্তিালেি তেয সম্প্রিাি দপ্তলিি কোক, ডাি দূতাোলস রডনাি 
 ারটে। ক ষ অ্রব্দ ম্যারি োরডলত এলেন। 
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ঘুলম্াত  ািলেন না। জ্বি এলসলে। আেন্ন অ্েিায দুঃস্বলেি সম্াহ্াি। 
  
ঠান্ডা ঘাম্ েলয যালে সম্স্ত  িীি রদলয। হ্ায ঈশ্বি কী হ্লযলে? োরক িাতটুকু ম্যারি 
কজলগ কারটলয রদলেন। 
  
. 
  
 লিি রদন সকােলেো। ম্যারিি রদলক তারকলয ম্াইক েেলেন– আ রন ফ্রািফুলটে িলে 
যান। কসখালন আম্ালদি ডাক্তাি আলেন। 
  
ম্যারিি কঠাাঁট শুকলনা, তেুও েেলেন– না-না, দিকাি কনই। 
  
 ম্াইক করফি কা  তুলে রদলয েেলেন- রকেু খেি আলে। এখনই কদে? 
  
রদন শুরু হ্ে, আোি কম্েেযস্ত িহ্ি। 
  
. 
  
কীভালে রদনটা ককলট কগে। েুইস দুোি কফান কলিরেলেন। ম্যারি েলে রদলযলেন, রতরন 
রম্রটিং-এ েযস্ত আলেন। 
  
রকন্তু ককন? েুইসলক এভালে ককন রতরন এরডলয িেলত িাইলেন। 
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সলন্ধ হ্লযলে। ম্যারি োরডলত রফলি এলসলেন। তা ম্াত্রা কেলড কগলে। সম্স্ত  িীি জুলড 
েযো আি যিণা। না, আরম্ আি  ািরে না কোিহ্য। ম্লন হ্লে, আরম্ আি োাঁিে না। 
  
কািলম্ন এরগলয এলসলে। কস েলেলে- ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। 
  
ম্যারিি গো কভলে কগলে- সারেনালক েলে ফিারস দূতাোলস কযলত। ডঃ কভসফি কগসলক 
রনলয আসলত হ্লে। 
  
 ম্যারি কিাখ খুেলেন। তারকলয োকলেন। েুইলসি  িীিটা অ্স্পষ্ট। েুইস রেোনাি িালি 
এলস কগলেন। রতরন ম্যারিি মু্লখি রদলক তাকালেন। হ্ায ঈশ্বি, কতাম্াি কী হ্লযলে? 
  
-আরম্ জারন না। 
  
 েুইস  াল  েসলেন, ডারেেিং এ িিলনি অ্েিা কতক্ষণ? 
  
কলযক রদন িলিই হ্লে, ম্লন হ্লে ভাইিালসি আরম্ণ। 
  
আজ তুরম্ িসুন রদলয রকেু কখলযে? রনঃশ্বালসি গন্ধ রনলয ডাক্তাি রজজ্ঞাসা কিলেন। 
  
–না, আরম্ গত দুরদন িায রকেুই খাইরন। 
  
–কতাম্াি রক কতষ্টা ক লযলে? 
  
–হ্যাাঁ, েরম্-েরম্  ালে। েুইস, আম্াি কী হ্লযলে? 
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 –তুরম্ রক একটা িলশ্নি জোে কদলে? 
  
–আরম্ কদোি কিষ্টা কিে। 
  
 কখন কেলক এই অ্েিা? 
  
–আম্িা যখন  াহ্াড কেলক রফলি এোম্, তাি  লিি রদন কেলক। 
  
 তুরম্ রকেু কখলযরেলে? অ্েো রকেু  ান কলিরেলে? যাি ফলে এই অ্েিা। 
  
না, ম্লন  ডলে না। 
  
 –তুরম্ কিরসলডলি কতাম্াি কেলেলম্লযি সালে কব্রকফাস্ট কখলযরেলে? 
  
কিাজ তাই কলি োরক। 
  
কেলেলম্লযিা ভালো আলে কতা? োলঞ্চি খেি েেে, োঞ্চ ককাোয কখলযরেলে? 
  
–কের ি ভাগ সম্য আরম্ দূতাোলসই োঞ্চ খাই। ককালনা ককালনা সম্য কিসু্টলিলন্ট িলে 
যাই। 
  
ম্যারি আি কো েেলত  ািলেন না। রফসরফস কলি েেলেন। 
  
–কযখালন কিাজ খাও কসখালন রগলযরেলে, না নতুন ককাোও? 
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ম্যারি আি এইসে কোোতো িাোলত  ািরেলেন না। রতরন কিাখ েন্ধ কলি শুলয 
োকলেন 
  
ডাক্তাি েেলেন- ম্যারি, কতাম্ায কজলগ োকলত হ্লে। আম্াি কো শুনলত হ্লে। 
  
…কতাম্াি সালে কক রেে? 
  
–রঠক ম্লন  ডলে না। ককন এম্ন কিে? এটা ভাইিালসি আরম্ণ। 
  
ডাক্তাি েেলেন– না, ককউ কতাম্ালক রেষ রদলযলে। 
  
ম্যারিি  িীিটা িম্লক উঠে– আরম্ এটা রেশ্বাস করি না! 
  
আরম্ কে  েুঝলত  ািরে, এটা হ্ে আলসেরনক রেষ। এই আলসেরনক তত কিাম্ারনযালত 
 াওযা যায না। 
  
ম্যারিি কিালখমু্লখ ভয– কক? কক আম্ালক রেষ কদলে? 
  
–ডারেেিং, কতাম্ালক রিন্তা কিলত হ্লে। একটু কভলে কদলখা কতা, গত কলযকরদন কী 
কলিে? ককউ রক কতাম্ালক রকেু রদলযলে? করফ অ্েো অ্নয রকেু? 
  
ম্যারি োিা কদোি কিষ্টা কিলেন। 
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হ্ঠাৎ ম্লন  লড কগে, করফ, তাি ম্ালন ম্াইক কেট? হ্ায ঈশ্বি! 
  
ম্যারি েোি কিষ্টা কিলেন ম্াইক কেট, কিাজ আম্াি জনয করফ রনলয আলসন। 
  
না, ম্াইক হ্লত  ালিন না। উরন কতাম্ালক হ্তযা কিলত িাইলেন ককন? 
  
উরন হ্যলতা আম্াি কেলক মু্রক্ত ক লত িাইলেন। 
  
েুইস েেলেন- রঠক আলে আম্িা এ েযা ািটা রনলয  লি কো েেে। এখনই কতাম্ালক 
হ্াস াতালে কযলত হ্লে। রকন্তু কতাম্াি দূতাোস কোিহ্য অ্নুম্রত কদলে না। কদখা যাক, 
কী কিলত  ারি, আরম্ কলযক রম্রনলটি ম্লিযই আসরে। 
  
েুইলসি কোগুলো ম্যারিি কালন োজলে। আলসেরনক? কক আম্ালক আলসেরনক রদলযলে? 
ম্াইলকি মু্খটা ম্লন  ডে। রঠক েুঝলত  ািা যালে না। 
  
ম্যারি তখন অ্লিতন হ্লয কগলে। েুইলসি কণ্ঠস্বলি তিা ভােে ম্যারি? 
  
 ম্যারি কিাখ খুেলত োিয হ্লেন। েুইলসি হ্ালত একটা রসরিে। 
  
ম্যারি েেলেন- েুইস, কতাম্ালক কদলখ ভালোই োগলে। 
  
েুইস ইনলজক ন কদওযা শুরু কিলেন। ইনলজক ন রদলত রদলত েেলত োকলেন এটা 
আলসেরনক রেলষি রেরুলি কাজ কিলে। রকন্তু এখনই কতাম্ালক হ্াস াতলে  াঠালত 
 ািলে ভালো হ্ত। 
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ম্যারি ঘুরম্লয  ডলেন। 
  
 লিি রদন সকােলেো। ডাঃ েুইস কভসফিলগস আোি ম্যারিলক ইনলজক ন রদলেন। 
রেলকলে আি একরট। ওষুলি কাজ হ্ে অ্লেৌরককভালে। কসইসে আেন্ন কিা 
অ্নুভূরতগুলো ককাোয হ্ারিলয কগে।  িরদন ম্যারিি  িীলিি তা ম্াত্রা কলম্ কগে। ম্লন 
হ্ে, ম্যারি কোিহ্য আোি স্বাভারেক জীেলন রফলি কগলেন। 
  
েুইস ম্যারিি কেডরুলম্ দাাঁরডলযরেলেন। হ্ালত হ্াইল াডাি রনডে। 
  
ম্যারিলক আোি ম্লন হ্ে অ্সুি। দীঘে কিাগলভালগি  ি উলঠ দাাঁরডলযলেন। রকন্তু এখন 
আি ককাোও যিণা কনই। 
  
–এই রনলয দুোি তুরম্ আম্াি জীেন োাঁিালে। 
  
–এখন ভােলত হ্লে, কক এটা কিাি কিষ্টা কলিলে। 
  
কী কলি এই িহ্লসযি সম্ািান কিলে? 
  
আরম্ রেরভন্ন সূত্র কেলক খেি কনোি কিষ্টা কিরে। আলসেরনক ককাোও  াওযা যালে না। 
একম্াত্র আলম্রিকান দূতাোলসি খেিটা আম্াি হ্ালত আলসরন। কাে কেলক তুরম্ রক 
কাজ কিলত  ািলে? 
  
–আম্ালক অ্রফলস কযলতই হ্লে। 
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–কতাম্াি এম্েযারসি ফালম্েরসলত একোি কযও কতা। কোলো, কীটনা ক োগলে। কদলখা, 
ওিা কী জোে কদয। অ্যানলট্রালেি কো েেলে। এই কীটনা লকি ম্লিয আলসেরনক ভরতে 
োলক। 
  
ম্যারি অ্োক হ্লয কগলেন। ভদ্রলোক তখনও েলে িলেলেন ম্লন হ্লে অ্নয ককালনা 
জাযগা কেলক ওই রেষ েুখালিলস্ট রনলয আসা হ্লযলে। আি এম্েযারস ফালম্েরসলত তা 
িাখা হ্লযলে। 
  
. 
  
ম্যারিলক এম্েযারস  যেন্ত রনলয যাওযা হ্ে। গারন সলে সলে রেে। ম্যারি দীঘে করিডি 
 াি হ্লয ফালম্েরসলত ক ৌঁলে কগলেন। একজন নাসে েন্ধ খাাঁিাি ম্লিয েলস কাজ 
কিরেলেন। 
  
রতরন েেলেন- গুড ম্রনেিং ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, আ রন ককম্ন আলেন? আ নাি জনয কী 
কিলত  ারি? 
  
ম্যারি েেলেন আম্াি োগালনি ম্ারে েলেলে, এখুরন কীটনা ক রকনলত হ্লে। অ্যানলট্রাে 
আলে কী? 
  
–হ্যাাঁ, রকেু আনলট্রাে আলে, নাসে েেলেন। রতরন কখাাঁজাি কিষ্টা কিলেন। র র টা ক লয 
কগলেন। রতরন েেলেন, হ্যাাঁ, এই সম্য নানা  তলেি উৎ াত হ্য। 
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রতরন ম্যারিি হ্ালত কসটা তুলে রদলেন। 
  
 রেদুযৎ িম্লকি ম্লতা একটা মু্খ কভলস উঠে ম্াইক কেট। 
  
. 
  
২৬. 
  
ম্যারি েুইস কভসফিলগসলক কটরেলফান কিাি কিষ্টা কলিরেলেন। োইনটা  াওযা কগে 
না। ম্াইক কেলটি সলে কো েো দিকাি। ডাঃ কভসফিলগলসি সলে আলোিনা কিলত 
হ্লে। 
  
েুইস তখন ম্াইলকি সলে কো েেলত েযস্ত রেলেন। 
  
েুইস েেলেন- আ নাি অ্যাম্বাসাডিলক হ্তযা কিাি কিষ্টা কিা হ্লযলে। 
  
-রকন্তু ককন? 
  
–ককউ তালক রেষ রদলযলে। 
  
–আ রন কী েেলেন? 
  
–আ া করি, আম্াি কোি আসে ম্ালনটা আ রন েুঝলত ক লিলেন ম্াইক। 
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–আ রন আম্ালক সলন্দহ্ কিলেন নারক? শুনুন এভালে কটরেলফালন কো েো উরিত 
নয। আ রন আজ িালত আম্াি সলে কদখা কিলত  ািলেন? 
  
–কখন? 
  
নটা  যেন্ত আরম্ েযস্ত আরে। নটাি রকেুক্ষণ োলদ, োলনসা উডলস? আরম্ ঝিনাি কালে 
দাাঁরডলয োকে। তখন সে েযা ািটা আলোিনা কিা হ্লে। 
  
েুইস ইতস্তত কলি েেলেন– রঠক আলে, আরম্ যাোি কিষ্টা কিে। 
  
রতরন রিরসভাি নারম্লয িাখলেন। না, ম্াইক কেট হ্যলতা এই ষডযলিি সলে যুক্ত নয। 
  
. 
  
ম্যারি আোি কফান কিাি কিষ্টা কিলেন। না, েুইস কেরিলয কগলেন। েুইস ককাোয 
কগলেন, ককউ জালন না। 
  
. 
  
কিরসলডলি রডনালিি আসি। ম্যারি এেিং কেলেলম্লযিা েলস আলে। 
  
কেে েেে- ম্া, আজ কতাম্ালক অ্লনকটা ভালো কদখালে। 
  
 ম্যারি েেলেন- হ্যাাঁ, আরম্ ভালো আরে। ম্লন ম্লন েুইসলক িনযোদ জানালেন রতরন। 
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ম্াইক কেলটি মু্খটা ম্লনি কযানভাস কেলক রকেুলতই মু্েলত  ািলেন না। ম্াইলকি 
খযাডখলড কণ্ঠস্বি– এই আ নাি করফ, আরম্ রনলজ হ্ালত স্বতরি কলিরে। 
  
রটম্ রজজ্ঞাস কিে- ম্া, কতাম্াি  ীত কিলে? 
  
না, ডারেেিং, আম্াি  ীত কিলে না। 
  
িালতি দুঃস্বলেি ম্লিয কেলেলম্লযলক আনা উরিত নয। এলদি রক আলম্রিকালত  ারঠলয 
কদে? ম্যারি ভােলেন। ওিা  াল ি োরডলত োকলত  ালি। তাি ি ম্যারি ভােলেন, 
আরম্ রক ওলদি সলে িলে যাে? রকন্তু এভালে  ারেলয যাে? তাহ্লে ম্াইক কেলটি 
জযগাো কঘারষত হ্লে। নাঃ, একজলনি সাহ্াযয িাইলত হ্লে। 
  
উরন আি ককউ নন স্টানটন িজাসে। 
  
রকন্তু কীভালে? অ্রভলযাগ িম্াণ কিে কীভালে? ম্াইক িলতযক রদন রনলজি হ্ালত করফ 
োরনলয আম্াি সাম্লন িলিন। তাহ্লে? 
  
রটম্ রকেু েোি কিষ্টা কিলে- ম্া, রনলকাোইলদি সলে কযালম্প যাে? আসলে সপ্তালহ্ি 
ক লষি রদলক। 
  
না োো, কযও না। কতাম্িা দুজলনই কিরসলডলি কেলকা। এটাই আম্াি একান্ত ইলে। 
কেে জানলত িাইে- ম্া, সু্কলে যাে না? ম্যারি রকেু েোি কিষ্টা কিলেন। এই দুরট 
কোলটা কেলেলম্লয, এিা এখন কেলক েরন্দ জীেন যা ন কিলে? 
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–ম্া, রকেু হ্লযলে কী? কেে জানলত িাইে। 
  
ম্যারি েেলেন না, রকেুই হ্যরন। তলে সেিকলম্ি সােিানতা অ্েেম্বন কিলত হ্লে। 
  
–আরম্ জারন না, রকন্তু অ্লনলক েলেলে…… 
  
 না-না, রটম্ েেে, ম্াি কিাম্ারনযাি ফু্ল হ্লযরেে। 
  
 েযা ািটা শুনলত ভালোই োগে। আলসেরনলকি রেষররযা েো হ্লে কিাম্ারনযাি ফু্ল। 
  
রটম্ রজজ্ঞাসা কিে ম্া, আরম্ আজ িালত একটা রসলনম্া কদখে? 
  
ম্যারি েেলেন- হ্যাাঁ, কদখা কযলত  ালি। 
  
ম্যারি রঠক কিলত  ালিনরন, রদনটা কীভালে কাটালনা কযলত  ালি। তাি ককেেই ম্লন 
হ্লে, কেলেলম্লযলদি আিও কের  সম্য রদলত হ্লে। 
  
তাহ্লে? ককম্ন কলি? 
  
. 
  
ম্িযিাত। ম্যারি কািলম্নলক েেলেন, একটা টযারক্স ডাকলত। 
  
কফ্লারিযালনি সলে যালেন না? 
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 না। 
  
েযা ািটা ককম্ন ক ানাে কািলম্লনি কালন। 
  
টযারক্স এলস কগলে। ম্যারি েেলেন- আলম্রিকান দূতাোলস কযলত হ্লে। 
  
ওটা েন্ধ হ্লয কগলে ম্যাডাম্। 
  
রতরন তাকালেন, রিনলত  ািলেন ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, আম্াি রনলজি কয কী ভালো 
োগলে! 
  
 ে িো শুরু হ্ে। 
  
আম্ালদি সিংোদ লত্র আ নাি েরে আলে। কদলখই আরম্ রিনলত ক লিরে। আ রন কতা 
এক ম্হ্ান কনত্রীি ম্লতা হ্লয উলঠলেন। 
  
ড্রাইভাি তখনও েলে িলেলে- আলম্রিকানলদি আরম্ ভালোোরস। তািা সহৃদয ম্লনি 
ম্ানুষ হ্লয োলক। 
  
এখন আলোিনায কযাগ কদওযাি ইলে কনই ম্যারিি। 
  
ম্যারি এম্েযারসলত ক ৌঁলে কগলেন। রকেুক্ষণ দাাঁরডলয কেলক তাি ি টযারক্স ড্রাইভািলক 
েেলেন– আ রন এখালন আিঘণ্টা  লি আসলেন? আরম্ কিরসলডলি রফলি যাে। 
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রনশ্চযই, ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। 
  
একজন কম্রিন গাডে এরগলয এে। কস ম্যারিলক রিনলত ক লিলে। শুভ সন্ধযা, ম্যাডাম্ 
অ্যাম্বাসাডি। 
  
–শুভ সন্ধযা, ম্যারি েেলেন। 
  
 ম্যারি আোি েেলেন আরম্ আম্াি অ্রফলস যারে, কলযক রম্রনলটি জনয। 
  
ম্যারি আলো কজ্বলে রদলেন। কদওযালেি রদলক তাকালেন। না, অ্েীে  ব্দগুলো মু্লে 
কদওযা হ্লযলে। রতরন দিজা রদলয ম্াইক কেলটি অ্রফলস ঢুলক কগলেন। ঘিটা অ্ন্ধকালি 
 রি ূণে। আলো কজ্বলে রদলেন। 
  
কডলস্ক ককালনা কাগলজি টুকলিা কনই। ড্রযাি খুাঁজলেন। সেরকেু ফাাঁকা। রকেু েুলেরটন 
 লড আলে। তা হ্লে? ককন এম্ন হ্ে? রকেু একটা োকা উরিত রেে। 
  
ড্রযাি খুেলেন, কী আলে কদখাি কিষ্টা কিলেন। সােিালন। তোি ড্রযািটা খুেলেন। 
অ্লনক কাগলজি ম্লিয  াওযা কগে একটা রটউে। তাি ম্লিয োে িলেি কে ক ন্ট 
 লড আলে! 
  
. 
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কলযক মু্হূ্তে ককলট কগলে। ডাঃ েুইস োলনসা উডলস অ্ল ক্ষা কিলেন, ঝিনাি িালি। 
ম্াইক কেট কখন আসলেন? অ্ন্ধকালি ম্াইক কেটলক কদখা কগে। 
  
–আসুন, আম্িা একটু আলোিনা করি। 
  
ম্যারি অ্যাসলেলক কক রেষ রদলত  ালিন, তাই কতা? 
  
–আরম্ জারন, কক ওাঁনালক রেষ রদলযলে। 
  
আ রন রক আম্ালক সলন্দহ্ কিলেন? 
  
–হুাঁ, আ নালকই সলন্দহ্ কিা উরিত। 
  
–রকন্তু ককন? 
  
 ম্াইক তাি  লকলট হ্াত রদলেন।  লযন্ট ৪৭৫ কযারেোলিি একটা ম্যাগনাম্ র স্তে 
কেরিলয এে। 
  
েুইস অ্োক হ্লযলেন, েেলেন– এটা কী হ্লে? 
  
ম্াইক কেট রট্রগািটা রটল  রদলেন। ফিারস ভদ্রলোলকি েুলক একটুকলিা োে কম্লঘি 
করুণ আকুরত। 
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৬. িামকেি দূ্তাোি 
২৭. 
  
ম্ারকেন দূতাোস। ম্যারি োেেরুলম্ি কটরেলফান িিলেন। স্টানটন িজালসেি অ্রফলস 
কফান কিলত হ্লে। এখন িাত একটা েুখালিলস্ট, সকাে সাতটা ওযার িংটলন। স্টানটন 
িজালসেি কসলরটািী একটু আলগই আলসন। 
  
রম্ঃ িজালসেি অ্রফস? 
  
–অ্যাম্বাসাডি অ্যাসলে, রম্. িজাসে রিলন কগলেন। 
  
 কিরসলডলন্টি সলে কো েেলত হ্লে। খুে জরুরি। কীভালে কো েেে? 
  
–ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, এখন েো সম্ভে নয। রতরন নানান জাযগায ঘুিলেন। ককালনা 
কটরেলফান নাম্বাি রদলয যানরন। 
  
ম্যারি েুঝলত  ািলেন, হৃদয উেলে উলঠলে ক ষ কখন তাি সলে কদখা হ্লযলে? 
  
–রঠক েো, যালে না। হ্যলতা কস্টট রড াটেলম্লন্ট কফান কিলে আ রন সাহ্াযয  ালেন। 
  
না, দিকাি কনই। 
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 ম্যারি কফানটা নারম্লয িাখলেন। তারকলয োকলেন  ূনয দৃরষ্টলত। কী কিা যালে? 
কীভালে কযাগালযাগ কিা যায? ম্াইক কেট আম্ালক হ্তযা কিাি কিষ্টা কিলেন। এখনই 
েুইস কভসফিলগলসি সলে কযাগালযাগ কিা দিকাি। 
  
ম্যারি আোি কফান কিলেন স্টানটলনি োরডলত। কফানটা কেলজই িলেলে। রকন্তু এখনই 
স্টানটলনি সলে কো েেলত হ্লে। 
  
ম্যারি অ্রফলস রকেুক্ষণ েলস িইলেন। স্টানটনলক একটা কোট্ট রিরঠ রেখলেন। কসটা 
ইলেকট্ররনক যলি  ুলি রদলেন। তারকলয োকলেন। রিরঠটা রঠক জাযগায ক ৌঁলোলে কতা? 
  
করিডি রদলয এরগলয এলেন তেযলকলিি রদলক। 
  
খাাঁিাি ম্লিয রসআইএ এলজন্ট এরড ম্ােজ েলসরেলেন। 
  
শুভ সন্ধযা ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, এত িালত আ রন কাজ কিলেন? 
  
–একটা খেি  াঠালত হ্লে। 
  
 –আরম্  াঠারে। 
  
-িনযোদ। 
  
–ম্যারি ভােলেন, একু্ষরন োরডলত রফিলত হ্লে। কেলেলম্লযি মু্খ ম্লন  লড কগে। 
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. 
  
তেযলকি, এরড ম্ােজ কম্লসজটা রডলকাড কিরেলেন। কাজটা ক ষ হ্লয কগে। রতরন 
এটা দুোি কিলেন। ভুভরেলত রেিরক্ত এেিং ককৌতূহ্ে। 
  
ফ্রালযড কেকািলক খেি রদলত হ্লে। ককাড নাম্বাি কদওযা আলে। 
  
. 
  
দু-ম্াস সম্য কেলগলে কেফ  াসলটিনালফি কাজটা ক ষ কিলত। েুলযিআযালসে কগলেন। 
রসরকউরিরট এলজরিলক কালজ োরগলযলেন। অ্যালেেলক িিলতই হ্লে। কনউসা মু্লনলজি 
 রিিয  াওযা কগলে। অ্যালেলেি উ  ত্নী, কেফ  াসলটিনালফি কালে অ্যালেে একটা 
না িিা স্বে। এলক্ষলত্র  িাজয হ্লে  াসলটিনাফ হ্যলতা িাকরি কেলড কদলেন। ম্ারিন 
কগ্রাজাি মৃ্তুয হ্লযলে।  াসলটিনাফ রনলজলক ক্ষম্া কিলত  ালিন না। 
  
কনউসা মু্লনলজি সলে সিাসরি কযাগালযাগ হ্লে না। কয অ্যা াটেলম্লন্ট কনউসা োলকন, 
কসখালন নজি িাখা হ্লযলে। রনশ্চযই অ্যালেে একোি না একোি কসখান হ্ারজি 
হ্লেন।  াাঁিরদন ককলট কগলে। অ্যালেলেি  াত্তা কনই।  াসলটিনাফলক এোি কযলত 
হ্লে। ভদ্রম্রহ্ো কেরিলয কগলেন।  াসলটিনাফ িীলি িীলি তাি ফ্লযালটি কালে এলস 
দাাঁডালেন। নকে িারে রদলয দিজা খুলে কফেলেন। কভতলি ঢুকলেন। সে রকেু খুাঁরটলয 
কদখলেন। ককালনা ফলটাগ্রাফ কনই, ককালনা রঠকানা কনই, অ্যালেলেি  াত্তা কী কলি 
 াওযা যালে? রতরন কক্লালসলটি রদলক তাকালেন। একটা জযালকট কদখা কগে। েকটা ম্লন 
ম্লন এাঁলক রনলেন। 
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এক রম্রনট ককলট কগলে। অ্তযন্ত দ্রুত রতরন ঘি কেলক োইলি িলে কগলেন। 
  
. 
  
 লিি রদন সকােলেো। কেফ  াসলটিনাফ ক ৌঁলে কগলেন রনরদেষ্ট কদাকালন। 
  
ম্যালনজাি েেলেন- রসনি, আ নালক কী কলি সাহ্াযয কিে? 
  
 কেফ  াসলটিনাফ েেলেন, গতিাত কেলক িিণ্ড ম্দ  ান কলিরে। 
  
আ রন আম্ালক সাহ্াযয কিলেন? একজলনি সালে েনু্ধত্ব হ্লযরেে, ওই ভদ্রলোক তাি, 
জযালকটটা আম্াি ঘলি কফলে কগলেন। 
  
কেফ জযালকটটা তুলে িিলেন-এই জযালকলট আ নাি কদাকালনি কেলেে ম্ািা আলে। 
এই জযালকটটা ওাঁনালক কফিত রদলত হ্লে। কী কলি  াে েেলত  ািলেন? 
  
ম্যালনজাি েেলেন-হ্যাাঁ,এই জযালকটটা আম্িাই স্বতরি কলিরেোম্। কিকডে কদখলত হ্লে। 
  
আম্াি কাডে কিলখ রদন। আরম্ আ নালক ডাকে। 
  
ম্যালনজালিি হ্ালত কাডেটা তুলে রদলেন। 
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কেফ কণ্ঠস্বলি একটা অ্দু্ভত ম্রদিতা এলন েেলেন– এই জযালকটটা তাডাতারড  াঠালত 
হ্লে। 
  
কেফ হ্ালত হ্াত রদলেন- রঠক আলে, আজ রেলকলে আ নালক কফান কিে। 
  
. 
  
রেলকেলেো, কেফ কহ্ালটে কেলক কফান কিলেন। 
  
ম্যালনজাি েেলেন- কয নাম্রট আম্িা  ারে, কসটা এইি আি কম্নলডাজা। আউলিািা 
কহ্ালটলে তাি একটা সুইট আলে। ৫১৭ নম্বি। 
  
কেফ  াসলটিনাফ দিজাটা েন্ধ কিলেন। হ্ালত একটা সুটলকস রনলেন। কভতলি একটা 
র স্তে রেে। সাইলেিাি োগালনা।  াসলটিনাফ সে রকেু কদলখ রনলেন। এোি ঘুলম্ালত 
কযলত হ্লে। 
  
. 
  
সকাে  াাঁিটা। কেফ  াসলটিনাক আউলোিা কহ্ালটলে ক ৌঁলে কগলেন। ৫১৭ নম্বি ঘলিি 
সাম্লন এলেন। ককউ তালক কদখলত  ালে না। রতরন দিজাটা খুলে কফেলেন। কোট্ট 
একটুকলিা তাি রদলয। 
  
হ্ালত র স্তে, ম্লন হ্ে কক কযন কো েলে উঠে। 
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অ্যালেে জোে রদলেন, ককউ আম্ালক অ্নুসিণ করুক, আরম্ তা িাই না। 
  
কেফ  াসলটিনাফ র স্তলেি  ব্দ ক লেন। রট্রগাি রট ে ককউ। এক কসলকলন্ডি ম্লিয 
তাি ম্াোটা দু টুকলিা হ্লয কগে। 
  
. 
  
অ্যালেে কভলেরেলেন,  াসলটিনালফি সালে হ্যলতা আিও ককউ আলেন। অ্েো 
 াসলটিনাফ কািও হ্লয কাজ কিলত এলসলেন। রকন্তু আি ককউ কনই? 
  
অ্যালেে হ্াসলেন, কোঝা কগে, েযা ািটা ভালোভালেই ক ষ হ্লযলে। 
  
. 
  
কসিালটন কহ্ালটে, এে আেলজিা। েুলযি আযালসেি অ্নযতম্ অ্রভজাত কহ্ালটে। 
অ্যালেে কটরেলেি একিালি েলস আলেন। কটরেলেি ও ি একটা নতুন রব্রফলকস 
কিলখলেন। 
  
ওলযটাি এরগলয এলস েেলেন- শুভ সন্ধযা। 
  
–আরম্  ািলগা রদলয শুরু কিে। তাি ি এলকএলক অ্নয  ানীয আনলে। কিস্টরুম্ 
আলে কতা? 
  
-হ্যাাঁ, সযাি। এলকোলি ক লষি রদলক। 
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অ্যালেে উলঠ দাাঁডালেন। রব্রফলকসটা কটরেলেি ও ি  লড িইে। কোট্ট অ্রেন্দ ে। 
এরগলয কগলেন রতরন। একটা দিজা খুেলেন। এখালন রকেুক্ষণ োকলত হ্লে। 
  
ক েলনি দিজা রদলয অ্রেন্দ  লে িলে কগলেন। ককউ তালক অ্নুসিণ কিলে না। 
  
 টযারক্স োম্ালেন। রঠকানাটা রদলেন। 
  
 েন্ডলন কযলত হ্লে। এখনই, খুেই তাডাতারড। 
  
. 
  
দু-ঘন্টা ককলট কগলে। অ্যালেে েুলযি আযালসেি রদলক তারকলয আলেন। আহ্া, আকাল  
কম্লঘি কভো। 
  
ওলদি সোইলক ম্িলত হ্লে, ম্িলতই হ্লে, তাি ি স্বেরেহ্ীন একরট সুখরনদ্রা। 
  
. 
  
েন্ডলনি রহ্েলিা এযািল াটে। অ্সিংখয টুরিলস্টি রভড। টযারক্স এরগলয িলেলে কম্ 
কফযালিি রদলক। ঘন্টা খালনক োগে। িারিেে েরেলত ম্ানুলষি রভড। 
  
কেেেয এরগলয এলসলে। অ্যালেলেি রদলক তারকলযলে। 
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–এগুলো আম্াি ঘলি ক ৌঁলে দাও। 
  
অ্যালেে কহ্ালটে এরেলভটলিি কালে এলস দাাঁডালেন। 
  
এরেলভটি িেলত শুরু কলিলে। অ্যালেে রত্রতলে রগলয োম্লেন। 
  
 াাঁিরম্রনট ককলট কগলে, অ্যালেে টযারক্স িলিলেন। আোি রহ্েলিালত রফলি এলেন। 
  
. 
  
 াসল ালটে কেখা আলে এইি আি রড কম্নলডাজা। টযািম্ এযািোইলিি রটরকট। 
েুখালিস্ট কযলত হ্লে। অ্যালেে একটা কটরেগ্রাম্  াঠালেন েুিোি ক ৌঁলোরে, এইি আি 
রড কম্নলডাজা। 
  
তোয কেখা আলে। এরড ম্ােজ। 
  
  লিি রদন সকােলেো, ডলিারে কস্টান েেলেন– স্টানটন িজাসেলক  াওযা কগলে। 
  
ম্যারি উৎসালহ্ি সলে জোে রদলেন- রঠক আলে, আরম্ কদখরে। 
  
কসলরটারিি কণ্ঠস্বি– রম্ঃ িজাসে আ নালক কফান কিলত েলেলেন ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। 
রতরন কিরসলডলন্টি সলে েযস্ত আলেন। কটরেলফান িিলত  ািলেন না। আ নাি রকেু 
িলযাজন আলে কী? আ রন আম্ালক সে জানালত  ালিন। 
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না, ম্যারি অ্সরহ্ষু্ণতা ঢাকাি কিষ্টা কিলেন, আরম্ তাি সলেই কো েেে। 
  
কাে সকালেি আলগ ওাঁনালক কফালন  ালেন না। উরন জারনলযলেন, সম্য হ্লেই 
আ নালক কে কিলেন। 
  
িনযোদ। আরম্ ওাঁনাি কটরেলফালনি জনয অ্ল ক্ষা কিে। 
  
 ম্যারি রিরসভািটা নারম্লয িাখলেন। এখন অ্ল ক্ষা কিলত হ্লে। 
  
েুইসলক োরডলত কফান কিাি কিষ্টা কিলেন। ককালনা উত্তি কনই। ফিারস এম্েযারসলত 
কফান কিলেন। তািাও েেলত  ািলেন না, েুইস এখন ককাোয আলেন? 
  
–েেলেন, উরন এলস কযন আম্ালক অ্ে যই কফান কলিন। 
  
. 
  
ডলিারে কস্টান েেলেন- আ নাি জনয কফান আলে, রকন্তু উরন নাম্ েেলত িাইলেন না। 
  
–আরম্ কদখরে। ম্যারি রিরসভািটা তুলে রনলেন, হ্যালো। আরম্ অ্যাম্বাসাডি অ্যাসলে কো 
েেরে। 
  
একটা ম্রহ্ো কণ্ঠস্বি, কিাম্ারনযা টান আলে- করিনা কসানালকে। 
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নাম্টা ম্লন  লড কগে। েেি কুরড েযস, অ্সািািণ রূ েতী এক নৃতযর ল্পী, কিাম্ারনযাি 
সেলেলক নাম্জাদা েযালে নতেকী। 
  
–আরম্ আ নাি সাহ্াযয িাইরে। 
  
কম্লযরটি গোয অ্সহ্াযতা। 
  
েযা ািটা আজ আরম্ সম্ািান কিলত  ািে না। ম্যারি ভােলেন। ম্যারি েেলেন, কীভালে 
আ নালক সাহ্াযয কিে? 
  
এটা রক কসারভলযত কদল ি ককালনা রেষয? রঠক কোঝা, যালে না। 
  
করিনা কাাঁদলত শুরু কলিলেন আরম্ এখালন োকলত িাইরে না। আ রন রক একোি 
আসলেন? আম্ালক উিাি কিলত হ্লে। 
  
রঠক েুঝলত  ািা যালে না, এটা ফাাঁদ রক না? এভালে কত জনই কতা অ্ হ্িলণি রম্লেয 
গল্প কলি োলক। 
  
আ রন ককাোয আলেন? ম্যারি জানলত িাইলেন। 
  
রকেুক্ষলণি নীিেতা আ নালক রেশ্বাস কিে কী? আরম্ ম্েডারভযাি িসলকা ইলন আরে। 
আ রন রক এখালন আসলেন? 
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-না, আরম্  ািে না। রকন্তু কাউলক  াঠারে। এই নাম্বালি আি কফান কিলেন না। একটু 
অ্ল ক্ষা করুন, ককম্ন? 
  
দিজা খুলে কগে। ম্াইক কেট িলে  কলিলেন। ম্যারি তাকালেন। ম্াইক িীলি িীলি 
ম্যারিি রদলক এরগলয আসলেন। 
  
কফানটা তখনও আতেনাদ কিলে- হ্যালো, হ্যালো! 
  
ম্াইক জানলত িাইলেন- কাি সলে কো েেরেলেন?– 
  
–ডাঃ কভসফিলগলসি সলে। এই নাম্টাই ম্যারিি িেম্ ম্লন এে। রতরন ভলয ভলয 
রিরসভািটা কিলখ রদলেন। 
  
েযা ািটা হ্াসযাস্পদ হ্লয কগে কী? 
  
ম্যারি আোি েেলেন, ডাঃ কভসফিলগস? 
  
-হ্যাাঁ, উরন আম্ালক কদখলত আসলেন। 
  
েযা ািটা সরতয হ্লে কী? 
  
ম্াইলকি কিালখ অ্দু্ভত িাউরন। ম্যারিি কডলস্ক আলো জ্বেলে। ম্াইলকি োযা  লডলে। 
কদওযালেি ও ি। ম্স্ত েলডা কসই োযা। 
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–আম্িা কাজ শুরু কিে? 
  
–হ্যাাঁ, এোি শুরু কিলত হ্লে। 
  
ম্যারি একটু একা োকলত িাইরেলেন। রকন্তু োকা সম্ভে নয। 
  
ম্াইক আিও কালে এরগলয এলেন–কী হ্লযলে েেুন কতা? আ রন েিিং কেলেলম্লযলদি 
রনলয কেকরডরিলক্ট িলে যান। 
  
এত সহ্লজ আরম্ হ্াি ম্ানে না। 
  
 ভয–শুিু ভয-ভলযি োতােিণ। ইন্টািকলম্ি কফানটা োজলে। 
  
অ্নুগ্রহ্ কলি আম্ালক োডলেন কী? আরম্ কফানটা িিে। 
  
ম্াইক উলঠ দাাঁডালেন। করঠন কলঠাি কিালখ ম্যারিলক  যেলেক্ষণ কিলেন। আলস্ত আলস্ত 
ঘি কেলক োইলিি রদলক িলে কগলেন। ম্যারি কটরেলফানটা িিলেন। েেলেন, হ্যালো? 
  
কজরি কডরভস,  ােরেক অ্যালফযাসে কনসুযোি। 
  
ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, আ নালক রেিক্ত কিরে েলে দুঃরখত। একটা ভযিংকি খেি আলে। 
আম্িা এইম্াত্র একটা  ুরে  রিল াটে ক োম্, ডাঃ েুইস কভসফিলগসলক হ্তযা কিা 
হ্লযলে। 
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সম্স্ত  ৃরেেী েুরঝ দুলে উঠে– আ রন রক রঠক খেি ক লযলেন? 
  
–হুাঁ, ম্যাডাম্। তাি মৃ্তলহ্দটা  াওযা কগলে। 
  
অ্লনক সৃ্মরতি উলদ্বে আলোডন। এক েহ্ম্াি ম্লিয। কটরেলফান তখনও োত্ময আরম্ 
ক রিফ মু্নস্টাি, আ নাি স্বাম্ীি মৃ্তুয হ্লযলে, গারড অ্যাকরসলডলন্ট। 
  
 ুলিালনা সৃ্মরত,  ুলিালনা দুঃখ সে রকেু ঘুলি আসলে ককন? 
  
গোি স্বি আটলক কগলে– কীভালে এই ঘটনাটা ঘটে? 
  
–ওাঁলক গুরে কলি হ্তযা কিা হ্লযলে। 
  
কক কলিলে ককালনা অ্নুম্ান? 
  
না, ম্যাডাম্, রসরকউরিরটি কোলকিা এই েযা ালি তদন্ত শুরু কলিলে। ফিারস এম্েযারসও 
উলঠ লড কেলগলে। 
  
রিরসভািটা হ্াত কেলক  লড কগে। ম্নটা  ূনয হ্লয কগলে। ম্যারি কিযালি গা এরেলয 
রদলেন।  ূনয দৃরষ্টলত রসরেিং-এি রদলক তারকলয োকলেন। িািরদলক এত ভােন ককন? 
না, আম্ালক সে রঠক কিলত হ্লে। আম্াি এই দূতাোলস আরম্ ককালনা ধ্বিংলসি গান 
শুনে না। রকন্তু  ািে কী? সে কভলে যালে, এডওযাডে ম্ািা কগলে, েুইস ম্ািা কগে, 
এত ক াক? এত যিণা? রকন্তু ককন? কক ো কািা েুইসলক হ্তযা কিে? 
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একটা নাম্ কভলস এে, ম্াইক কেট। েুইস েুঝলত ক লিরেলেন, কেট ম্যারিলক আলসেরনক 
রেষ িলযাগ কিলেন। তাই কেট এই সাক্ষীলক  ৃরেেী কেলক সরিলয রদলেন। 
  
নতুন সম্ভেনা, তা হ্লে? আরম্ রম্লেয কো েলেরে। িিা  লড কগরে। 
  
সািারদন ম্যারি অ্রফলস রেলেন।  িেতেী  দলক্ষ  রনলয আলোিনা কিরেলেন ম্লন ম্লন। 
অ্রম্ এখনই রকেু েুঝলত কদে না। রকন্তু ওাঁি কালে আরম্ হ্াি ম্ানে না। িাগ, ঘৃণা এেিং 
হ্তা া সে রকেু রম্লেরম্ল  একাকাি। কয কলিই কহ্াক ম্াইক কেটলক ধ্বিংস কিলতই 
হ্লে। 
  
স্টানটন িজাসেলক কফান কিলেন। 
  
–ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, আ নাি কম্লসজ  ারঠলয কদওযা হ্লযলে। উরন সম্য ক লেই 
আ নালক কফান কিলেন। আ রন এত উতো হ্লেন না। 
  
. 
  
েুইলসি মৃ্তুযি ঘটনাটা ম্যারি ম্ন কেলক ম্ানলত  ািলেন না। এম্ন সুন্দি স্বভালেি এক 
ভদ্রলোক, এখন ম্লগে শুলয আলেন। জীেনরেহ্ীন? আরম্ কানসালস রফলি যাে? আহ্া, 
েুইস রক আোি কোঁলি উঠলে না? 
  
ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি? 
  
ডলিারে কস্টালনি হ্ালত একটা এনলভো । 
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–একজন গাডে এটা আ নালক রদলত েলেলে। 
  
এনলভোল ি ও ি কেখা আলে েযরক্তগত, শুিুম্াত্র অ্যাম্বাসাডলিি জনয। 
  
ম্যারি এনলভো টা খুেলেন,  রিষ্কাি হ্ালতি কেখা রিয ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, আজই 
আ নাি জীেলনি ক ষ রদন। 
  
তোয অ্যালেে নাম্টা কদখা কগে। 
  
ম্াইলকি আি একটা কািসারজ। ম্যারি ভােলেন। না, কয কলিই কহ্াক এই যুলি আম্ালক 
রজতলতই হ্লে। 
  
. 
  
কলনেে ম্যাকরকরন কনালটি ও ি তারকলয আলেন। রতরন ম্যারিি রদলক তাকালেন– কী 
েযা াি েেুন কতা? আজ রেলকলে একটা অ্নুিান রেে। আরম্ রক কসটা োরতে কিে? 
  
না। 
  
–ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি েযা ািটা আ নাি  লক্ষ খুেই রে দিনক হ্লয উঠলে। 
  
না, আরম্ ভালোই োকে। ম্াইক কেট ককাোয? 
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 উরন অ্লিেীয দূতাোলস কগলেন। একটা রম্রটিং আলে। 
  
 ওাঁনাি সলে এখুরন কো েেলত হ্লে। আ রন খেি  াঠান। 
  
. 
  
–আ রন আম্ায কডলকলেন ম্যাডাম্? 
  
–হ্যাাঁ, আরম্ আ নাি সালে রকেু গুরুত্ব ূণে কো েেলত িাইরে। 
  
েেুন, কী েেলেন? 
  
 –একটা কটরেলফান ক লযরে। 
  
কী েো হ্লযলে? 
  
 –কসটা গুরুত্ব ূণে নয। আরম্ একটু সাহ্াযয িাইরে। 
  
ম্াইলকি ভুরু কুাঁিলক উলঠলে– এটা রক এখানকাি িানীয েযা াি? 
  
— হ্যাাঁ। 
  
এলক্ষলত্র আম্িা এরগলয যাে কী? 
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-আ রন িসলকা ইন কহ্ালটলে যালেন, ম্েডারভযালত, েেি কুরডি একরট কম্লয আটলক 
আলে। তালক উিাি কলি আনলত হ্লে। 
  
ম্াইলকি মু্লখ রেস্ময। 
  
–আরম্ কাউলক  াঠাে? 
  
–না, আ রন যালেন। সলে দুজনলক রদরে। 
  
দুজন িক্ষীলক  াঠালনা হ্ে। ম্যারি ম্াইকলকই  াঠালত িাইলেন। 
  
গারনলক েো আলে, ম্াইক কেট কযন কিালখি োইলি কযলত না  ালিন। 
  
ম্াইক ম্যারিলক কোঝালনাি কিষ্টা কিরেলেন সািারদন অ্লনক কাজ আলে। কাে কগলে 
িেলে না? 
  
না, আ রন এখনই িলে যান। গারন আ নাি জনয অ্রফলস অ্ল ক্ষা কিলে। 
  
 ম্াইক ম্াো কনলড েেলেন- রঠক আলে। 
  
 ম্যারি কদখলেন, একটা আত্মরেশ্বাস, রফলি এে ম্লনি ম্লিয। 
  
ম্াইক িলে কগলেন আরম্ রক এখন রনিা দ? 
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ম্যারি কলনেে ম্যাকরকরনি নাম্বালি ডাযাে কিলেন– আরম্ ওই অ্নুিালন কযাগ কদে। 
  
–আরম্ রকন্তু এখনও োিণ কিরে ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। আ রন ককন রে লদি সলে 
কম্াকারেো কিলত িলেলেন? 
  
–আম্াি সাম্লন আি ককালনা রে দ কনই। ম্লন িাখলেন, আরম্ একটা রেিাট কদল ি 
িরতরনরি। আরম্ রক েুরকলয োকে নারক? ককউ আম্ালক ভয কদরখলযলে েলেই আরম্ সে 
কাজ েন্ধ কলি কদে? না, তাহ্লে আম্াি কোঁলি োকাটাই েৃো হ্লে কলনেে ম্যাকরকরন। 
আরম্ োরড যাে না। আরম্ কসাজা ওই অ্নুিান ম্লঞ্চ িলে যাে। 
  
. 
  
২৮. 
  
অ্নুিানটা জম্জম্াট, িািলটি সম্য শুরু হ্লযলে। আলেকজানডুি  ারহ্যাস কস্কাযালি। 
আলম্রিকান োইলব্ররিি  াল  এক রেিাট ম্ালঠি ও ি। রেলকে রতনলটি ম্লিযই অ্লনক 
ম্ানুলষি জম্ালযত। কলনেে ম্যাকরকরন কযালপ্টন আউলিলনি সালে কো েেলত শুরু 
কিলেন। 
  
কযালপ্টন েেলেন- হ্যাাঁ, অ্যাম্বাসাডলিি রনিা ত্তাি দারযত্ব আম্ালদি।  
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ভদ্রলোক িম্ৎকাি ম্ানুষ। রতরন কস্কাযাি কেলক সম্স্ত অ্লটালম্াোইেলক কেি কলি 
রদলেন। তাি ম্ালন, গারডলত কোম্া রেলফািলণি আ িা কনই। িািরদলক  ুরে  েরসলয 
কদওযা হ্ে। এম্নকী োইলব্ররি োরডরটি ম্াোয  ুরেল ি িহ্িা। 
  
িািলট োজলত কলযক রম্রনট োরক আলে। সকলেই তটি। ইলেকট্ররনক ির ক্ষকিাও 
এলস কগলেন। না, খুাঁলজ খুাঁলজ কদখা হ্ে, এখালন ককালনা রেলফািক কনই। কযালপ্টন 
আউলিন েেলেন- আম্িা িস্তুত। 
  
কলনেে ম্যাকরকরন েেলেন তাহ্লে অ্যাম্বাসাডিলক আসলত েেরে। 
  
. 
  
ম্যারিি রেমু্রজন িীলি িীলি এরগলয আসলে। িািজন িহ্িী, রতরন গারড কেলক নাম্লেন। 
কফ্লারিযান েেলেন- শুভ সন্ধযা ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। কী রেিাট একটা োইলব্ররি, কদখুন। 
  
ম্যারি ককালনা কোই শুনরেলেন না। আহ্া, েুইলসি ভালোোসা, আম্াি সািাজীেলনি 
সৃ্মরত হ্লয োকলে। আরম্ কাাঁদে না, ককাঁলদ রকেু হ্লে কী? 
  
রেমু্রজনটা রনরদেষ্ট জাযগায ক ৌঁলে কগলে। দুজন িহ্িী গারড কেলক নাম্ে। 
  
–শুভ সন্ধযা ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। 
  
ম্যারি এরগলয কগলেন। রসরকউরিরটি কোলকিা িাি াল  দাাঁরডলয আলে। 
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ম্যারি জনগলণি রদলক তাকালেন। আরম্ কীভালে েকৃ্ততা কদে? আরম্ কতা কখনও এখালন 
আরসরন। 
  
কলনেে ম্যাকরকরন েেলেন– ভদ্রম্রহ্ো এেিং ভদ্রম্লহ্াদযগণ, ম্ারকেন যুক্তিালেি 
অ্যাম্বাসাডি এখালন এলসলেন। 
  
জনগণ হ্াততারে রদে। ম্যারি দীঘেশ্বাস কফেলেন। েেলত শুরু কিলেন– আ নালদি 
অ্সিংখয িনযোদ। 
  
গত সপ্তালহ্ি ঘটনাগুলো ম্লন  লড যালে। েকৃ্ততা স্বতরি হ্যরন। কী েো যায? ক ষ 
 যেন্ত রতরন েেলত শুরু কিলেন– আজ আম্িা একটা কোট্ট  দলক্ষ  কিলখরে। রকন্তু 
এইভালে  ূেে ইউলিাল ি কদল ি সালে আম্ালদি সািংসৃ্করতক কসতু েন্ধন শুরু হ্ে। নতুন 
এই োরডটা আম্িা তেযসমৃ্ি  ৃরেেীি কালে উৎসগে কিরে। এখালন এলে আ নািা 
ম্হ্ান ম্ারকেন যুক্তিালেি কো জানলত  ািলেন। আম্ালদি  ুলিালনা ইরতহ্াস আ নালদি 
উদু্বি কিলে। কসখালন ভালোম্ন্দ দুরট রদকই আলে। 
  
কলনেে ম্যাকরকরন জনগলণি রদলক এরগলয কগলেন। 
  
 ম্যারিি ম্লন  ডলে। কসই  ব্দগুলো– আজই এই  ৃরেেীলত আ নাি ক ষ রদন। 
  
কখন এই মু্হূ্তেটা সূরিত হ্লে? েটা, িারত্র নটা অ্েো ম্িযিাত?  
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ম্যারি তখনও েলে িলেলেন– আম্িা এই কদল ি জনয গরেেত। এই কদল ি কগৌিেগাো 
আম্ালদি ম্নলক উদ্দীপ্ত কলি। 
  
কস্কাযালিি একরদলক একটা গারড এলস দাাঁরডলযলে। িট কলি কসটা  ুরেল ি দৃরষ্ট এরডলয 
ঢুলক  লডলে কভতি রদলক। 
  
একজন  ুরে  কসরদলক েুলট কগে। ড্রাইভাি গারড কেলক ঝাাঁর লয  লডলে। কদৌলড 
 াোলত কিষ্টা কিলে।  লকট কেলক একটা েস্তু কেি কিে কস। গারডটায রেলফািণ ঘলট 
কগে। জনগলণি ম্লিয িাতুি টুকলিা েরডলয  লডলে। ম্যারি কযখালন দাাঁরডলযরেলেন 
কসখালন অ্ে য একটাও যায রন। জনগণ  াোলত শুরু কলিলে। ভলযি  রিলে । 
তাি ি? একজন িহ্িী ওই েুটন্ত কোকরটলক গুরে কলিলে। আিও একোি মৃ্তুযটালক 
ত্বিারিত এেিং অ্ে যম্ভােী কিলত। 
  
. 
  
কিাম্ারনও  ুরে  খুে তাডাতারড আলেকজানডুি কস্কাযািলক ফাাঁকা কলি রদলযলে। ওই 
মৃ্তলদহ্টা সরিলয কফো হ্লযলে। এখনও আগুন জ্বেলে। ভীত সিস্তা ম্যারিলক 
এম্েযারসলত রফরিলয কদওযা হ্লযলে। 
  
আ রন কিরসলডলি রগলয রেোম্ করুন। ভযিংকি অ্নুভূরত। কলনেে ম্যাকরকরন জানলত 
িাইলেন। 
  
ম্যারি েলেরেলেন–না, এখন আরম্ দূতাোলস যাে। 
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দূতাোলস োকলেই রতরন কোিহ্য স্টানটন িজালসেি সলে কো েেলত  ািলেন। এখনই 
তাি সলে আলোিনা কিা দিকাি। 
  
 ািা যালে না, এই অ্সহ্নীয যিণা। ম্াইক কেট কিালখি োইলি, তালত কী হ্লযলে? 
ষডযি কাজ কিলে। 
  
ম্যারি আোি কিষ্টা কিলেন স্টানটন িজালসেি সলে সিংলযাগ িা ন কিলত। 
  
. 
  
েটা কেলজলে। ম্াইক ম্যারিি অ্রফলস ঢুকলেন। রতরন খুেই কিলগ কগলেন। 
  
করিনালক ও লিি ঘলি কিলখ এলসরে। আ রন আম্ালক রদলয কী কাজ কিালত িাইলেন? 
করিনাি  রিিয জালনন? কিাম্ারনও সিকাি এই কাজটা কম্লন কনলে? না, েযা ািটা 
অ্নযায হ্লযলে। 
  
 কলনেে ম্যাকরকরন ম্যারিি অ্রফলস িলে এলসলেন। 
  
ওই মৃ্ত ম্ানুলষি  রিিয  াওযা কগলে। উরন কোিহ্য অ্যালেে, ওাঁনাি আসে নাম্ 
  
এইি আি রড কম্নলডাজা। 
  
ম্াইক তারকলয োকলেন অ্োক কিালখ– কাি কো েেলেন? 
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কলনেে ম্যাকরকরন েেলেন আ রন কতা সািারদন অ্নয কালজ েযস্ত রেলেন। আ রন রক 
জালনন কয, অ্যাম্বাসাডিলক কফান কলি ভয কদখালনা হ্লযলে। েো হ্লযলে ককউ তালক 
আজই হ্তযা কিলে। 
  
ম্াইক েেলেন না কতা! 
  
–অ্যালেলেি কাে কেলক এই মৃ্তুয আহ্বান এলসরেে। অ্যালেে অ্যাম্বাসাডিলক ম্ািলত 
কিলযরেলেন। রকন্তু এই কালজ সফে হ্নরন। 
  
ম্াইক উলঠ এলেন। ম্যারিি রদলক তাকালেন। 
  
কলনেে ম্যাকরকরন েেলত োলকন-তাহ্লে আম্িা একটা রে লদি হ্াত কেলক কোঁলি কগরে? 
  
ম্াইক জানলত িাইলেন– েরডটা ককাোয আলে? 
  
 ুরে  কহ্ড ককাযাটালিি ম্লগে। 
  
. 
  
নগ্ন কদহ্টা ক াযালনা রেে।  ােলিি কেরদি ও ি। সািািণ কিহ্ািাি ম্ানুষ। ম্াঝারি 
উচ্চতা, কিহ্ািাি ম্লিয ককালনা স্বের ষ্টয কনই। একহ্ালত উেরক কিা।  াতো সরু কাাঁি। 
ঘন মু্খ, কোলটা কোলটা দুরট  া।  াতো িুে। তাি রজরনস ত্রগুলো কটরেলে জলডা কিা 
হ্লযলে। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

401 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

  
–আরম্ রক একোি কদখে? 
  
  ুরে  সালজেন্ট ঝাাঁরকলয েেলেন- এরগলয যান। ম্লন হ্য কোকটা োিা কদলে না। 
  
এই ককৌতুলক রতরন রনলজই কহ্লস উঠলেন। 
  
ম্াইক জযালকটটা কদখলেন। কেলেেটা  িীক্ষা কিলেন। েুলযি আযালসেি একটা কদাকান 
কেলক ককনা হ্লযলে। িাম্ডাি জুলতা, আলজেরন্টনাি কেলেে ম্ািা। রকেু খুিলিা  যসা। 
কিাম্ারনও টাকাও কিালখ  ডে। ফিারস ফ্রাি, রব্ররট   াউন্ড, আলজেরন্টনাি দ হ্াজাি 
ডোি, ক লসালত। নতুন দ  ক লসাি কনাট। 
  
ম্াইক সালজেলন্টি রদলক তাকালেন এোি েেুন কতা কী জানা কগলে? 
  
–এই কোকটা দুরদন আলগ েন্ডন কেলক এখালন এলসলে। টযািম্ এযািোইলি কিল । কস 
ইন্টাি কনরটলনন্টাে কহ্ালটলে উলঠরেে। কম্নলডাজা েদ্মনালম্। তাি  াসল ালটে কেখা 
আলে োরডি রঠকানা েুলযি আযাসে, তলে  াসল াটেটা জাে। 
  
 ুরে  ভদ্রলোক কদহ্টাি রদলক তাকালেন। কোকটালক কদলখ আন্তজারতক সু ারি রকোি 
েলে ম্লন হ্লে কী? 
  
ম্াইক েেলেন– না, ম্লন হ্য, ককাোও একটা ভুে হ্লে। 
  
. 
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একটু দূলি অ্যালেে কিরসলডলিি কালে ক ৌঁলে কগলেন। কালিাি দৃরষ্ট আকষেণ কিলত 
িাইলেন না। েরেটা িম্ৎকাি। রকন্তু আিও সুরনরশ্চত হ্লত হ্লে। কডাভািম্যান কুকুি 
তারকলয আলে। সে োিা অ্রতরম্ কিলত হ্লে। 
  
অ্যালেে ভােলেন, এখন টাউন কস্কাযালি কী হ্ে? সে কাজ ভালোভালে কিলত হ্লে। 
  
কিৌঠা জুোই। কিরসলডলি আনলন্দাৎসে। কেেুন টাোলনা হ্লে। কম্রিন েযান্ড োজলে। 
ককৌতুক অ্রভলনতািা আসলে। অ্যালেে হ্াসলেন–  ঞ্চা  েক্ষ ডোি! 
  
ডলিারে েুলট এলসলেন ম্যারিি অ্রফলস– ম্যাডোম্ অ্যাম্বাসাডি, আ রন এখনই োেেরুলম্ 
আসুন। ওযার িংটন কেলক স্টানটন িজালসেি কফান। 
  
ম্যারি, আোি নতুন কলি কাজ শুরু করুন। েযা ািটা কষ্টকি আরম্ েুঝলত  ািরে। 
  
ম্যারি ভােলেন, আি কী সম্ভে? ভয, িিণ্ড ভয আম্ালক আাঁকলড িলিলে। 
  
ম্যারি দীঘেশ্বাস কফেলেন– আরম্ দুঃরখত স্টান, আ রন রক আম্াি ককেে ক লযলেন? 
  
–এখনও  াইরন, কী হ্লযলে েেুন কতা? 
  
 ম্যারি ভােলেন, কী কলি শুরু কিে? 
  
 ম্যারি একটা দীঘেশ্বাস কফলে েেলেন– ম্াইক কেট আম্ালক হ্তযা কিলত িাইলেন। 
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–ম্যারি, আ রন কী েেলেন? আরম্ রেশ্বাস কিলত  ািরে না। 
  
–এটা এলকোলি সরতয। ফিারস দূতাোলসি এক ডাক্তালিি সলে আম্াি আো  
হ্লযরেে। েুইস কভসফিলগস। আরম্ অ্সুি হ্লয  রড। রতরন িম্াণ কলিলেন কয, আম্াি 
খাোলি আলসেরনলকি রেষ রম্র লয কদওযা হ্লযরেে। ম্াইক একাজটা কলিলেন। 
  
স্টানটন িজালসেি কণ্ঠস্বলি তীক্ষ্ণতা– আ রন কী কলি রনঃসলন্দহ্ হ্লেন? 
  
েুইস এটা কেি কলিরেলেন। ম্াইক িরতরদন সকালে আম্াি জনয করফ রনলয আলসন। 
তাি ম্লিযই আলসেরনক কম্ ালনা রেে। আরম্ েুঝলত ক লিরে, রতরন ককাো কেলক 
আলসেরনক এলনরেলেন। গতিালত েুইসলক হ্তযা কিা হ্লযলে। আজ রেলকলেও কেলটি 
এক অ্নুিি আম্ালক ম্ািলত কিলযলে। 
  
রকেুক্ষলণি নীিেতা। 
  
স্টানটন িজাসে আোি কো েেলত শুরু কিলেন– আ নালক একটা কো রজজ্ঞাসা 
কিে, ম্যারি? ম্াইক কেলটি সালে আি ককউ আলে কী? 
  
জারন না, ম্াইক িাইলেন, আরম্ কযন কিাম্ারনযা কেলক িলে যাই। িেম্ কেলকই রতরন 
এই কো েলে আসলেন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

404 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

স্টানটান িজাসে েেলেন– আরম্ একু্ষরন কিরসলডলন্টি কালে সে খেি ক ৌঁলে রদরে। 
কেলটি েযা ািটা আম্িা েুলঝ কনে। এি ম্লিয আ রন একটু সােিালন োকলেন। আরম্ 
আ নাি রনিা ত্তা কেষ্টনীলক আিও সতকে কলি রদরে। 
  
-স্টান, কিৌঠা জুোইলত  ারটে আলে। অ্রতরেলদি েো হ্লযলে। আরম্ রক এটা োরতে 
কিে? 
  
দীঘেক্ষলণি নীিেতা সরতয কো েেলত কী,  ারটেটা একটা ভালো অ্নুিান। অ্লনলকি 
সালে  রিিয হ্লে। ম্যারি েৃো ভয  ালেন না। তলে কেলেলম্লযলদি কিালখি োইলি 
িাখলেন না। এক রম্রনলটি জনযও নয। কেট হ্যলতা তালদি রনলয কেলেলখো কিলত 
 ালিন। 
  
–রঠকই েলেলেন, ম্যারি েেলেন, আো আরম্ কদখরে। 
  
ম্যারি কফানটা নারম্লয রদলেন। ম্লন হ্ে, র ঠ কেলক রেিাট কোঝা কনলম্ কগলে। তাি ি? 
কেলেলদি কিালখ কিালখ িাখলত হ্লে। এটাই ও িওযাোি রনলদে । 
  
. 
  
এরড ম্ােজ িেলম্ই উত্তি রদলেন। 
  
 দ  রম্রনট িলি কো হ্ে। 
  
–সে রকেু রঠক আলে? 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

405 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

  
অ্যালেে কফানটা কিলখ রদলেন। 
  
এরড ম্ােজ ভােলেন, আি কতটা সম্য আলে? কতক্ষণ  লি কসই িহ্িটা আসলে? 
  
. 
  
স্টানটন সলে সলে কলনেে ম্যাকরকরনলক কফান কিলেন। 
  
–রেে, আরম্ স্টানটন েেরে। 
  
–েেুন সযাি, আ নাি জনয কী কিলত  ারি? 
  
–ম্াইক কেলটি ও ি কডা নজি িাখলত হ্লে। েযা ািটা খুেই গুরুত্ব ূণে। 
  
–ম্াইক কেট? 
  
অ্রেশ্বাস েিেি কলি কাাঁ লে। 
  
-হ্যাাঁ, ওাঁনালক আোদা কলি িাখুন। ওাঁনাি হ্ালত অ্স্ত্র োকলত  ালি। উরন কযন কািও 
সালে কো েেলত না  ালিন। 
  
-ইলযস, সযাি। 
  
–ম্াইক কেলটি সালে কযাগালযাগ হ্ওযা ম্াত্র কহ্াযাইট হ্াউলস কফান কিলেন, ককম্ন? 
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ইলযস সযাি। 
  
. 
  
স্টানটন িজালসেি কফান কেলজ উঠে দু-ঘণ্টা োলদ। 
  
-হ্যালো। 
  
কলনেে ম্যাকরকরন, রম্ঃ িজাসে। 
  
– াওযা কগলে? 
  
না,  াওযা যালে না। 
  
–কী হ্লযলে? 
  
–ম্াইক কেট হ্াওযায ভি রদলয অ্দৃ য হ্লয কগলেন। 
  
. 
  
২৯. 
  
কসারফযা েুেলগরিযা। ৩িা জুোই। 
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একটা কোট্ট োরড, ইস্টানে সরম্রতি সদসযিা েযস্ত আলেন একটা অ্রিলে লন। কটরেলে 
িার যা, রিন, কিলকালোভারকযা,  ারকস্তান, ভািত এেিং ম্ােলযর যাি িরতরনরিিা েলস 
আলেন। 
  
কিযািম্যান েেলেন– আম্িা ইস্টানে করম্রটি সম্স্ত সদসযলক আন্তরিক অ্রভনন্দন 
জানারে। আম্িা একটা কো কঘাষণা কিলত িাইরে, যা শুলন আ নািা সকলেই আনলন্দ 
উলদ্বে হ্লয উঠলেন। আম্ালদি  রিকল্পনাটা এখন ক ষ  যোলয ক ৌঁলে কগলে। কাে িালত 
েুখালিলস্ট আলম্রিকান অ্যাম্বাসাডলিি কিরসলডলি একটা গুরুত্ব ূণে ঘটনা ঘটলে। কসখালন 
রেলশ্বি রেরভন্ন কদল ি সািংোরদকিা আসলেন। কটরেরভ লনও কদখালনা হ্লে। 
  
কােী নালম্ি এক সিংলকত রিহ্ন েলে ওলঠন- আলম্রিকান অ্যাম্বাসাডি এেিং তাি দুই 
কেলেলম্লয? 
  
তালদি হ্তযা কিা হ্লে। এেিং আিও একল াজন আলম্রিকানলক। েযা ািটাি ম্লিয 
রেিাট রে লদি সম্ভেনা আলে। রকন্তু কাজটা কিলতই হ্লে। 
  
রতরন একরদলক তাকালেন। েেলেন–ব্রহ্ম? 
  
–হ্যাাঁ। 
  
 –রেষু্ণ? 
  
হ্যাাঁ। 
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–গলণ ? 
  
–হ্যাাঁ। 
  
–যম্? 
  
–হ্যাাঁ। 
  
ইি। 
  
–হ্যাাঁ। 
  
—কৃষ্ণ? 
  
–হ্যাাঁ। 
  
িাম্? 
  
–হ্যাাঁ। 
  
—কােী? 
  
–হ্যাাঁ। 
  
 এই সেই েদ্মনাম্।–সকেলকই আরম্ আন্তরিক অ্ভযেেনা জানারে। 
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রতরন একজন আলম্রিকালনি রদলক ঘুলি দাাঁডালেন। 
  
 ম্াইক কেলটি মু্লখ দুষ্ট হ্ারস। 
  
. 
  
কিৌঠা জুোইলযি জনয িস্তুরত  ুলিাদলম্ শুরু হ্লয কগলে।  রনোি সলন্ধলেো। িািরদলক 
সাজ-সাজ িে  লড কগলে। ম্ারকেন যুক্তিাে কেলক উ হ্াি  াঠালনা হ্লযলে। এক হ্াজাি 
োে, সাদা এেিং নীে কেেুন। েলডা েলডা োক্স েরন্দ হ্লয কসগুলো এলসলে। রতনলট 
রসরেন্ডালিি ম্লিয আলে রহ্রেযাম্, যা এই কেেুনগুলোলক ফুরেলয কদলে। আডাইল া কিাে 
আইসররম্ আনা হ্লযলে। আতসোরজ, অ্লনক িিলনি আলম্রিকাি ফ্লালগি কোলটা 
কোলটা িরতকৃরত। ওযাি হ্াউলস িাত আটটাি সম্য এই জাহ্ালজি ম্ােগুলো নাম্ালনা 
হ্লে। দুঘণ্টা ককলট কগলে। একটা রজ  এলস দাাঁডাে। দুলটা অ্রক্সলজন রসরেন্ডাি িলযলে। 
ম্ারকেন আরম্েি রিহ্ন আাঁকা। ড্রাইভাি কসগুলো কভতলি কিলখ রদে। 
  
িাত একটা, ওযািহ্াউস এলকোি ফাাঁকা হ্লয কগলে। অ্যালেেলক কদখা কগে। 
ওযািহ্াউলসি দিজাটা কখাো অ্েিায িলযলে। অ্যালেে রসরেন্ডাি অ্রব্দ ক ৌঁলে কগলেন। 
ভালোভালে  িীক্ষা কিলেন। কাজ শুরু হ্ে। এখনই রতনলট রহ্রেযাম্ টযািলক খারে 
কিলত হ্লে। েযা ািটা রক খুে কসাজা? 
  
. 
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কিৌঠা জুোই, সকােলেো, কিরসলডলি স্বহ্-স্বহ্ শুরু হ্লয কগলে। সেরকেু  রিষ্কাি কিা 
হ্লে। ঝাডোরত সাফ কিা হ্লে। িাদি কাাঁিা হ্ে। িলতযকটা ঘলি উলত্তজনা। 
  
েেরুম্লকও সাজালনা হ্ে। 
  
. 
  
িািলট কেলজলে। ম্ারকেন যুক্তিালেি আরম্ে ট্রাক ঢুলক  লডলে। গাডে োরম্লয রদলয েলেলে- 
কী আলে? 
  
– ারটেি জনয নানা রজরনস। 
  
একোি কদখলত হ্লে। 
  
–োলক্স কী আলে? 
  
রহ্রেযাম্ কেেুন আি ফ্লযাগ। 
  
 –এগুলো খুেুন। 
  
  লনলিা রম্রনট ককলট কগে, ট্রাকটা কভতলি ঢুলক কগলে। িহ্িীিা এলস ট্রাকটা খারে 
কিলত শুরু কিলে, েেরুলম্ রজরনসগুলো রনলয যাওযা হ্ে। 
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িহ্িীলদি ম্লিয কেলক একজন েেে- কেেুলনি রদলক তাকাও? কীভালে এগুলোলক 
কফাোলনা হ্লে? 
  
এরড ম্ােজলক কদখা কগে। এক ভদ্রলোক তাি সলে িলযলে। 
  
এরড ম্ােজ েেলেন- এখন এত ভােোি কী আলে? কলনেে ম্যাকরকরন আলদ  
রদলযলেন, কেেুনগুলো ওডালত হ্লে। 
  
এরড ম্ােজ ওই অ্জ্ঞাত েযরক্তটালক েেলেন– অ্লনকগুলো কেেুন কফাোলত হ্লে। এখন 
কেলকই কাজ শুরু কিলে ককম্ন হ্য? 
  
রসরেন্ডাি কখাো হ্ে। একজন জানলত িাইে রসরেন্ডালি কী আলে? 
  
রহ্রেযাম্। অ্জানা আগন্তুক েলে উঠলেন। 
  
 কিল ালিে সে রকেু কদখরেলেন। আগন্তুক একটা কেেুন রনলযলেন। রসরেন্ডালিি কভতি 
কেেুলনি মু্খটা ঢুরকলয রদলযলেন। কেেুনটা  রি ূণে হ্লয কগে। কসটা আ না কেলকই 
োলদ িলে কগে। এক কসলকলন্ডি ম্লিয কাজটা হ্ে। 
  
কিল ালিলেি মু্লখ হ্ারস োঃ, িম্ৎকাি! 
  
এম্েযারসি অ্রফলস েলস ম্যারি অ্যাসলে ক ষ মু্হূ্লতেি কাজ সািরেলেন। একু্ষরন  ারটেটা 
োরতে কিলেই ভালো হ্য। দুল াি কের  অ্রতরে আসলেন। ম্াইক কেটলক রক তাি 
আলগ িিা সম্ভে হ্লে? 
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কিরসলডলি রটম্ আি কেেলক কডা নজিদারিলত িাখা হ্লযলে। ম্াইক কেট রক ওলদি 
ককালনা ক্ষরত কিলত  ালিন? 
  
রঠক েুঝলত  ািা যালে না। 
  
একটুোলদ একটা অ্ভারেত দৃ য কদলখ ম্যারিি ম্ন ককাঁল  উঠে। 
  
ম্যারি কলযক টুকলিা কাগজ কনোি জনয উলঠ দাাঁরডলযরেলেন। ম্াইক কেটলক  ান্ত ম্লন 
তাি অ্রফলস ঢুকলত কদখা কগে।  াল ি দিজা রদলয। 
  
ম্াইকলক আসলত কদলখ ম্যারি রিৎকাি কলি উলঠরেলেন। 
  
তীব্র িাগ ঝলি  ডলে তাি কণ্ঠস্বি কেলক কলনেে ম্যাকরকরনি কোলকিা আ নাি ও ি 
নজি কিলখলেন। আ রন এখালন এলেন কী কলি? আ রন রক ভােলেন, আম্ালক কম্লি 
কফেলেন? রকন্তু ওিা আ নালক  ারস্ত কদলে। 
  
–আ রন এসে গুজলে কান কদলেন না। অ্যালেেলক ভাডা কিা হ্লযরেে আ নালক 
ম্ািোি জনয। 
  
–না, আ রন রম্েুযক। অ্যালেে ম্লি কগলে। আরম্ কদলখরে। 
  
-আলজেরন্টনা কেলক অ্যালেে এখালন এলসরেে। যালক  ুরে  কম্লিলে, কস এক 
অ্যালম্িাি। অ্যালেলেি ম্লতা ক া াক  লিলে। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য উইন্ডমিল অফ গড । মিডমি সিলডি 

413 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 
 

 

  
–আ নাি একটা কোও আরম্ রেশ্বাস কিরে না। আ রন েুইস কভসফিলগসলক 
কম্লিলেন, একো অ্স্বীকাি কিলত  ালিন? আম্ালক রেষ খাইলয কম্লি কফোি কিষ্টা 
কলিলেন, একোও অ্স্বীকাি কিলত  ালিন? 
  
ম্াইক জোে রদলেন না, আরম্ ককালনাটাই অ্স্বীকাি কিরে না। আসুন, আ নাি সলে 
আম্াি এক েনু্ধি আো  কিালনা যাক। 
  
দিজাি রদলক তারকলয রতরন েেলেন-রেে, এোি কভতলি এলসা। মু্লখা টা খুলে কফেে। 
  
কলনেে ম্যাকরকরন ঘলিি কভতি ঢুলক েেলেন- ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি, এোি সকলে রম্লে 
আলোিনায েসলত হ্লে। ককম্ন? 
  
. 
  
কিরসলডলিি কস্টালিজ রুম্। ওই অ্জানা আগন্তুক কাজ কিলত েযস্ত। কম্রিন 
করুল ালিলেি কিালখি সাম্লন রতরন একরটি  ি একরট কেেুন কফাোলত শুরু কলিলেন। 
  
কিল ালিে েুঝলত  ািলেন না, ককন সাদা কেেুনগুলোলক একটা রসরেন্ডাি কেলক 
কফাোলত হ্লে, োেগুলোলক রদ্বতীয এেিং নীেগুলোলক তৃতীয রসরেন্ডাি কেলক। 
  
কিল ালিে একটু অ্োক হ্লয কগলেন। রতরন িশ্ন কিাি কিষ্টা কলিরেলেন। এখন আি 
কো েলে কী োভ? 
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দিজা রদলয তািা েেরুলম্ এলেন। ক ষ মু্হূ্লতেি িস্তুরত। আহ্া, কিল ালিে ভােলেন, 
আজলকি িাতটা স্মিণীয হ্লয োকলে। 
  
. 
  
 ম্যারি অ্রফলস েলস আলেন। উেলটারদলক ম্াইক এেিং কলনেে ম্যাকরকরন। 
  
কলনেে ম্যাকরকরন েেলত শুরু কিলেন– আরম্ শুরু কিরে। যখন কিরসলডন্ট েেলেন, 
রতরন কেৌহ্যেরনকাি অ্ন্তিালে োকা কদ গুলোি সালে ভালো সম্পকে িা ন কিলত িান, 
ম্লন হ্ে একটা কোম্া কোিহ্য রেলফারিত হ্লযলে। আম্ালদি সিকালিি এক  ক্ষ ম্লন 
কলিন, কিাম্ারনযা, িার যা, েুেলগরিযা, আেোরনযা, কিলকালোরভযাি সালে ভালো সম্পকে 
িা ন কিা উরিত। আোি অ্লনলক ম্লন কলিন, না, এম্নরট কিলে করম্উরনস্টিা 
আম্ালদি কদ লক ধ্বিংস কলি কদলে। কিরসলডন্ট কয  রিকল্পনাটা কলিরেলেন, তাি ম্লিয 
অ্লনক ভুে রেে। দুরদলকই গুরুত্ব ূণে কোলকিা আলেন। তাাঁিা তকে-রেতকে শুরু কলি 
রদলযলেন। ককউ ককউ কিলযলেন, কিরসলডলন্টি এই  রিকল্পনাটালক ধ্বিংস কিলত। 
এইভালেই তাি ভােমূ্রতেলক কোলটা কিা হ্লে। আ নাি দুভাগে ম্যাডাম্, আ রন না 
কজলনই এই রে লদি ম্লিয জরডলয  ডলেন। 
  
–রকন্তু আম্ালক ককন রনেোরিত কিা হ্ে? 
  
ম্াইক েেলেন আ নাি  যালকরজিংটা অ্সািািণ। আ নাি ককালনা কদাষত্রুরট কনই। ম্িয 
আলম্রিকা কেলক আ নাি উদ্ভে। দুরট সন্তান আলে। তাই কোিহ্য আ নাি ভােমূ্রতেটা 
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কিরসলডলন্টি ভালো কেলগরেে। শ্ৰীম্তী আলম্রিকা,  রিষ্কাি  রিেন্ন জীেনযাত্রাি 
িতীক। 
  
হ্ায ঈশ্বি, আরম্ ককন এই কালজ কযাগ রদোম্? 
  
এোি আ নালক স্বতরি কিা হ্লে। আ নাি ভােমূ্রতেটালক আিও উজ্জ্বে কিা হ্ে। 
 ৃরেেীি সেেত্র আ নাি নাম্ েরডলয  ডে। েো হ্ে, আ রন রেশ্বলক  ারন্তি  ে 
কদখালেন। 
  
-এখন কী হ্লে? 
  
–আ নালক সকলেি সাম্লন হ্তযা কিা হ্লে। আ নাি কেলেলম্লযলদিও জীেন ককলড 
কনওযা হ্লে। এই ঘটনাটা আম্িা রনম্েম্তাি সলে কিে, যালত  ারন্তি  লক্ষি ম্ানুলষিা 
র উলি ওলঠ। 
  
ম্যারি িু  কলি েলস িইলেন। ভলয কো েেলত  ািলেন না। 
  
কলনেে ম্যাকরকরন েেলত োকলেন– ম্াইক রসআইএ-ি সলে যুক্ত। আ নাি স্বাম্ী এেিং 
ম্ারিন কগ্রাজালক হ্তযা কিা হ্লযলে। ম্াইক এোি নতুন একটা  লেি  রেক। ম্াইক 
িাইলে, আলম্রিকাি এই  রিকল্পনালক নষ্ট কিলত। েুঝলত  ািলেন, রসআইএ-ি হ্াত 
কত দূি িসারিত। 
  
ম্যারিি ম্াো ঘুিলত শুরু কলিলে। ম্যারি েেলেন– ম্াইক, আ রন আম্ালক ম্ািলেন? 
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ম্াইক জোে রদলেন– আরম্ আ নালক োাঁিাোি কিষ্টা কলিরে। রকন্তু আি সম্ভে নয। 
  
–আ রন আম্ালক রেষ রদলযরেলেন? 
  
ম্ািলত নয, আ নালক আলেল  আেন্ন কলি িাখলত। আম্ালদি ডাক্তািিা আ নাি জনয 
অ্ল ক্ষা কিরেলেন। ক ষ  যেন্ত কডসফিলগসই আ নালক োাঁরিলয তুেলেন। আ নালক 
আিও অ্লনক সরতয কো ক ানাে? আ রন অ্োক হ্লয যালেন। 
  
েুইস? 
  
 েুইসলক হ্তযা কিলত হ্ে, আি ককান উ ায রেে না। 
  
 ম্যারিি অ্লনক কো ম্লন  লড কগে। রকন্তু এখন উ ায কী? 
  
–আম্াি ককালনা উ ায কনই। এই ঘটনাটা ঘটালতই হ্লে। কী কিে? আম্াি দলেি। 
কালে আরম্ িরতশ্রুরতেি। 
  
ম্যারি িু  কলি েলস আলেন। ম্লন হ্লে,  ৃরেেীটা েুরঝ এখনই টুকলিা টুকলিা হ্লয 
যালে। 
  
স্টানটন িজাসে? তালক রক রেশ্বাস কিা যায? 
  
ম্যারি ক ষোলিি ম্লতা জানলত িাইলেন– স্টানটন? রতরনও রক… 
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–না, উরন আ নালক োিোি োাঁরিলয কগলেন। কলনেে ম্যাকরকরনি কণ্ঠস্বলি রনিা ত্তা তা 
না হ্লে আ রন কলেই  ৃরেেী কেলক হ্ারিলয কযলতন। উরন েলেলেন, ম্াইকলক এখনই 
কগ্রপ্তাি কিলত। 
  
ম্যারি ম্াইলকি রদলক তাকালেন– কী আশ্চযে, আরম্ কতা রকেুই েুঝলত  ািরে না। 
  
ম্াইক, আ রন ককন রম্লেয েলেলেন? আ রন েলেলেন, েুইস রেলযও কলিন রন, তাাঁি 
সন্তান রেে না। 
  
..এরড ম্ােলজি কাে কেলক আরম্ সে খেি ক লযরে। েুইস রেলয কলিরেে, দুরট কম্লয 
রেে তাি। 
  
ম্াইক এেিং কলনেে ম্যাকরকরন কিাখ িাওযািাওরয কিলেন। 
  
ম্যাকরকরন েেলেন- তালত কী হ্লযলে? এম্ন কত রম্লেযই কতা েেলত হ্য। 
  
ম্যারি জানলত িাইলেন অ্যালেে কক? 
  
ম্াইক েেলেন অ্যালেে এক ভাডালট খুরন। দরক্ষণ আলম্রিকালত োলক। এই েযা ালি 
 ৃরেেীলত রতরন এক নম্বি। তাাঁলক  ঞ্চা  েক্ষ ডোি কদওযা হ্লে। শুিু আ নালক হ্তযা 
কিাি জনয। 
  
ম্যারি রেশ্বাস কিলত  ািলেন না,  ালযি তোি ম্ারট সলি যালে। 
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ম্াইক েেলত োলকন অ্যালেে এখন েুখালিলস্ট আলে। আরম্ জারন, কস তাি কাজ রঠক 
ম্লতা কিলে। কস কািও সালে কো েলে না। তাি এক িরক্ষতা কনউসা মু্লনলজি সলে 
কো েেলত হ্য। 
  
–আম্ালক রক ম্িলতই হ্লে? 
  
–হ্যাাঁ, কিাম্ারনও সিকালিি সাম্লন আম্িা এই ঘটনাটা ঘটাে। 
  
–তাহ্লে এখন কী হ্লে? 
  
–স্বতরি কহ্ান। অ্যালেলেি হ্ালত যখন দারযত্ব কদওযা হ্লযলে। ঈশ্বিও কোিহ্য আ নালক 
োাঁিালত  ািলে না। তলে একটা কো েেলত  ারি, আ রন আি আ নাি কেলেলম্লযিা 
যরদ  ারটে কেলক দুলি োলকন… 
  
–তাহ্লে? তাহ্লে রক আম্িা কোঁলি যাে? 
  
তাহ্লে হ্য কতা আি ম্িলত হ্লে না। রকন্তু অ্যালেে আোি কিষ্টা কিলে। আগাম্ীকাে 
অ্েো  িশুরদন। 
  
কী কিা যায? ফযােফযাে কলি ম্যারি ম্াইক এেিং কলনেে ম্যাকরকরনি মু্লখি রদলক 
তাকালেন। 
  
রকন্তু সম্সযা সম্ািালনি  ে েুঝলত  ািলেন না। 
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. 
  
৩০. 
  
কলনেে ম্যাকরকরনি অ্রফস, এম্েযারসলত। কলযকজন িক্ষী দাাঁরডলয আলে, রনলদেল ি 
অ্ল ক্ষায। 
  
–আরম্ িাইরে, কিরসলডলিি িাি াল  আিও কের  িহ্িীি েযেিা কিা কহ্াক। 
কিাম্ারনযানিা এ েযা ালি খুেই সলিতন। আওলনলক জানালনা হ্লযলে। সিকারি কসনািা 
এলস  ডলে।  াস োডা ককউ কভতলি ঢুকলত  ািলেন না। কোঝা কগে। 
  
. 
  
োতালস উলত্তজনা। স্পটোইলটি উজ্জ্বে আলো। আকা  আলোরকত। অ্লনক রেল ষ 
িরতরনরি এলসলেন।  ুরেল ি িহ্িা। কিস কেলক সািংোরদক এেিং আলোকরিত্রীলদি 
রভড। ফলটা কভাো হ্লে। িলতযকলক ভালোভালে তিার  কিা হ্লে। 
  
একজন কম্রিন অ্রফসাি েেলেন একটা আিল াোও কোিহ্য রভলডি ম্লিয ঢুকলত 
 ািলে না। 
  
কস্টালিজ রুম্। কতক্ষণ িলি আি কেেুন কফাোলনা কদখা যায। কিল ালিে রসগালিট 
িিাোি কিষ্টা কিলেন। 
  
অ্যালেে রিৎকাি কলি েেলেন- আগুনটা িিালেন না। 
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কম্রিন তাকালেন। েেলেন– কী হ্লযলে? আ রন কতা রহ্রেযাম্ রদলয কেেুন কফাোলেন, 
রহ্রেযাম্ কতা রেলফািক নয। 
  
-কলনেে ম্যাকরকরন েলেলেন, এখালন আগুন জ্বাোলনা হ্লে না। 
  
 কম্রিন েেলেন–রঠক আলে, রতরন রসগালিট কফলে রদলেন। জুলতা রদলয ঘলষ রদলেন। 
  
অ্যালেে সে েযা ািটা কদখরেলেন। কয-ককালনা মু্হূ্লতেই রেলফািণ ঘটলত  ািত। 
রহ্রেযাম্ জ্বলে না, রকন্তু রসরেন্ডালি কতা রহ্রেযাম্ কনই। িেম্ টযালি কিাল ন আলে। 
রদ্বতীযটালত সাদা ফসফিাস, রতন নম্বি টযালি আলে অ্রক্সলজন-অ্যারসরটরেলনি রম্ক্সিাি। 
তলে অ্যালেে রকেুটা রহ্রেযাম্ও ভলিলেন। যালত কেেুনগুলো ও লি উঠলত  ালি। 
  
োরকটুকু ক াল ন, আি অ্নযানয রম্ে  দােে। যখন কেেুনগুলোলত রেলফািণ ঘটলে, সাদা 
ফসফিাস ঝলি  ডলে। ম্ানুলষি দম্ েন্ধ হ্লয যালে।  ঞ্চা  গলজি ম্লিয কদখা কদলে 
মৃ্তুযি রেভীরষকা। ফসফিাস সলে সলে উত্তপ্ত হ্লত শুরু কিলে। গরডলয  ডলে 
িািিালি। তা  োডলত োকলে। ফুসফুাঁলস আঘাত োগলে। গো কাাঁ লত োকলে। আঃ, 
কী সুন্দি মৃ্তুযি দৃ য! 
  
অ্যালেে তারকলয োকলেন ওই েলণোজ্জ্বে কেেুনগুলোি রদলক। 
  
তাি ি েেলেন- আম্াি কাজ ক ষ হ্লয কগলে। 
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কিল ালিে জোে রদলেন- রঠক আলে, আম্িা কী কিে? কেেুনগুলো েেরুলম্ রনলয 
যাে? তাই কতা? 
  
িািজন গাডেলক ডাকা হ্ে। েো হ্ে, কেেুনগুলো েেরুলম্ রনলয িলো কতা। 
  
 েেরুলম্ি দিজা কখাো হ্লযলে। 
  
অ্যালেে েেলেন- োঃ, কী সুন্দি এই ঘিরট। অ্যালেে কিাখ েন্ধ কিলেন। এক ঘণ্টা 
োলদ এই ঘিটাি ককালনা রিহ্ন োকলে না। 
  
অ্যালেে েেলেন- আরম্ রক একটা েরে তুেে? 
  
 কিল ালিে েেলেন– রঠক আলে তুেুন। 
  
 অ্যালেে ক ষোলিি ম্লতা তাকালেন। খুে সহ্জ, কেলড রদন, আ না কেলক উলঠ যালে। 
  
–আম্িা আ নাি কেেুন ফাটাে না? 
  
অ্যালেে দিজাি কালে দাাঁরডলযরেলেন। িলেি খুনখািার  কেলগ কগলে। আহ্া, েুরঝ এক 
িাম্িনু উডলে। কঠাাঁলট হ্ারস। কী সুন্দি? এক হ্াজািরট কেেুন। 
  
অ্যালেে  লকট কেলক কযালম্িা কেি কিলেন। েেরুলম্ এরগলয কগলেন। 
  
কিল ালিে েেলেন- না, কভতলি ঢুকলত  ািলেন না। 
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–আম্াি কম্লযলক একটা েরে কদখাে। 
  
তাডাতারড কিলত হ্লে। 
  
 অ্যালেে িলে   লেি কালে এলস দাাঁডালেন। আহ্া, অ্যাম্বাসাডি ম্যারি অ্যাসলেি দুরট 
সন্তান এরগলয আসলে। সম্যটা িম্ৎকাি হ্লযলে। 
  
কিল ালিে তাকালেন অ্যালেে তাডাতারড কযালম্িাটালক ঢাকা কদওযা কটরেলে কিলখ  
রদলযলেন। কদখা যালে না। একটু োলদ কী হ্লে? িিণ্ড রেলফািণ। 
  
অ্যালেে েেলেন আম্াি কাজ হ্লয কগলে। 
  
-রঠক আলে। তাহ্লে িেুন। 
  
 াাঁি রম্রনট ককলট কগলে। অ্যালেে কিরসলডলিি োইলি কেরিলয এলসলেন। আলেকজানডু্র 
 ারহ্যা রিট িলি এরগলয িলেলেন। 
  
. 
  
িাতটা রেে গিম্ এেিং অ্স্বরস্তকি। আলম্রিকান এম্েযারসি কিরসলডি, এক উন্মত্ত গজেলন 
 রিণত হ্লযলে। হ্াজাি হ্াজাি উৎসাহ্ী কিাম্ারনও কঢাকাি কিষ্টা কিলে।  ুরে  তালদি 
আটলক রদলে। আলোগুলো জ্বলে উঠলে। অ্ন্ধকাি িালতি েুলক হ্াজাি হ্াজাি আলোি 
দী  জ্বেলে েুরঝ। 
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. 
  
 ারটে শুরু হ্লে, ম্যারি কেলেলম্লযলক ও িতোয রনলয কগলেন। 
  
ম্যারি েেলেন- এলসা, রকেু কো আলে। 
  
কেলেলম্লযিা েলস  লডলে–কিালখ ঔৎসুকয। কী ঘটলত িলেলে তা এখনই েো হ্লে। 
  
ম্যারি েেলেন– ককালনা সম্সযা কনই। রকন্তু কতাম্ালদি এখনই এখান কেলক িলে কযলত 
হ্লে। 
  
কেে রজজ্ঞাসা কিে– ম্া, শুলনরে, ককউ কতাম্ালক ম্ািলত িাইলে। তুরম্ও রক আম্ালদি 
সলে যালে? 
  
না ডারেেিং, ওই কোকটালক িিলত হ্লে। 
  
 রটম্ কাাঁদোি কিষ্টা কিরেে- ম্া, তুরম্ একা কী কলি িিলে? 
  
ম্যারি রনলজও জালনন না, ক ষ  যেন্ত কী হ্লে। 
  
কেে এেিং রটলম্ি মু্খ সাদা হ্লয কগলে। ভীষণ ভয ক লযলে তািা। না, ওলদি েযস েড্ড 
কম্, এখনই এই করঠন োস্তলেি মু্লখ এলন কী োভ? 
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ভালোভালে সাজলেন ম্যারি, ম্লন হ্লে, কযন তাি মৃ্তুয ক া াক।  া অ্রব্দ ঝােি কদওযা 
োে রসলেি রসফন গাউন  লিরেলেন। হ্াই রহ্ে োে সযান্ডাে। আযনালত িরতফেন। 
মু্খখানা খরডি ম্লতা সাদা। েেে, েেে, কহ্ আযনা, আজ িালত আরম্ কোঁলি োকে কতা? 
  
. 
  
 লনলিা রম্রনট ককলট কগলে। ম্যারি, কেে এেিং রটম্ েেরুলম্ িলে  কিলেন। তািা 
এরগলয িলেলেন অ্রতরেলদি রদলক। ম্যারি কেলেলম্লযি রদলক রফলি েেলেন– কহ্াম্ওযাকে 
এরগলয আলে। ঘলিলতন। হ্ায, োরফলয উরদলক েরডলযলতি রিহ্ন ও 
  
ঘালড হ্াত রদলেন। হ্ায, আরম্ জারন না। ক ষ  যেন্ত কী ঘটলে? 
  
হ্ঠাৎ একটা সিংঘষে। ম্যারি োরফলয উঠলেন। একজন ওলযটাি কট্র কফলে রদলযলে। 
কাাঁলিি গ্লাস কভলে কগলে। কাাঁলিি টুকলিা িািরদলক েরডলয  লডলে। এটাও রক 
অ্যালেলেি ককালনা  রিকল্পনা? ম্যারি তাকালেন েেরুলম্ি রদলক, মৃ্তুযি রিহ্ন ককাোয? 
  
কেলেলম্লয েেরুম্ কেলক িলে কগে। কলনেে ম্যাকরকরনি কহ্ াজলত। 
  
দুজন িহ্িীলক ডাকা হ্ে। েো হ্ে, এখনই ওলদি দূতাোলস রনলয যাও। কখনও 
কিালখি োইলি িাখলে না। 
  
কেে জানলত কিলযরেে– ম্া ভালো োকলে কতা? 
  
 ম্যাকরকরন অ্ভয রদলযলেন- হ্যাাঁ, ওাঁনাি ককালনা ক্ষরত হ্লে না। 
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 ম্াইক কেট তারকলয োকলেন কেে আি রটলম্ি রদলক। 
  
এোি রকেু  িীক্ষা কিলত হ্লে। 
  
 আম্ালক কেলড যালেন না, আরম্ আ নাি সলে যাে। 
  
–ককন? 
  
 –আ নাি সলে কগলে রনিা লদ োকলত  ারি। 
  
ম্াইক েেলেন- রঠক আলে, আসুন। 
  
অ্লকেিা োজলত শুরু কলিলে। অ্রতরেলদি ম্লিয অ্লনলক আনলন্দ নািলেন। রিল াটোিিা 
হ্ারজি। আলম্রিকান গান গাওযা হ্লে। ব্রডওলয রম্উরজকযাে। ওকোহ্াম্া এেিং সাউে 
 যারসরফক। ম্াই কফযাি কেরড। উৎসাহ্ এেিং উদ্দী না। 
  
ম্যারি ঘাড তুলে তাকালেন। িাি াল  শুিুই কেেুন, অ্ন্তত এক হ্াজাি। োে-সাদা নীে। 
কগাোর  িলেি রসরেিং-এ ঝুেলে। আহ্া, এত আনন্দ? মৃ্তুয রক এি উন্মাদনা কাডলত 
 ালি? 
  
আতেনাদ কিা উরিত? ককউ একজন সাম্লনি রদলক এরগলয এলসলেন। রতরন কদখলত 
ক লেন, ওই ভদ্রলোলকি হ্ালত একটা কোট্ট সাঁি। অ্েো? সকলেি সাম্লন অ্যালেে রক 
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আম্ালক হ্তযা কিলে? আম্ালক েুরি রদলয আঘাত কিলে? কী হ্লে আরম্ েুঝলত  ািরে 
না। 
  
সহ্সা ম্যারিি ম্লন হ্ে, রতরন উেে হ্লয  লডলেন। অ্যালেলেি েরে সেেত্র কদখা যালে। 
  
 ম্যারি জানলত িাইলেন– অ্যালেে রক এখালন আলেন? 
  
ম্াইক েেলেন আরম্ জারন না, আ রন রক িলে যালেন? 
  
–না, আম্ালক এই োরজটা কখেলতই হ্লে। 
  
কলনেে ম্যাকরকরনলক সাম্লন কদখা কগে– আম্িা ভালোভালে  িীক্ষা কলিরে ম্াইক। রকন্তু 
সলন্দহ্জনক রকেু কদখলত ক োম্ না। েযা ািটা আম্ালক অ্োক কলিলে। 
  
ম্াইক েেলেন- আিও একোি  িীক্ষা করুন। 
  
রস্নফাি ডগলক কালজ োগালনা হ্লযলে। ও িতো কেলক এম্েযারস রুম্  যেন্ত তািা এাঁলক 
এাঁলক কদখলে। 
  
ম্াইক েেলেন– না, সলন্দহ্জনক রকেুই কনই। 
  
–ওই রদলক রকেু োকলত  ালি? ক েলনি রসাঁরডি রদলক তাকালেন ম্যাকরকরন। 
  
না, সযাি, ওখালন ককউ োকলে না। 
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ম্াইলকি ম্লন হ্ে ওখালনও একোি যাওযা দিকাি 
  
িাি াল  স স্ত্র িহ্িা। তািা সকলেই কলনেেলক সযােুট কিে। করিনা সাাঁলকারে 
রেোনালত শুলয আলেন। কিাম্ারনযা ভাষায কী েই  ডলেন। অ্সািািণ সুন্দিী। আহ্া, 
এই কম্লযরট রক অ্যালেেলক সাহ্াযয কিলেন। 
  
করিনা েেলেন আরম্  ারটেলত কযাগ রদলত  ািরে না, েযা ািটা অ্োক োগলে, তাই কতা? 
আম্ায এখালন োকলত হ্লে। েইটা ক ষ কিে। 
  
ম্াইক দিজা েন্ধ কিলেন। 
  
–রঠক আলে তাই করুন। 
  
তািা রকলিলন এলেন। 
  
কলনেে ম্যাকরকরন জানলত িাইলেন-  যজলনি েযা ািটা ভােলত হ্লে। অ্যালেে রক রেষ 
িলযাগ কিলত  ালি? 
  
ম্াইক ম্াো নাডলেন না, েুঝলত  ািরে না। 
  
–ম্াইক, অ্নয জাযগালত রেলফািক িলযলে? েযা ািটা অ্োক োগলে। 
  
রনশ্চযই ককালনা  ন্থা আলে। 
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 ম্যাকরকরন জানলত িাইলেন- কী? 
  
–আরম্ জারন না, রকন্তু অ্যালেে রনশ্চযই জালনন। 
  
. 
  
োইলব্ররিলত কখাাঁজা হ্ে, অ্রফসঘলি আসা হ্ে, রকেুই  াওযা যাযরন। তািা কস্টালিজ 
রুম্  াি হ্লয কগলেন। কেেুনগুলো রসরেিং-এ উলঠ কগলে। 
  
কিল ালিে েেলেন- োঃ, সুন্দি! 
  
 ম্াইক দাাঁডালেন কিল ালিে, এই কেেুন ককাো কেলক এলসলে? 
  
–ফ্রািফুলটি ইউ এস এযাি, কেস কেলক সযাি। 
  
 ম্াইক রহ্রেযাম্ রসরেন্ডালিি রদলক তারকলয েেলেন– এগুলো? 
  
–একই জাযগা কেলক। আ নাি অ্নুম্রত রনলয তলেই আনা হ্লযলে। 
  
 ম্াইক কলনেে ম্যাকরকরনি রদলক তারকলয েেলেন– িেুন, একোি ও লি যাওযা যাক। 
  
তািা যাোি জনয  া োরডলযলেন। 
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কিল ালিে েেলেন- কলনেে, কয ভদ্রলোকলক আ রন  ারঠলযরেলেন, কস টাইম্ ভুলে 
রগলযরেে। 
  
কলনেে ম্যাকরকরন অ্োক হ্লয জানলত িাইলেন- ককান্ ভদ্রলোক? 
  
–ককন, রযরন এলস কেেুনগুলোলত গযাস ভিলেন? 
  
কলনেে ম্যাকরকরন ম্াো কনলড েেলেন- আরম্ কতা কাউলক  াঠাযরন? 
  
–রকন্তু এরড ম্ােজ, উরন কয েেলেন… 
  
কলনেে ম্যাকরকরন েেলেন– এরড ম্ােজ? আরম্ কতা তালক ফ্রািু কযলত েলেরে। 
  
 ম্াইক কিল ালিলেি রদলক তাকালেন। 
  
–কোকটালক কদখলত ককম্ন? 
  
–সরতয কো েেলত কী, কস এক ভদ্রম্রহ্ো। কম্াটা রেরেরি মু্খ। রেরেরি ভাষায কো 
েেরেে। 
  
ম্াইক ম্যাকরকরনি রদলক তাকালেন। ম্লন হ্লে কনউসা মু্লনজ। 
  
-তাহ্লে? 
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ম্াইক রিৎকাি কিলেন কনউসা মু্লনজই অ্যালেে! 
  
রতরন রসরেন্ডালিি রদলক তাকালেন ওই ভদ্রম্রহ্ো কেেুনগুলো ফুরেলযলেন, তাই কতা? 
  
–হ্যাাঁ, সযাি। েযা ািটা খুেই ম্জাি। আরম্ রসগালিট িিালত কিলযরেোম্, ভদ্রম্রহ্ো 
রিৎকাি কিলেন। আরম্ েলেরেোম্, রহ্রেযালম্ কতা আগুন িলি না। উরন েলেরেলেন.. 
  
ম্াইক রিৎকাি কলি উঠলেন- কেেুন, রেলফািক কেেুলনি ম্লিয আলে। 
  
কী কিা যায? 
  
 –রিলম্াট কনলট্রালেি সাহ্ালযয এগুলো ফাটালনা হ্লে। কতক্ষণ আলগ কস িলে কগলে? 
  
–ঘণ্টা খালনক হ্লে। 
  
. 
  
 কটরেলেি তোয ঘরডটা  লড আলে।  ব্দ কলি এরগলয িেলে। আি ে-রম্রনট, 
তাি লিই কসই সািংঘারতক মু্হূ্তে। 
  
. 
  
ম্াইক  াগলেি ম্লতা েুটােুরট কিলেন। রতরন েেলেন– কম্লযটা ককাোও এটা কিলখলে। 
কয-ককালনা মু্হূ্লতে রেলফািণ ঘলট যালে। হ্ায, আম্িা ককন খুাঁলজ  ারে না? 
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ম্যারি এরগলয এলসলেন। 
  
ম্াইক েেলেন– এই ঘিটা খারে কিলত হ্লে। তাডাতারড। কঘাষণা করুন। আ রন 
কঘাষণা কিলেন। 
  
ম্যারি েেলেন- কী হ্লযলে? 
  
–একটা কোট্ট কখেনা, আম্িা খুাঁজরে। 
  
–ওই কেেুনগুলো সািংঘারতক। ওইরদলক তাকালেন না। 
  
 ম্যারিি সম্স্ত কিালখ মু্লখ আতি। 
  
–আম্িা ওগুলোলক নাম্ালত  ািে না? 
  
ম্াইলকি রিৎকাি– এক হ্াজাি, একরট একরট কলি নারম্লয আনাি আলগই ঘটনা ঘলট 
যালে। 
  
ম্াইক, আরম্ একটা  ন্থা জারন। দুজন ম্যারিি রদলক তাকালেন। 
  
–এই োদটালক খুলে কফো যায। 
  
কীভালে? 
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 –একটা সুইি আলে। 
  
–না, এখন রেদুযলতি যি ারতলক হ্াত কদওযা যালে না। আগুন জ্বলে উঠলত  ালি। 
আম্িা রক হ্ালত হ্ালত খুেলত  ারি না? 
  
–এই োদটালক ম্াঝাম্ারঝ ভাগ কিা যায। িলতযক ভালগ আোদা আিংটা োগালনা আলে। 
  
দুজন ম্ানুষ  াগলেি ম্লতা ও লিি রসাঁরডি রদলক উলঠ িলেলেন। কদখলেন, হ্যাাঁ, কখাোি 
েযেিা আলে। একটা কালঠি ম্ই রেে। কসটাি ম্ািযলম্ কাজ কিলত হ্লে। 
  
আি একটা রনশ্চযই আলে। 
  
কাজ শুরু হ্ে। কীভালে এই ভযিংকি কেেুনগুলোলক োইলি আনা যায, েুঝলত  ািা 
যালে না। কয-ককালনা মু্হুলত রেলফািণ ঘটলত  ালি।  লড যাোি সম্ভােনা। 
  
ম্াইক কলনেেলক েেলেন– শুরু কিলত হ্লে, আলস্ত আলস্ত, খুে িীলি সুলি রকন্তু? 
  
–রঠক আলে। 
  
. 
  
আি দু রম্রনট, দু রম্রনট োলদই রেলফািণ ঘটলে। 
  
. 
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ম্াইক কলনেে ম্যাকরকরনলক কদখলত  ালেন না। শুিু কেেুন আি কেেুন। িীলি িীলি, 
কখাো কগে, একটুখারন মু্খ। কলযকটা কেেুন োইলি কেরিলয এলসলে। আিও একটু মু্খ 
কখাো কগে। কেেুনগুলো োতালস ভাসলত শুরু কলিলে। নািলত নািলত এরগলয িলেলে 
নক্ষত্রখরিত আকাল ি রদলক। আঃ, এোি কোিহ্য মু্রক্তি আনন্দ। 
  
ম্ানুষজন িাস্তায কেরিলয এলসলে। 
  
 াঁযতারি  কসলকন্ড োরক আলে। আি দুলটা-একটা এখনও আলে। ম্াইক এরগলয যাোি 
কিষ্টা কিলেন। কতটুকু সম্য আলে কক জালন? 
  
ক ষ কেেুনটা কেরিলয কগে। উাঁিু কেলক আিও উাঁিুলত কসগুলো িলে কগলে। আকাল ি 
েুলক অ্সািািণ জেেরে। 
  
রিৎকাি, আকাল ি েুলক আলোি কখো। কিৌঠা জুোইলযি আনন্দ। এি আলগ কখনও 
এভালে হ্যরন। নীলি দাাঁরডলয োকা জনতা আনলন্দ হ্াততারে রদলযলে। 
  
ম্াইক তারকলয োকলেন। রনঃল ষ হ্লয কগলেন রতরন। ক্লান্ত। েযা ািটা তাহ্লে এইভালে 
ক ষ হ্ে। 
  
. 
  
শুরু হ্ে, শুরু হ্ে উৎসলেি ক ষ িহ্ি। 
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ফ্রলযড কেকাি, কসলরটারি অ্ফ কস্টটস, িরক্ষতাি সলে রেোনালত শুলয রেলেন। দিজাটা 
খুলে কগে। িাি জন িলে  কলিলে। 
  
কী হ্লে কী? 
  
েো হ্ে–রম্ঃ কসলরটারি, আ নালক কগ্রপ্তাি কিা হ্ে। 
  
 ফ্রওলযড কেকাি অ্রেশ্বালসি কিালখ তাকালেন– কতাম্িা রক  াগে হ্লয কগলো? কক 
 ারঠলযলে? 
  
ফি! 
  
. 
  
কজনালিে অ্রেভাি ব্রুকস ওরডন, ক্লালে েলস কব্রকফাস্ট খারেলেন। এফ রে আই এি 
দুজন এলজন্ট তাি কালে এলেন–তালক কগ্রপ্তাি কিলেন। 
  
. 
  
সযাি আলেক্স। 
  
 কহ্াযাইট ক্লালে েলস  ােোলম্লন্টি রডনালি েযস্ত রেলেন। 
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েো হ্ে- সযাি আলেক্স, কলযকজন ভদ্রলোক োইলি দাাঁরডলয আলেন। আ নাি সলে 
কো আলে। 
  
. 
  
 যারিলস আি একজনলকও িিা হ্ে। 
  
 কেকাতা। রেষু্ণ রেমু্রজলন েলস রেলেন। তালক কজলে  াঠালনা হ্ে। 
  
কিাম্, কযালম্িা কডই কড ুরট ফাযাি, তুরকেক্সোলগে েযস্ত রেলেন, রতরন কগ্রপ্তাি হ্লেন। 
  
এইভালে কাজ এরগলয িেে। কম্রস্কলকা, আেোরনযা, জা ান,  রশ্চম্ জাম্োরন, অ্রিযা, 
কসারভলযত ইউরনযন। 
  
ক ষ অ্রব্দ আম্িা রক রজতলত  ািে? 
  
. 
  
এরড ম্ােজলক গুরে কলি হ্তযা কিা হ্ে। রতরন  ারেলয যাোি কিষ্টা কিরেলেন। 
  
. 
  
ক ট ককানিস আত্মহ্তযা কিলেন। এফরেআই এলজন্টিা তাি ঘলি িলে  কিাি কিষ্টা 
কলিরেলেন। 
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. 
  
ম্যারি এেিং ম্াইক কেট, োেে রুলম্ েলস আলেন। সািা  ৃরেেী কেলক সিংোদ আসলে। 
উলত্তরজত সিংোদ। হৃদযরেদািক সিংোদ। 
  
ম্াইক কটরেলফালন কো েেলেন রভলেন, উরন দরক্ষণ আরফ্রকাি সিকালিি একজন এম্ 
র । 
  
রিরসভাি নারম্লয িাখলেন। ম্যারিি রদলক তারকলয েেলেন- সকেলকই িিা সম্ভে 
হ্লযলে। কনলট্রাোি আি অ্যালেে অ্েোৎ কনউসা মু্লনজ এখনও িিা  লডরন। 
  
–ককউ রক জানত কয অ্যালেে একজন ভদ্রম্রহ্ো? ম্যারি অ্োক হ্লয কগলেন। 
  
–না, কস সোইলক কোকা োরনলযলে। 
  
কনলট্রাোলিি খেি কী? ককউ তালক কিালখ কদলখরন। কনলট্রাোি কটরেলফালনি ম্ািযলম্ 
রনলদে  রদলয োলকন। অ্সািািণ সিংগঠক। 
  
. 
  
অ্যালেে অ্োক হ্লযলেন। িিণ্ড কিলগ কগলেন রতরন। আহ্ত িক্তাক্ত জন্তুি ম্লতা 
কঘািালফিা কিলেন। ককাোও একটা কগােম্াে হ্লযলে। 
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ওযার িংটলন িাইলভট নাম্বালি কফান কিলেন। ফযাসফযালস কণ্ঠস্বি- অ্যালেে এত িাগ 
কিাি কী আলে? ককাোও ভুে হ্লযলে। সে রঠক হ্লয যালে। 
  
-না, আি রকেুই রঠক হ্লে না। েযা ািটা ক ষ হ্লয কগে। 
  
 তাি ম্ালন কী হ্লে এখন? 
  
. 
  
োেেরুলম্ িাইলভট কফান কেলজ উলঠলে। ম্যারি িিলেন, স্টানটন িজাসে। 
  
–ম্ারি, তুরম্ ভালো আলো কতা? কতাম্াি কেলেলম্লয? 
  
–স্টান, আম্িা সোই ভালো আরে। 
  
–ভগোনলক িনযোদ। কী হ্লযরেে েলো কতা? 
  
 –অ্যালেে, অ্যালেে কিরসলডিটা উরডলয কদোি কিষ্টা কলিরেে। 
  
তাি ম্ালন? 
  
না, অ্যালেে এক ম্রহ্ো, তাি আসে নাম্ কনউসা মু্লনজ। 
  
দীঘেক্ষলণি নীিেতা কনউসা মু্লনজ? অ্যালেলেি ওই কম্াটা  ৃেুো উ  ত্নীরট? 
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— ম্যারিি ম্লন হ্ে, রঠক কো স্টান। 
  
ম্যারি, কতাম্াি জনয আরম্ কী কিলত  ারি? 
  
–না, আরম্ এখন আম্াি কেলেলম্লযলক কদখলত যারে।  লি কো েেে। 
  
 ম্যারি কফানটা নারম্লয রদলেন। ম্াইক তারকলয আলেন– কী হ্লযলে? 
  
ম্যারি ম্াইলকি রদলক তাকালেন। রতরন েেলেন- হ্যারি োনজ-ই একম্াত্র জানলতন 
কনউসা মু্লনজ ককম্ন কদখলত, তাই কতা? 
  
-হ্যাাঁ। 
  
 –এইম্াত্র স্টানটন িজাসে েলে রদলেন, মু্লনলজি কিহ্ািাটা ককম্ন? 
  
. 
  
অ্যালেলেি কিন ডাোস এযািল ালটে েযান্ড কিলে। উরন কটরেলফান েুলেি রদলক েুলট 
কগলেন। কনলট্রাোলিি িাইলভট নাম্বালি কফান কিলেন। 
  
 রিরিত কণ্ঠস্বি, আরম্ স্টানটন িজাসে েেরে। 
  
. 
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দু-রদন ককলট কগলে। ম্াইক, কলনেে ম্যাকরকরন এেিং ম্যারি েলস আলেন এম্েযারসি 
কনফালিি রুলম্। এইম্াত্র এক ইলেকট্ররনক্স এক্স ালটেি কাজ ক ষ হ্লযলে। 
  
ম্াইক েেলেন- কনলট্রাোি আি স্টানটন িজাসে একই েযরক্ত। 
  
-রকন্তু উরন আম্ালক হ্তযা কিলত িাইলেন ককন? উরন কতা িেলম্ই কিলযরেলেন, আরম্ 
কযন এই  লদ না েরস। একো উরন রনলজ আম্ালক েলেলেন। 
  
ম্াইক েেলত োকলেন, যখন উরন কদখলেন, েযা ািটা হ্ালতি োইলি িলে যালে, তখন 
এম্ন রেলদ্রাহ্ী হ্লয উঠলেন। 
  
ম্যারি কাাঁি ঝাাঁরকলয িেলেন কীভালে উরন এই ষডযলিি র কাি হ্লেন? 
  
-স্টানটন িজাসে তাি রিয েনু্ধ  ে এরেসনলক ক্ষম্া কিলত  ালিন রন। স্টানটলনি ম্লন 
হ্লযরেে তালক ঠকালনা হ্লযলে। রতরন িেলম্ উদািননরতক রহ্লসলে তাি িাজননরতক 
ককরিযাি শুরু কলিন। এক িরতররযা ীে ম্রহ্োলক রেলয কলিরেলেন। ম্লন হ্য তাি 
ও ি ওই ম্রহ্োি িভাে রেে অ্ রিসীম্। 
  
–ওাঁনালক  াওযা কগলে কী? 
  
না, উরন ককাোয কয অ্দৃ য হ্লয কগলেন। রকন্তু কের রদন এইভালে েুরকলয োকলত 
 ািলেন না। 
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স্টানটন িজালসেি কাটা ম্াোটা  াওযা কগে ওযার িংটলনি এক আেজেনাি সূ্তল ি ম্লিয। 
দুরদন োলদ। তাি কিাখদুলটা েীভৎসভালে রেরনলয কনওযা হ্লযলে। 
  
. 
  
৩৩. 
  
কিরসলডন্ট  ে এরেসন কহ্াযাইট হ্াউস কেলক েেলেন- আরম্ আ নাি  দতযাগ ত্র 
গ্রহ্ণ কিে না। 
  
–আরম্ দুঃরখত রম্ঃ কিরসলডন্ট, রকন্তু রেশ্বাস করুন, আরম্ আি  ািরে না। 
  
–ম্যারি, আরম্ জারন কী ভীষণ সিংকলটি ম্লিয রদলয আ নাি সম্য ককলটলে। রকন্তু 
আম্াি একান্ত অ্নুলিাি আ রন কিাম্ারনযালত রগলয আোি কযাগ রদন। 
  
না, আরম্ কখলনাই তা কিে না। ম্যারি ভােলত োলকন। এোি  ান্ত জীেন িাই। 
  
ম্লনি ম্লিয ভােনা, অ্লনক কো ম্লন  লড কগে। এডওযালডেি কো, কীভালে 
এডওযাডেলক হ্তযা কিা হ্লযলে। েুইলসি কো, তাি মৃ্তুয। অ্যালেলেি কোও ম্লন  লড 
কগে। 
  
যরদ আরম্ কিাম্ারনযালত যাই তাহ্লেও আলগি ম্লতা কাজ কিলত  ািে না। ম্যারি 
ভােলেন, িেম্ যখন এলসরেোম্, তখন আরম্ রেোম্ এলকোলি অ্নরভজ্ঞ। অ্রভজ্ঞতা 
আম্ালক আিও িাজ্ঞ কলিলে। না, আরম্ অ্লনক ভালো কাজ কলিরে। হ্ানা ম্ািরফলক 
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কজেখানা কেলক োরডলয এলনরে। আওলনসু্কি কেলেলক োাঁরিলযরে। কলযক হ্াজাি ইহুরদি 
কালেও নতুন জীেলনি রঠকানা ক ৌঁলে রদলযরে। 
  
-হ্যালো, আ রন এলসলেন? 
  
 ম্াইক কেট কিযালি েলস আলেন। 
  
অ্সািািণ কাজ হ্লযলে। কিরসলডন্ট েেলেন, আম্িা সকলে আ নাি জনয গরেেত। 
আ রন কাগজ কদলখলেন? 
  
না কতা, কী হ্লযলে? 
  
রতরন তাকালেন কিরসলডলন্টি রদলক রম্ঃ কিরসলডন্ট, আরম্ হ্যলতা কাজ কিলত িাজী 
আরে, রকন্তু আ রন কো রদন করিনা কসালকারেলক িাজননরতক আেয কদলেন। 
  
–আরম্ দুঃরখত ম্যারি, এটা আম্িা কিলত  ারি না। এই েযা ািটা কিলে আওলনসু্ক িাগ 
কিলেন। 
  
–আরম্ আওলনসু্কলক রিরন, আওলনস্তু ওই ম্রহ্োলক নানাভালে েযেহ্াি কিলেন। 
দীঘেক্ষলণি নীিেতা- কীভালে আ রন ওলক কিাম্ারনযা কেলক এখালন আনলেন। 
  
–আরম্ কািলগা কিলনি সাহ্ালযয। 
  
 –রঠক আলে। আরম্ কদখরে। 
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ম্যারি তাকালেন ম্াইক কেলটি রদলক না, এটা কিলতই হ্লে। আি ম্াইক কেট এখালন 
আম্াি সলে োকলেন, ওাঁনালক আম্াি দিকাি আলে। 
  
ম্াইলকি মু্লখ হ্ারসি টুকলিা। 
  
কিরসলডন্ট আোি েেলেন- কেটলক আলম্রিকায  াঠালত হ্লে, ওি জনয অ্নয কাজ 
আলে। 
  
ম্যারি কফালন হ্াত রদলেন, ককালনা কো েেলত  ািলেন না। 
  
কিরসলডন্ট েেলেন- অ্নয কাউলক  াঠাে। আ রন েেুন, ওাঁি েদলে কালক দিকাি। 
নীিেতা। 
  
—-ম্যারি, ম্াইলকি এখালন কাজ আলে। 
  
ম্যারি ম্াইলকি রদলক তাকালেন। 
  
 কিরসলডন্ট েেলেন– ম্যারি, হ্যালো, এটা রকন্তু একিিলনি ব্ল্যাকলম্ে। ম্যারি তখনও 
কো েেলত  ািলেন না। 
  
ক ষ  যেন্ত কিরসলডন্ট েেলেন- রঠক আলে, আরম্ কো রদরে ম্াইকলক আোি  ারঠলয 
কদে। রকন্তু রকেুরদন োলদ। 
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ম্যারিি ম্লন হ্ে, তাি হৃদলয আলো জ্বলে উলঠলে আ নালক অ্লনক িনযোদ রম্ঃ 
কিরসলডন্ট। আরম্ অ্যাম্বাসাডি রহ্লসলে কাজ কিলত িারজ আরে। 
  
কিরসলডন্ট েেলেন ম্যাডাম্ আম্বাসাডি, আ নাি জনয অ্লনক গুরুত্ব ূণে  রিকল্পনা 
আলে। সম্সযাি োইলি োকাি কিষ্টা কিলেন। 
  
োইনটা ককলট কগে। 
  
 ম্যারি রিরসভািটা নারম্লয িাখলেন, ম্াইলকি রদলক তাকালেন। 
  
–আ রন এখালনই োকলেন, আম্াি সাম্লন আি ককালনা সম্সযা কনই। 
  
-োঃ! হ্যাাঁ, কিরসলডন্ট েলেলেন! আরম্ অ্লনক কোই আ নালক েলেরেোম্, তাি জনয 
দুঃরখত। 
  
ম্যাডাম্ অ্যাম্বাসাডি। আসুন, আম্িা করফ কখলত কখলত আলোিনা করি। 
  
. 
  
 ক ষ  েে 
  
অ্যারেস  াহ্ালড েসন্ত, অ্লিরেযা। 
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কিযািম্যান েেরেলেন– হ্যাাঁ, একটা ক্ষরত হ্লয কগলে। রকন্তু ঘটনা আম্ালদি অ্রভজ্ঞ 
কলিলে। আম্ালদি সিংিালক আিও  রক্ত ােী কলি তুেলত হ্লে।  ৃরেেীি নানা 
জাযগালত আম্িা অ্রফস খুেে। কদখা যাক, আ নািা কক কক আম্ালদি সলে আলেন। 
আরম্ সিংলকত নাম্গুলো ডাকরে। আ নািা হ্াত তুেলেন। 
  
–অ্যালিাডাইট? 
  
 ইলযস। 
  
এলেলন? 
  
–ইলযস। 
  
সাইলেলে? 
  
ইলযস। 
  
-কসলেলন? 
  
আম্ালদি আলগি কনলট্রাোিলক নৃ িংসভালে হ্তযা কিা হ্লযলে। 
  
–হ্যাাঁ অ্েো না েেুন। 
  
না। 
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ম্াইক? 
  
–ইলযস। 
  
 –কনলম্রসস? 
  
–ইলযস। 
  
–তাহ্লে এই িস্তাে  া  কিা হ্ে। এোি আম্িা আিও সতকে হ্লয উঠে। আজ 
কেলকই আম্ালদি কাজ শুরু কিলত হ্লে। হ্যাাঁ, অ্লনকটা সম্য নষ্ট হ্লয কগলে। এোি 
আম্িা সফে হ্েই, এ রেষলয ককালনা সলন্দহ্ কনই। 
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