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রমজাসের ঠিক আসের শনেবাসর েবাইসক বাোয় দাওয়াত নদল ববলা। বোজাোপ্টা বসল নদসয়সে োরা বরাজায় বে
কাউসক বলসত টলসত পারসব ো। বরাজা বরসে কুটুমনেনর করা তার বপাষায় ো। নবসশষ কসর রনের মত একটা
ভবঘুসরর োসে েংোর করসত হসে, হাড় বদমাশ, বাোর একটা কাজ কসর ো। ইতযানদ ইতযানদ। কনবর, জালাল
এবং নজত আসে চসল এসেনেল, তাে বেলবার বলাসভই। নকন্তু বাোয় ব াকা অবনি তাসদর কাে ভারী করসে ববলা।
োরানদে রান্না বান্না কসর তার বমজাজ োরাপ। রনে একটা কুসটা পর্ন্তয োড়ায়নে। আজ রাসত বে র্নদ তাে েলসত
বসে তাহসল এস্পার ওস্পার হসয় র্াসব। রনে বউসয়র বমজাজ বদসে আসেই বকাোও বকসট পসড়নেল। ববলা
বেসলসদর উপর রাে বেসড় বমসয়সদর োসে বভতসরর ঘসর নেসয় বসে আড্ডা বদয়া শুরু করসত বে ম্যানজসকর মত
এসে হানজর হসয় বেল। তাে, কােজ, কলম েব বরডী। োইদ এবং লাল ভাই এেেও আসে নে। সুতরাং রনে ো
বেসে বেলা হসব ো। বমসয়সদর আড্ডা বেসক বেসলসদরসক নলনভংরুসম বদো র্ায় ো। সুতরাং রনে একটা চান্স নেসয়
বসে বেল। িরা বেসল ববলা েবার োমসে ববইজ্জতী করসত পাসর, নকন্তু বেলাধুলার জন্য একটু আিটু আত্মানভমাে
নবেজযে বদয়াটা গুরুতর বকাে েমস্যা েয়।
বার দুই – নতে হাত বেলা চলার পরই োইদ এবং লাল ভাই প্রায় একই োসে এসে হানজর হল। ববল শুসে
ববলাসক ছুসট আেসত বদসে বোফার বপেসে ো াকা নদল রনে। বেঁসচ পসড় ববইজ্জতী হবার নক প্রসয়াজে?
বেলসদর মসে খুব হাোহানে হসে বদসে ভ্রু কুুঁচসক তানকসয়সে ববলা। “রনে এেেও আসে নে! কত বড় বজ্জার
বদসেসেে? মানুষ জে দাওয়াত নদসয় উিাও!”
রুমা এবং আসলয়া বভতসরর ঘসর চসল বেল ববলার েঙ্গী হসয়। োইদসক বেলার আেে বেসড় নদল রনে। র্ার
বাোয় দাওয়াত বরওয়াজ হসে তার আসত্মাৎেে য করার। োইদ আর কনবর বজাট পাকাল, জালাল বেল নজসতর
োসে। জালাল োিারণত বেলার ব্যাপাসর অেম্ভব উৎোহী। নকন্তু আজসক তাসক নকনিত অন্যমেস্ক মসে হল। ভুল
য বেলায় বস্পড এবং বস্পসডর বেলায় ক্লাবে বদবার পর নবরক্ত হসয় োইদ বলল, “ঘটো নক জালাল?
কসর হাটসের
বতামার মে বকাোয় আজসক?”
“মে খুবই োরাপ ভাই,”জালাল নবষন্ন েলায় বলল। “পর পর ক’নদে দুনেয়ায় নক খুে োরাবীটা ো বেল।
য
ম্যেসচস্টাসর োসের অনুষ্ঠাসে বটসরানরস্ট এটাক, নমশসর বাসে গুলী কসর নেরীহ খ্রীষ্টােসদর হতযা, বপাটল্যাসে
বেসে
দু’জে মারা বেল – েব নমনলসয় মেটা ভাসলা বেই। চারনদসক এসতা অকারণ হতযার্জ্ঞ চলসল নেসজসক অপরািী
মসে হয়।”
োইদ বলল, “এেব বতা চলসবই। মানুষ বকাে ো বকাে একটা ছুতা ববর কসর একজে আসরকজেসক মারসব –
এটাই হসে েতয। মে োরাপ কসর বকাে লাভ বেই।”

রনে বলল, “জালাল ভাইসয়র মসের অবস্থা আনম বুেসত পারনে। এই িরসণর ঘটো পর পর ঘটসত োকসল মসের
উপর একটা চাপ পসড়ই। বেসের ব্যাপারটাই িসরে ো। এই জাতীয় ঘটো বতা আমাসদর বর্ কাসরা হসত পাসর।
আমরাও অসেসকই বেসে র্াতায়াত কনর। োো পসদর মানুষ আসে। আনম েব যাংে াকা মনহলাসদরসকও চলাসফরা
করসত বদসেনে। ঐ ব্যাটার মত বকউ র্নদ আপোর বচাসের োমসে তাসক উসটা পালটা কো বসল হয়রাণী করসত
শুরু কসর, আপনে নক চুপচাপ োকসবে?”
য
নজত বলল, “ঐ পনরনস্থনতসত ো পড়সল নক করব বলা কঠিে। নবসশষ কসর বপাটল্যাসের
এই ঘটোর পর মানুষ জে
অসেক েতকয হসয় র্াসব।”
োইদ বলল, “এই বলাকটা তার কসয়ক নদে আসেই Alt-right পন্থী একটা গ্রুসপর নমটংসয় নেসয়নেল ববেবল
ব্যাট হাসত নেসয়, বেোসে বে োনজ স্যালুট নদসয়সে, বণ যববষম্যবাদী কো বাতযা বসলসে। বর্নদে খুেগুসলা কসরসে
বেনদেই এক কাসলা মনহলাসক লক্ষ্য কসর ববাতল ছুসড় বমসরসে। এই রকম একটা োট বকে পসে ঘাসট ঘুর
ববড়াসে আর পুনলশ নকছুই বকে করল ো বেটা বভসবই আনম অবাক হনে। পুনলশ র্নদ আসেই র্োর্ে ব্যবস্থা নেত
তাহসল এই রকম একটা রক্তাক্ত পনরনস্থনতর সৃনষ্টই হত ো। নকন্তু েমস্যা হসে চারনদসক এেে এমে োজুক
রাজবেনতক পনরনস্থনত বর্ পুনলশও হয়ত ো পারসল কাউসক এসরস্ট করসত চায় ো। আসরকটা নভনডওসত বদেলাম
য
এক পঙ্গু সেনেক এক বপাসটানরকাে
যুবকসক তার মাসয়র োসে স্পযােীশ বলসত শুসে বাসজ মন্তব্য কসরসে। তাসক
ক্ষ্মা চাইসত বলায় উসটা বমজাজ বদোসে। কতোনে মূে য আর উদ্ধত হসল মানুষ এইরকম ব্যবহার করসত পাসর!”
নজত বলল, “আনম বদসেনে নভনডওটা। মা ইংসরজী বলসত পাসর ো তাই তার োসে স্পযানেসশ কো বলনেল। এটা
নেসয় এসতা বক্ষ্সপ র্াওয়ার নক হল?”
জালাল বলল, “োদারা মসে হয় এেে নডসফনন্সভ হসয় উঠসে। এবং ববস্ট নডসফন্স হসে অসফন্স, এটা জাসেে
বতা?”
য
রনে বলল, “েব োদারা ো। বপাটল্যাসে
বর্ দু’জে রুসে দাুঁনড়সয় নেসজসদর জীবে নদল, দু’জোই োদা। বর্
বেসলটা হােপাতাসল মৃত্যযর োসে যুেসে, বেও োদা। র্ারা এই জাতীয় নহংোত্বক কাজকম য করসে তারা নেসজরাই
হসে হারু পাট য। বদাষাসরাপ করার বকউ বেই। তাই বর্ বকাে ছুতা বপসলই অসন্যর উপর োুঁনপসয় পড়সে।”
লাল ভাই বলল, “ভাই, আপোসদর ভাবীসক বতা এেে আনম বকাোও একা বর্সত নদসত ভয় পাই। বক নক বলসব,
বক নক করসব, বকাে ঠিক আসে? নহজাব পসর। নক েময় আেসলা ভাই। িসম য নবশ্বাে কসর বকউ র্নদ মাো াসক
তাসত অসন্যর নক অসুনবিা? “
োইদ বলল, “উত্তম প্রশ্ন! এর বপেসে অসেক কারণ আসে। তসব বমাদ্দা কো হসে, আমরা র্া কনর, পনর, বনল েব
নমনলসয়ই অন্যরা আমাসদরসক নবচার কসর। আমরাও অন্যসদর বক্ষ্সে একই কাজই কনর। বর্ কারসণ নহজাব পরা
বকাে মনহলাসক বদেসলই র্ার জ্ঞাে েনম্য কম বে ভাবসত পাসর এই মনহলা হয় কট্টরপন্থী েয়ত পুরুষ শানষত
েমাসজর িমীয় অনুশাষসের শীকার। বকউ বর্ নেজ ইোয় এমেটা করসত পাসর অসেসকর কাসেই বেটা ববািেম্য
োও হসত পাসর। অজ্ঞতাই হসে মূল েমস্যা। আর এটা শুধু নহজাসবর বক্ষ্সেই েীমাবদ্ধ েয়।”

কনবর বলল, “একটা ঘটো বনল।ক’নদে আসে আমার লতা বেসে সুপার মাসকযসট বাজার করত। কযানশয়াসরর
োমসে লাইসে দাুঁনড়সয়সে। এক োদা মনহলা অল্প কসয়কটা নজনেষ নেসয় ওর বপেসে দাুঁড়াল। লতা ভাসলা মসে
তাসক ওর োমসে বর্সত বলল। ওর কাসে কাট য ভনতয নজনেষ পে। অসেক েময় লােসব। মনহলা ওর োমসে নেসয়
য মুেনলমসদর েম্বসে র্াসে তাই
দাুঁনড়সয় রাজবেনতক নবষসয় আলাপ জুসড় নদল। বে োসের েমে যক। এক পর্াসয়
বলসত শুরু করল। নহজাসবর প্রেঙ্গও ত্যলল। নবরক্ত হসয় লতা বশষ পর্ন্তয বসলই বেল, ‘ত্যনম বর্ মুেলমােসদর
এসতা োরাপ বলে, আনম নকন্তু মুেলমাে। আনমই নকন্তু বতামাসক আমার োমসে বর্সত নদসয়নে। আনম স্বাে যপর,
বদমাশ হসল বেটা কেেই করতাম ো।’ বেই মনহলা তেে নক বসল জাসেসে? বে উলটা লতাসক বজরা করসত শুরু
করল বে নহজাব বকে পসর ো। আসর, পরসলও বদাষ, ো পরসলও বদাষ? এসতা শাসের করাত!”
নজত হােসত হােসত বলল, “ভাই, র্াসর বদেসত োনর তার চলে বাুঁকা। যাই করেে আর বসলে, েব নকছুই মন্দ
হসয় র্াসব। ববস্ট হে নকছুই ো বলা। এই বর্ বেসে বর্ হতযার্জ্ঞ হল, বমসয় দুজে বতা বেোে বেসক েসর
নেসয়নেল। বকউ র্নদ ব্যাটাসক নকছু ো বলত তাহসল বে হয়ত আপে মসে েজ েজ করসত করসত এক েময় বেসম
বর্ত।”
োইদ বলল, “বেোসেই বতা েমস্যা। প্রেমত, জাোর বকাে উপায় বেই বে েনতযই বেসম বর্ত ো বমসয় দুজেসক
অনুেরণ করত। নিতীয়ত, বচাসের োমসে একটা অন্যায় হসত বদেসল েবার পসক্ষ্ চুপ কসর োকাটা েম্ভব হয় ো।
য
নবসশষ কসর বপাটল্যাসের
মত জায়োয় বর্োসে বডসমাক্রাটরা েবেময়ই শনক্তশালী। বেোসে এমে একটা দল
পর্ন্তয আসে র্াসদর োম হে এনিফা , এিাই ফযানেস্ট এর শট।য র্নদও বহায়াইট সুনপ্রনমস্ট এবং অট রাইট
য
পন্থীরাও ববশ বোচ্চার। নকন্তু বপাটল্যাসের
মত শহসর এই জাতীয় ঘটো ঘটার কো েয়।”
মেসর্াে নদসয় ো বেলায় ভাসলা কাড য নেসয় কল কসরও শ’ দুই শট য হসয় বেল জালাসলর। বে মুে ব্যাজার কসর
বলল, “োৎ, বাসজ বেলা হসয় বেল।”
কনবর বলল, “এভাসবই চানলসয় র্াে, জালাল ভাই। আপোর লে, আমার বেইে।”
জালাল েম্ভীর মুসে বলল, “এইেব তাে বেলায় হার নজত নেসয় আনম বমাসটই মে োরাপ কনর ো। পৃনেবীসত
আসরাও কত বড় বড় ব্যাপার ঘটসে েবর রাে? োসের কোই ির। আমার বতা মসে হসে রানশয়া স্কযাোলই ওর
পতসের মূল হসব। প্রেম নিে, তারপর নেসজর জামাই কুশোর – ওসদর এসতা রানশয়া প্রীনতর কারণ নক? “
রনে মুে বাুঁনকসয় বলল, “এরা হসে পুটে আর ওর োংে পাংেসদর বেলো। র্নদও বপ্রনেসডি োসহব বতা মসে হয়
নেসজসক আইন্সটাইে মসে কসরে, নকন্তু বাস্তসব পুটসের কাসে বে বর্ একটা আি পােলা, বমাটা বুনদ্ধর মানুষ বেটা
বুেসত ববশীক্ষ্ণ বদরী হয় ো। বর্ কারসণ রানশয়ােরা এেে আসমনরকাসন্দর কােকারোো বদসে হাোহানে করসে।”
োইসদর বাট। বে মাে হাসত তাে নেসয় শাফল করসত শুরু কসরনেল তেেই েবাসরর ডাক এসলা। ববলা স্বয়ং
এসলা। রনেসক বদসে ভ্রু কুুঁচসক তাকাল। “বকাোয় নেসল এতক্ষ্ণ? দরকাসরর েময় পাওয়া র্ায় ো বতামাসক। ত্যনম
নক এই বাড়ীর বেস্ট?”
রনে নেরীহ কসে বলল, “বরনেসডি বেস্ট।“

“ফাজলামী করার জায়ো পাও ো! েবাইসক নেসয় বেসত এসো।” তারপর বে েবার োম িসর বডসক বডসক বেসত
আোর জন্য অনুসরাি করল। কাসরা মে োরাপ বহাক বেটা বে হসত নদসত চায় ো। রনের ক্ষুিা বলসেনেল, বে
েবার আসে নেসয় বেট হাসত ত্যসল নেল। ববলা তাসক লাইসের বপেসে পাঠিসয় নদল। “বহাস্ট েবার পসর োয়।
এইগুলা নশে।”
ভাবীরা তাসক নেসয় নকছু চটুল মন্তব্য করল। রনে এইেসব অভযাস্ত। বে নেনব যকার েলায় বলল, “এই েবই হসে
বফক নেউজ। ববলা আমাসক বোট করবার জন্য েবাইসক বসল আনম বাোর বকাে কাজ কনর ো। বেসস্টর মত
োনক। কমনেট বফক। নক প্রমাণ আসে? নভনডও? বফক, েবই বফক। বেসল বমসয়রা বদসেসে? নক বদেসত নক
বদসেসে। এইেব কো বকউ নবশ্বাে করসবে ো। আনম খুবই পনরশ্রমী গৃহকতযা। কেী র্াই বলুক।”
ববলা মুে বাুঁনকসয় বলল, “োরা নদে োসের বদোম করসত করসত নেসজই োে হসয় র্াসে।”
এক পশলা হানে হল। রনে অপমানেত ববাি করল। “আসর ো! নেিঃ নেিঃ! এইরকম অবক্ষ্য় আমার বর্ে কেে ো
হয়।”
রুমা বোুঁচা নদসয় বলল, “আপোর শুধু বড় বড় কো। নেসজ বতা ঠিকই কঞ্জারসবটভসদর োসপাট য কসরে। কাউসক
বদনেনে ইনমগ্রাি হসয় কসঞ্জরসবটভসদর োসপাট য কসর। ওরা োরাক্ষ্ণ ইনমগ্রািসদর বপেসে বলসে আসে।”
“রুমা ভাবী, বঘাড়াসক বপাষ মাোসত হসল তার শরীসর লাোম নদসত হয়। বেই লাোম হসে নবসরািী দল।
লাোমহীে বঘাড়া কাসজর বচসয় অপকম যই ববশী কসর।”
“আপোসদর েত্যে বেতাসক বকমে মসে হসে?” কনবর জােসত চাইল।
শ্রাে করল রনে। “োমওসতা শুনে োই। তসব আনম োসম মাে েমে যক। পাট য েম্বসে খুব একটা জ্ঞাে রানে ো। নকন্তু
অন্তত বকনভে ব্যাপারীর বচসয় অসেক ভাসলা হসয়সে।”
লাল ভাই বলল, “তার োমটা নকভাসব উচ্চারণ হসব বেটাইসতা ঠিক বুেসত পারনে ো।”
রনে বলল, “নশয়ার। এন্ড্রু নশয়ার। S এর পর c আর h বদসে ঘাবসড় র্াসবে ো। আো, এইবার রাজণীনত বাদ
বদে, োওয়ায় মেসর্াে বদয়া র্াক।”
আসলয়া েলা বানড়সয় বলল, “রনে ভাই, আপনে োনক বসলসেে কাোনডয়াে ভযালু বটস্ট বেয়াটা দরকার। এইরকম
একটা বাসজ কো নক কসর বলসলে?”
রনে লাল ভাইসয়র নদসক তানকসয় বচাে পাকাল। “আনম এই কো কেে বললাম? আনম বসলনে ঐরকম নকছু একটা
করা দরকার। ম্যােসচস্টাসর এনরয়াো গ্রাসের কন্সাসট য বর্ বটরনরেট বেসলটা নেসজসক উনড়সয় নদল আর এসতাগুসলা
নেসদ যাষ মানুষসক মারল, তার পানরবানরক ইনতহােটা একবার বভসব বদখুে ভাবী। তার বাবা নেল আল-কাসয়দার
োসে জনড়ত নলনবয়াে ইেলানমক ফাইটং গ্রুসপর বমম্বার। এক দশক বে নিসটসে নেল, নকন্তু তার রাজবেনতক
দৃনষ্টভঙ্গী নকন্তু পনরবতযে হয় নে। এবং েবর পসড় র্া মসে হল তার েব বেসলরাই কম ববশী বাবার দৃনষ্টভঙ্গীর োসে
পনরনচত এবং হয়ত েমে যেও কসর। এই ব্যাপারটাই আনম ববাোসোর বচষ্টা করনেলাম। েন্তােসদর উপর নপতা

মাতার অসেক প্রভাব োসক। বকউ র্নদ চায় তাহসল নেসজর কট্টর দৃনষ্টভঙ্গী খুব েহসজই েন্তােসদর মসে েঙ্ক্রানমত
করসত পাসর। তার মাসে নক বুেসত পারসেে? োরা পৃনেবীর েমস্যা আমাসদর েমাসজ এসে ঢুকসব, আমাসদর
েন্তাসেরা ম্যােসচস্টাসরর হতযার্সজ্ঞর মত অকারসণ হতযার নশকার হসব।”
আসলয়া বলল, “নকন্তু বটরনরস্ট বতা শুধু মানুষ ো, বদশও হসত পাসর। আসমনরকা, রানশয়া, ফ্রান্স এরা ইরাক,
নেনরয়ায় বনম্বং কসর র্েে োিারণ মানুষ মারসে, বাচ্চাসদর মারসে তেে? আর, শুধু বাবা-মা েন্তােসদর কট্টরপন্থী
কসর ত্যলসে, বেটা বমাসটই মােনে ো। বেসলসমসয়সদর বতা বচাে আসে। ওরা নক বদেসে ো এেব?”
রনে উত্তর বদবার আসেই োইদ বলল, “আসলয়া, প্রনতটা নেরীহ মানুসষর মৃত্যয, বর্ বসয়সেরই বহাক, দুিঃেজেক।
য বেসলসমসয়সদরসক টাসে যট করা আর
বকাে সুস্থ মনস্তসের মানুষ বেটা চায় ো। নকন্তু েযাে কসর একদল কন্সাটোমী
ক্ষুদ্র একদল কট্টরপন্থী মুেনলম োমিারী দসলর নবরুসদ্ধ যুদ্ধ করসত নেসয় ভুল জায়োয় বম্ব বমসর নকছু মানুসষর
মৃত্যযর কারণ হওয়া এক কো েয়, নবসশষ কসর র্েে শ্ত্রুপক্ষ্ ইো কসর োিারণ মানুষ জসের মােোসে নেসয়
অবস্থাে বেয়। আনম বলনে ো এইভাসব বনম্বং কসর র্াওয়াটা ঠিক, নকন্তু দু’টা এক নজনেষ েয়।”
ববলা বলল, “আমারও বেটাই কো। র্নদ ববাম মারসল শ্ত্রুর বচসয় োিারণ মানুষ ববশী মারা র্ায় তাহসল ববাম
মারাটা বতা ঠিক ো। দরকার হয় সেন্য নেসয় মুসোমুনে যুসদ্ধ র্াও।”
োইদ বলল, “বেটাইসতা ইরাকীরা করসে মসুসল। নকন্তু লক্ষ্ লক্ষ্ মানুসষর শহসর বকােরকম জােমাসলর ক্ষ্য়ক্ষ্নত
োড়া নকছুই করা েম্ভব হয় ো। পসদ পসদ বুনব েযাপ। োিারণ মানুসষরা মারা র্াসে। আবার উভয় পক্ষ্ই সুসর্াে
বপসলই অন্য পসক্ষ্র েমে যকসদরসক বব যসরর মত হতযা করসে।”
প্রমীলা একটা দীঘ যনেশ্বাে বেসড় বলল, “মসে হয় মানুসষর জীবে বর্ে কত বফলো! বকাে দাম বেই। ইসে হল
বমসর নদল।”
কসয়ক মুহূসতযর েীরবতা হঠাৎ কসরই পনরসবশটাসক গ্রাে করল। ববলা েীরবতা বভসে বলল, “োক, এইেব
আলাপ। মে োরাপ হসয় র্ায়। োে েবাই। অসেক কষ্ট কসর রান্না কসরনে।”
নজত বলল, “বকৌত্যক হসে পনরসবশ হাল্কা করার েবসচসয় বমাক্ষ্ম অস্ত্র। একটা বজাক বনল। এক বন্ধু পাঠিসয়সে।
এক যুবক এক েন্নযােীর কাসে নেসয় বে,’বাবা, আপোর কাসে আমার নতেটা প্রশ্ন আসে। অনুমনত বদে বতা কসর
বফনল।’েন্নযােী েম্মনত সুচক মাো োড়সলে এবং যুবকট এসক এসক তার নতেট প্রশ্ন বপশ করল। প্রেম প্রশ্ন,
একনদে র্েে মসর বর্সতই হসব তেে েবাই নচরকাল বাুঁচসত চায় বকে? নিতীয় প্রশ্ন, অে য এবং েেনত্ত মানুষ েসঙ্গ
নেসয় বর্সত পাসর ো তারপরও বেগুসলাসক মানুষ বকে নেসজর জীবে নদসয় রক্ষ্া কসর? তৃতীয় প্রশ্ন, মানুষ মানুষসক
ো ভাসলাসবসে এমে নহংো বিসষ বকে বমত ওসঠ? েন্নযােী মে নদসয় প্রশ্নগুসলা শুেসলে। তারপর পসকট বেসক
একটা বদশলাইসয়র বাক্স ববর কসর বভতর বেক নতেটা কাঠি ববর করসলে। দুটা কাঠি মাটসত ছুসড় বফসল নদসলে
এবং নতে েম্বর কাঠিটাসক একটা িারাসলা ছুনর নদসয় লম্বালনম্ব বকসট দুই টুকরা করসলে। এবার তার একটা টুকরা
হাসত নেসয় মাোর বারুদটা আঙ্গুল নদসয় খুনচসয় বফসল নদসলে। তারপর দাুঁত নদসয় বচসপ অন্য নদকটা একটু বচাো
কসর নেসলে। এবার বেই েরু নদকটা নদসয় মেসর্াে নদসয় কাে বোুঁচাসত বোুঁচাসত বলসলে, ‘আনম জানে ো।’”

