তাসের আড্ডা - ২
শুজা রশীদ

এই েপ্তাসে শনিবাসর ববঠক বসেনি, কারণ মেজর নিগ েকাসরর ফাইিাি মেিা নিি রাসত। কনবর
এবং রনি দু’জিাই েকার বিসত অজ্ঞাি, তারা টরসটা ভােসাে নেয়াটসির ফাইিাি মেিা বাদ নদসয়
স্বসগস মেসতও নিধা করসত পাসর। োইদ নিসজও মেিা-মটিা েুসোগ মপসিই মদসে, েনদও বযাস্ততার
কারসণ েবেেয় েুব একটা মদো েয়িা। একবার মভসবনিি েবাই নেসি তার বাোয় মেিা মদেসব
নকন্তু তাসত রুো বাগড়া বাাঁধাি। রাসত তাে মেিা িা েবার েম্ভাবিা আসি জািা োত্র মে
দাওয়াত নিসয় বসেসি। বাধয েসয় তার বান্ধবীর বাোসতই মেসত েি।
মরাববার দুপুসর ‘েসব িা’, ‘বযাস্ত’, ‘মদনে’ ইতযানদ করসত করসত কনবর, রনি, জািাি এবং নজত
এসে োনজর েি। িাি ভাইসয়র িানক নক একটা ভয়ািক গুরুত্বপূণস কাজ আসি। মে আর আজসক
আেসত পারসব িা। মেিা শুরু েসত কনবর এবং রনিসক গুরুগম্ভীর েসয় থাকসত মদসে জািাি মোাঁচা
নদি, “ঘটিা নক? দুই বাকযবাগীশ মদনে আজসক এসকবাসর বাকয নবেুড়। কি কব্জা েব ঠিক আসি
মতা?”
োইদ েুচনক মেসে বিি, “বুঝসত পারি িা বযাপারটা? আোসদর টিে মতা মেসরসি গতকাি।”
জািাি োসতর তাে মগািাসত মগািাসত বিি, “মকাি টিে? বাসেটবি? রযাপটােস?”
রনি কড়া মচাসে তাকাি। “জািাি ভাই, আপনি নক গতকাি এই দুনিয়ায় নিসিি? টরসটা এফ নে
মে মেজর নিগ েকাসরর ফাইিাি মেিি, েবর রাসেি িা?”
কনবর আজসক জািাসির োসথ মেিসি। নজত পসর মেিসব। কনবর একটা মিা ট্রাম্প কি নদসয় নবষন্ন
কসে বিি, “বড় েেসােত েসয়নি, ভাই। ভাসিা মেসিও টাইসেকাসর নগসয় োরা মে নক কষ্ট! োরা
রাত ঘুোসত পানর নি। এই রকে কাপ মেতার েুসোগ আবার কসব আেসব মক জাসি?”
োইদ বিি, “এক শ’ নবশ নেনিট মেসিও েনদ একটা মগাি িা নদসত পাসর তােসি নক কসর েসব?
টাইসেকার েি কপাি। োডনি মে মপিানি নেে করসব মক মভসবনিি?”

রনি নবড়নবনড়সয় বিি, “বযাটার চানিসত একটা চটকাি মদয়া দরকার। মগািনকর োসত তু সি নদি
বিটা।” একটু চু প কসর মথসক মোগ করি, “অবশয মে মেসি ভাসিা। মে িা থাকসি টিে এসতা
দূর আেসত পারত িা। েুব আশা কসর নিিাে নজওসভসকা একটা মগাি করসব। বুসিটসক ওরা
মেিসতই মদয় নি।”
দু’ চক্কর কি েি। জািাসির কাসি নগসয় কি আটসক মগি। জািাি ভয়ািক নচন্তা করসি। কনবর
নতি মিা ট্রােপ কি নদসয়সি। জািাি মবাধেয় মফার োটসসে োবার ধািা করসি। দু’জসি মিা ট্রাম্প
আর োটসে নিসয় ফাটাফাটি করসি। রনি এবং োইদ পরস্পরসক মচাে টিপসি।কি েত উপসর ওসঠ
ততই ভাসিা। নকিু শটস পাওয়া মেসত পাসর।
নজত েঠাত বিি, “তা োইদ ভাই, নফসদি কযােসট্রা মতা পটি তু িি। এই বার নক নকউবায় মকাি
বড় েড় পনরবতস ি আেসব বসি েসি েয়?”
োইদ কাাঁধ ঝাাঁকাি। “নফসদি মতা অসিক নদি ধসরই মপিি মথসক গাইড করনিি। তার ভাই রউি
তার মচসয় বরাবরই একটু মোিা েসির োিুষ নিি বসি েসি েয়। নকন্তু নফসদসির উপনিনতসত েুব
দ্রুত পনরবতস ি করা তার পসে েম্ভব েনিি িা। এবার েয়ত নকিু নকিু বযাপাসর অগ্রগনত দ্রুততর
েসব – নবসশষ কসর রাজনিনতক এবং অথসনিনতক মেসত্র।”
রনি বিি, “আসেনরকার োসথ নক েম্পকস আসরা ভাসিা েসব েসি েয়? গত বির মতা ওবাো
উসদযাগ নিসয় দুই মদসশর েসশয েম্পকস টা োনিকটা স্বাভানবক পেসাসয় এসিনিি। নকন্তু এেি বুরবক
ট্রাম্প নক করসব মক জাসি? বযাটা গাসড়াি, এর েসধযই চীসির োসথ োোো ঝাসেিা পাকাসিার
মচষ্টা করসি। বুঝিাে নফসডি কযাসরা শক্ত োসত মদশ চানিসয়সি, রাজনিনতক নবসরাধীতা েেয কসর
নি, নকন্তু মে োধারণ োিুসষর জিয অসিক কাজও কসরসি। শীো এবং নচনকৎো বযবিার বযপক
উন্ননত েসয়সি। তার েৃতুযর পর োসভস কসর মদো মগসি নকউবার অসধসক োিুষ অন্তত তার েেথসক
নিি।”
োইদ বিি, “কযানপটানিজে আর কনেউনিজে োই বি, মকাি বযবিাসতই েবাইসক েুশী রাো েম্ভব
িা। চীসির কথাই ধর িা। আসগর চীি আর এেিকার চীসির েসধয আকাশ পাতাি পাথসকয।
অথসনিনতক নদক মথসক নবশাি পনরবতস ি এসেসি, বযবো বানিসজযর েুসোগ মবসড়সি, নকন্তু তারপরও
তাসদর এক পাটী বযাবিা নকন্তু পািায়নি। পাটীর নবরুসে কথা বসি মদে, েবর েসয় োসব। নকন্তু
োধারণ োিুষ মতা োরাপ িাই। এেি েনদ বহু পাটিস বযবিা কসর মদয়া েয়, নক েসব মক বিসত
পাসর? েয়সতা নবশাি োঙ্গাো মবাঁসধ োসব। মকাি কাজ এগুসব িা। মেটা েয় আোসদর গণতানিক
েোজ বযবিায়, প্রায়ই মদো োয় মভাসট নজসতও মকাি কাজই করসত পাসর িা েরকার মেসেতু
অনতনরক্ত বাধা নবপনি। কংসগ্রে, নেসিট – কত রকসের কযাচাি।”

জািাি অবাক েসয় বিি, “োইদ ভাই, আপনি নক কনেউনিজেসক েেথসি করসিি?”
োইদ মেসে মফিি। “বি নক? মেটা কেি বিিাে? আনে েিাে প্রাইসভট কপসসরশসির নডসরক্টরাি
মবাসডসর মেম্বার। আোর মচসয় বড় কযানপটানিজসের েেথসক মক থাকসত পাসর? আনে মবাঝাসিার
মচষ্টা করনি এক পাটিস বযবিাসতও নকিু ভাসিা নদক আসি।”
কনবর বিি, “ভাসিা েয়ত েরকাসরর জিয, নকন্তু মদসশর োিুসষর জিয কতোনি ভাসিা মেটা
ভাবার নবষয়। ইয়াংগনে িদীর উপর িতু ি একটা বাধ মদবার জিয কসয়ক িেয োিুষসক িানক
তাসদর ঘর বাড়ী মথসক েনরসয় মফিা েসয়সি, োজার োসিক শের গ্রাে ধ্বংশ েসয় মগসি নকংবা
োসব। নচন্তা করা োয়?”
নজত বিি, “বৃেির েঙ্গসির জিয নকিু নবেজসি মতা করসতই েসব। ঐ বাধ মকাটি মকাটি োিুষসক
বিযার োত মথসক বাাঁচাসব।”
“এক দসির োথায় কাঠাি মভসঙ্গ আসরক দিসক োওয়াসিা,” রনি নবড়নবনড়সয় বিি। “োই মোক,
জািাি ভাই, আপনি নক কি মদসবি িানক একটা ঘুে নদসয় উঠব?”
জািাি নিসজর কাসডসর নদসক আসরকবার িজর বুনিসয় োথা চু িকাসত িাগি। নজত বিি, “আনে
মদসে মদব একটু ?”
জািাি োথা িাড়ি। “িা, িা, মদেসত েসব িা। আনে নকউবার কথা ভাবনিিাে মতা, নচন্তা ভাবিা
করসত পানর নি।”
রনি দীঘস নিশ্বাে িাড়ি। “েবসিাশ! আপনি এেিও নচন্তা করা শুরুই কসরি িাই!”
োইদ, কনবর এবং নজত মেসে মফিি। জািাি গভীর েিসোগ নদসয় তাে মদেসি।
োইদ োনে থানেসয় বিি, “নকউবা প্রেসঙ্গ নফসর োওয়া োক। রউসির বসয়ে ৮৫। মে ২০১৮ মত
পাটিস মথসক েসর দাাঁড়াসব বসি মঘাষিা নদসয়সি। নডসক্টটর বানতস্তার নবরুসে োরা িড়াই কসরনিি
তারা েবাই এেি মশষ জীবসি। এবার তরুি প্রশােকরা আেসব। আধুনিক দুনিয়ার োসথ পাল্লা
নদসত েসি েোজতানিক বযাবিার নকিু পনরবতস ি আিসতই েসব। তািাড়া নকউবার োধারণ
োিুষরাও নিশ্চয় বে একটা েোজ বযবিায় থাকসত থাকসত োনফসয় উসঠসি।”
রনি বিি, “নকন্তু ভাই, বে বসিি আর োই বসিি, এেিও নকউবাসতই ক্রাইে অসিক কে।
মেনিসকার নক অবিা মদসেি। িাটিি আসেনরকার অিয মদশগুসিার অবিাও মশাচিীয়। নকন্তু নকউবা
মে নদক নদসয় এেিও অসিক ভাসিা। েুঠি আিগা েবার োসথ োসথ মদো োসব রাসজযর েেেযা
পানকসয় উঠসি।”

নজত বিি, “োই বসিি দাদা, স্বাধীিতার উপর আর নকিু েয় িা। আেরা েিাে োিুষ। জীব
জন্তুও আবে থাকসত চায় িা। মজার কসর একটা নিয়সের েসধয োিুষসক নক মবাঁসধ রাো োয়, িা
মেটা ঠিক?”
রনি বিি, “োিুসষর কথা রাসেি ভাই, এবার জািাি ভাইসক কি মদয়াি।”
জািাি েুক কসর মেসে বিি, “নদনি, নদনি। পাশ।”
কনবর ো ো কসর মেসে উঠি। “এসতা নচন্তা কসর আপনি পাশ নদসিি? জািাি ভাই!”
মস্পসড মেিা নিি রনি। ফটাফট মেিা েি। নতিটা শটস। জািাি কি নদসি তাসদর আরােসে মেিা
েসয় মেত, মগে েসয় মেত। কনবর েতাশ মচাসে তাকাি। “এটা নক করসিি, জািাি ভাই? এসতা
পসয়ট নিসয় মিসড় নদসিি?”
জািাি শ্রাগ করি। “এসতা কঠিি আিাসপর োঝোসি কাডস নিসয় নচন্তা ভাবিা করা োয়? পসরর
বার পুনষসয় মদব। মকাি নচন্তা কর িা তু নে, কনবর নেয়া।”
কনবসরর বাট। মে নিিঃশসে কাডস শাফি করসি। নজত বিি, “মতা দাদারা, বাংিাসদসশ এেব নক
েসি বসিি মতা? আসগ মতা কেিও এইভাসব নকিু েসত মদনেনি। োহ্মিবানড়য়ায় মে ভাসব নেিু
েম্প্রদাসয়র উপর আক্রেণ েি, বাংিাসদসশর েত মদসশ এটা ভাবা োয় িা। মেোসি আেরা নেিু
েুেিোিরা োজার বির ধসর কাসধ কাাঁধ নেনিসয় চসিনি। নক শুরু েি এেব? উগ্রপন্থী
েুেিোিরাই নক মশষ পেসন্ত আোসদর েোজ বযবািাটাসক মডাবাসব?”
োইদ বিি, “এটা েতোনি িা ধেস নভনিক তার মচসয় অসিক মবশী কুচক্রীসদর কান্ড। অধসনশনেত,
ধেসভীরু েোসজ এেিটাই েসয় থাসক। োধারণ োিুষসক বযবোর করা অসিক েেজ।”
রনি োথা িাড়ি। “ভাই, বাংিাসদসশর োিুষসক মবাঝা েেজ কাজ িা। একটা েেয় নিি েেি
ভাবতাে গরীব, ধেসভীরু োিুসষরাই েসি উগ্রপন্থীসদর নশকার। নকন্তু এেি মতা মদো োসি ভদ্র
ঘসরর নশনেত মিসিসেয়ারা তাসদর োসথ মজাট পাকাসি। মে ধেস পািি পেসন্ত করত িা েঠাত কসর
মে অস্ত্র পানত নিসয় ইেিাসের তথাকনথত শত্রুসদর নিধি করসত মিসগ মগসি। এই ধারা আনে বুঝসত
পারনি িা। োহ্মিবানড়য়ায় েনির ভাঙ্গা এবং নেিু এিাকায় আক্রেসির োসথ এর মকাি েম্পকস
আসি নক মিই জানি িা, েয়ত মিই, েসত পাসর পুসরাটাই এিাকার মকাি কুচক্রী েেসির ষড়েি,
োইদ ভাই মেটা বিসিি, নকন্তু মকি মেি েসি েয় বৃেির দৃনষ্টসত তাকাসি বাংিাসদসশ নবসবক
েীিতার একটা কাসিা িায়া মেি োিুষত্বসক গ্রাে করসি।”
জািাি বিি, “আপিার নক েসি েয় বাংিাসদসশর েরকাসররা নিসজসদর জিনপ্রয়তা বজায় রােবার
জিয এই উগ্রপন্থীসদরসক নিয়িি করবার জিয েেয়েত পদসেপ মিয়নি? জুিাইসয়র েনি আটীোি

মবকারীসত েতযােজ্ঞ েবার আসগই নকন্তু মবশ কসয়কজি ব্লগার, শীেকসক েতযা করা েসয়নিি, তেি
নকন্তু প্রায় কাউসকই ধরা োয়নি। নকন্তু গুিশাসির ঘটিাটার পর বযাপক ধড়পাকড় েসয়সি, অসিক
তথয মবনরসয় এসেসি।”
োইদ শ্রাগ করি। “গুিশাি আক্রেসণর পর পনরনিনতর িাজুকতাটু কু েুব পনরষ্কার েসয় মগসি।
মদাষাসরাপ করার মচসয় আোসদর প্রধাি িেয েওয়া উনচৎ েরকাসরর উপর চাপ েৃনষ্ট করা।
আোসদর পুনিশ বানেিী চাইসি অসিক নকিু ই করসত পাসর। তাসদর শনক্ত এবং বুনেেিা কাসরা মচসয়
কে িয়।”
জািাি বাাঁকা গিায় বিি, “তাসদর েবই আসি, নকন্তু তারা নকিু ই করসত চাি িা। জাসিি মতা
বাংিাসদসশর েবসচসয় মকারাপ্ট েংিা েসি পুনিশ। রেকই েেি ভেক েয় তেি মেই মদশ নক
আর বেবাসের মোগয থাসক?”
নজত ম্লাি কসে বিি, “এই জাতীয় কারসণর জসিযইসতা আেরা দাদা এই মদসশ।”
রনি বল্ল, “মেটা েয়সতা পুসরাপুনর েতয িয়। নকন্তু একটা মদসশর আইি শৃংেিা নিয়িসণর ভার
োসদর োসত তারা েনদ দৃঢ় োসত মেই দানয়ত্ব পািি িা কসর তােসি োহ্মিবানড়য়ায় ো েসয়সি
এেি ঘটিা ঘটসতই থাকসব। েুসোগ মপসি েংেযািঘুসক নকংবা দূবসিসক দাবাসিার েুসোগ েবাই নিসত
চায়। এোসিই মদসেি িা, ট্রাম্প বযাটা মভাসট মজতার পর ডািপন্থী উগ্র মশ্বতাঙ্গরা নকন্তু মবশ
োনিকটা োথা চাড়া নদসয় উসঠসি। কু ক্লাি ক্লযাি পেসন্ত এেি োথা উনচসয় দাড়াসিার মচষ্টা করসি।
কািাডায় আেরা বনি েব জাতী েম্প্রদায় শানন্তসত েেবিাি করসি, নকন্তু মেোসিই ক’নদি আসগ
উগ্র ডািপন্থীসদর মপাস্টার পাওয়া মগসি টরসটার নবনভন্ন জায়গায়। কািাডার মেনকউনরটী
ইসটনিসজন্সও স্মীকার কসরসি এোসি অসিক উগ্রপন্থী গ্রুপ আসি নকন্তু তারা মতেি এনক্টভ িয়।
মেোসিই েসি মদসশর েরকার এবং আইি রোকারী বানেনণসদর কৃ নতত্ব। আসেনরকা, কািাডায় এসতা
নকিু র োসঝও আেরা নকন্তু কেিই নিরাপিােীিতায় ভু নগিা। মকি? কারণ এই মদশগুসিার পুনিশ
বানেিীর উপর আোসদর একটা আিা আসি। এই আিাটু কু েসি অেুিয।”
কনবসরর বাট মশষ েসয়সি। নিসজর োত মদসে মে েুে বযাজার কসর মফিি। “নজত দা, এবার
আপনি মেসিি।”
তার োত মদসে নজত মচাে কুচকাি। “এই ফািতু োতটা তু নে আোসক নদি?”
কনবর কাডস গনিসয় নদসয় উসঠ দাাঁড়াি। “আসর মেসিি িা। আনে মদনে ভাবীসক পটিসয় চা নবেকুট
আিসত পানর নকিা।”
কনবর নোঁনড় মবসয় উপসর চসি মগি। নজত কাডস োজাসত োজাসত বিি, “দাদা, আপিার েুনক্তটা
আনে বুঝসত পারনি। আপনি বিসত চাইসিি, আইি শৃংেিা বানেিীগুসিা েনদ আসরাও কঠিি ভাসব

তাসদর দানয়ত্ব পািি করত তােসি এই জাতীয় ঘটিা এেি বযাপক োসর ঘটা েম্ভব েত িা - এর
মপিসি কুচক্রী মেই েসয় থাক।”
োইদ অেম্ভব ভাসিা োত মপসয়সি। মে োত তু সিই বিি, “টু মিা ট্রাম্প!”
রনি প্রনতবাদ করি। “আসর ভাই, একটাই মদি িা। মেিনি মতা অকশি।”
োইদ েুক েুক কসর োেি। “দুইটা মকি, নতিটাই নদসয় নদসত পানর। মতাোসদর কাসরা োসত মকাি
পসয়ট টসয়ট আসি? আোর োসতই মতা েব িনব।”
তার টু মিা ট্রাসম্পর উিসর আর মকউ মকাি ডাক নদি িা। মেিা শুরু েসত রনণ থাডস েযান্ড
িানেসয় নদি। তার োত মদোর পর কাডস মফসি নদি োইদ। “মতােরা একটাও পাসব িা। গ্রান্ড
স্লাে।”
জািাি েু ব্ধ কসে বিি, “নক কাডস! কনবর নেয়া, এইটা নক বাট করিা? নিিঃ নিিঃ!”
োইসদর বাট। মে কাডস মগািাসত মগািাসত বিি, “এই েেস্ত মদসশ পুনিশসক মে ধরসণর েুসোগ
েুনবধা মদয়া েয়, মতেিটা উন্নয়িশীি মদশগুসিাসত মদয়া েয় িা। োিুসষর তু িিায় পুনিসশর েংোও
কে। েুতরাং পুনিসশর উপর েব মদাষ মদয়াটা ঠিক েসব িা। নবসবকবাি োিুষসদরসকই এই জাতীয়
কেসকাসন্ডর নবরুসে রুসে দাড়াসত েসব।”
নজত বিি, “োিুসষর েসধয আসরাও েনেষ্ণুতা থাকা দরকার। ধেস েম্বন্ধীয় মে মকাি নকিু
অবোিিাকর েসি েসিই দি মবাঁসধ ঝানপসয় পসড় আইি োসত তু সি মিবার মচষ্টা করা, এটা মতা
েভয োিুসষর কাজ িয়। ভগবািসকই েনদ নবশ্বাে কনর তােসি নবচাসরর ভারটা তার োসতই মকি
মিসড় মদই িা। আর ভগবাসির নবচার েনদ েুব ধীর েসয় থাসক তােসিও মতা আোসদর মকাটস
কাচারী আসি। আোসদর উন্নয়িশীি মদশগুসিাসত এই েজুসগ নবচাসরর েি োিনষকতা বন্ধ করসত
েসব। নকন্তু কথা েি, নক ভাসব?”
জািাি বিি, “ঠিকই বসিসিি, দাদা। েেেযাসতা শুধু বাংিাসদসশই িয়, ভারসতও আসি -শুধু দাবার
িকটা মেোসি উিসট োয়।”
োথা মদািাি নজত। “অস্বীকার করনি িা মেটা, দাদা। ধেস নভন্ন েসত পাসর, োিুষগুসিা মতা মেই
কে মবশী একই।”
োইদ বাট করসি। “অত দূসর মেসত েসব িা, মেনদিই পড়নিিাে আোসদর টসরািসটাসতই এক
মকানরয়াি বংশদ্ভু ত েনেিা এক বযসক মগসি। িাইসি দাাঁনড়সয় আসি। েঠাত মশাসি মপিি মথসক এক
োদা মিাক তাসক িেয কসর ‘নচংনক নচংনক’ করসি। েবাই শুসিসি নকন্তু মকউ নকিু বসিওনি,
কসরওনি। বযাসকর কেসচারীসদরসক িানিশ করবার পর তারাও কাটিসয় োয়। পসর েনেিা েেি

অনফনেয়ানি কেসেইি ফাইি করসত োয়, তেি বযসকর পে মথসক তার কাসি েো চাওয়া েয়।
নকন্ত মোদ্দা কথা েি, বদোশ েব জায়গাসতই আসি। পনরনিনত একটু ঠান্ডা িা েওয়া পেসন্ত
আোসদরও এোসি েতকস ভাসব থাকা উনচৎ। আেরা শুধু েসি কনর েবাই মবাধেয় েুেনিেসদর
নবরুসে মজাট পানকসয়সি, েতয েি কাউসক দূবসি েসি েসিই তার উপর েবাই চড়াও েয়। এসকবাসর
জংগসির নিয়ে।”
কনবরসক োনি োসত মিসে আেসত মদসে জািাি মচাে মগাি মগাি কসর মফিি। “নক বযাপার? শুিয
োসত মকি নফসর এসি নভোরী? িানক একা একাই েব মেসট এসি?”
কনবর দুই োত তু সি োসরন্ডার করি। “অসর বাবা! রুো ভাবীর মে মেজাজ মদেিাে। এক গ্লাশ
পানি মেসয় চসি এসেনি। নকিু চাওয়ার োেে েয় নি।”
োইদ িীচু স্বসর বিি, “শনপংসয় মেসত মচসয়নিি। আোর োথা োরাপ, মেিা মটিা মফসি োসত
বযাগ ঝু নিসয় মদাকাসি মদাকাসি ঘুসর মবড়াসবা? বসিনি কাি বান্ধবীসদর োসথ মেও। মেই জিয এেি
গাি ফু নিসয় আসি।”
রনি নবসফানরত দৃনষ্টসত বিি, “োইদ ভাই, আপনি ভাবীসক এেি একটা কঠিি কথা বিসত
মপসরসিি? আোর মতা ধারিা নিি আপনি নস্টয়ানরং হুইি আর ভাবী েসি ড্রাইভার।”
োইদ কেস্বর আসরাও িানেসয় বিি, “আসর, ঐ ভাসব মতা আর বনিনি। বিিাে, োথা ধসরসি,
মকােসর বযাথা। োাঁটসত পারনি িা...”
েবাই মেসে উঠসত মে দুই োত তু সি েবাইসক থাোর জিয ইনঙ্গত করি। “মবশী মচসত মগসি নকন্তু
েবাইসক তানড়সয় মদসব।”
কাসরা োতই ভাসিা িা। মকউ ডাকি িা। আবার বাট করসি োইদ। কনবর বিি, “আপিারা
মদসেসিি গুগি মে েযার জগদীশ চন্দ্র মবাসের ১৫৮তে জন্মনদি উদোপি কসরসি।”
রনি বিি, “মদসেনি। েসি আসি মিাটসবিায় আেরা পাঠযপুস্তসক তার েম্বসন্ধ পসড়নিিাে? তেি
োকস নণর উপর েুব রাগ েত। দু’জিাই মরনডও আনবষ্কার কসরনিি নকন্তু িাে েি তার।”
নজত বিি, “জগদীশ বাবুসকই নকন্তু মরনডও োসয়সন্সর জিক বিা েয়। নবশ্ব নবেযাত ইিেটিটিউট
অফ ইসিনিকাি এন্ড ইসিিনিক ইনিনিয়ার তাসক ১৯৯৭ োসি এই ভু ষি মদয়। তার িাসে িানক
চাাঁসদও একটা উপতযকার িাে আসি। ওিাসক মে বাংিা োসয়ন্স নফকশসির জিক বিা েয়, এটা
জাসিি মকউ?”
োইদ বিি, “’নিরুসদ্দসশর কানেনি’ মতা তারই মিো। মকাথায় মেি পসড়নিিাে।”

কনবর বিি, “ইটারসিসট ঘাটসত ঘাটসত একটা চেৎকার নজনিষ জািিাে। নবেযাত ইংনিশ মিেক
এইচ নজ ওসয়িসের ‘দয ওয়ার অব দা ওয়ার্ল্স’ এর কথা মতা েবাই জাসিি। েুনভটাও মদসে
থাকসবি। ওটা মিো েসয়নিি ১৮৯৮ মত। তার বির দসশক আসগ ভারতীয় মিেক জগদািি রায়
নিসেনিসিি ‘শুক্র ভ্রেি’। মেটাও নভি গ্রে মথসক আো এনিসয়িসদর নিসয় মিো নিি।”
োইদ বিি, “ওটা েসি েয় ১৯৬০ এর নদসক মিো। উনি পসর রবীন্দ্রিাসথর নবশ্ব ভারতীসত নশেক
নেোসব মোগ নদসয়নিসিি। আর জগনদশ চন্দ্র মবাসের কথা েনদ বি, তার নকন্তু আসরকটা প্রধাি
আনবষ্কার েসি মক্রেগ্রাফ। িািা ধরসণর নক্রয়ার উপর নিভস র কসর উনদ্ভত নকভাসব প্রনতনক্রয়া কসর
– মেটাই নিধসারি করবার মচষ্টা কসরনিসিি নতনি। উনদ্ভত মে বযাথা পায় এবং মেে ভাসিাবাো
মবাসঝ মেটাও প্রথে নতনিই বসিনিসিি।”
রনি বিি, “েসি েসি আবার েু সির িাত্র েসয় মগনি। তেি েুগ্ধ েসয় পড়তাে এেব। উনি মে
তার মোগয েম্মাি পাসিি, মজসি ভাসিা িাগসি।”
নজত ভাবুক গিায় বিি, “েযাাঁ, উনি আজ মিই, েয়ত স্বসগস বসে েবই মদেসিি। নকন্তু মে োটিসত
তার জন্ম মেই োটির শত মকাটি েন্তাসিরা তাসক নিসয় অন্তত একটু েসির জিয েসিও গবস মবাধ
করসত পারসব।”
দরজায় টু ংটাং শে েি। কনবর মগি দরজা েুিসত। দরাজ কসের ‘আেোিােু আিাইকুে’ শুসিই
মবাঝা মগি েসে কার প্রসবশ েি। কনবর দরজা িানগসয় মিসে এসিা। িাি ভাই মগি রুোর োসথ
মদো করসত। নেনিট পাাঁসচক পর মে েেি িীসচ এসিা তার োসত নবশাি এক মট্র মত চা এবং
নবনেট। কনবর েু ন্ন কসে

বিি, “আশ্চেস!”

জািাি মোাঁচা মদবার জিয বিি, “মতাোসর নদয়া েনদ মকাি কাে েয়। িাি ভাই, আপনি িা
আেসি আেরা মতা আজসক ভু ো থাকতাে।”
িাি ভাই ো ো কসর োেি। “আল্লাে েইি োিা নপিার োনিক। আনে মতা অনিিা োত্র।”
রনি বিি, “আপিার এই নবিসম্বর কারি নক িাি ভাই?”
িািা ভাই েবার োসত চা ধনরসয় নদসত নদসত বিি, “বিব, বিব। অসিক ঘটিা ঘসট মগসি।
প্রথসেই আপিাসদরসক একটা প্রশ্ন কনর। নডকশিানর ডট কসের ২০১৬ োসির ‘ওয়াডস অব দয ইয়ার’
মকািটা বসিি মদনে?”
োইদ বিি, “মজসিাসফানবয়া।“
নজত বিি, “েযাাঁ, নফয়ার অব ফসরইিার।”

িাি মচয়াসর শরীর এনিসয় বেি। “আপিারা মেিা চািাইয়া োি, আনে আজসক েকাি মথসক নক
নক েইসি আপিাসদরসক বনি। েকাসি ঘুে মথসক ওঠার পর আোর নবনব োব আোসক বিসিি...”
রনি মচাে কুচকাি, “িাি ভাই, এসকবাসর েকাি মথসক শুরু করসত েসব? িাফ নদয়া নবকাসি
আসেি।”
িাি ভাই শ্রাগ করি। “আিা, আিা, নবকাি মথসকই শুরু কনর। নবকাসি একটা চু টনক ঘুে নদয়া
ওঠার পর নবনব োব আোসক বিসিি...”

