তাসের আড্ডা - ৮

শুজা রশীদ

ি সেই উপলসযে জালাল তার বাোয় েবাইসক দাওয়াত র্দসয়সে।
পয়লা জুলাই, কানাডার ১৫০ তম জন্মবার্ষকী।
র্দনটা শর্নবাসর পড়ায় সোনায় সোহাগা হসয়সে। তাসদর তাে সেলার আড্ডা আজ জালাসলর বাোসতই বসেসে।
ইলা, জালাসলর স্ত্রী, প্রচুর রান্না বান্না কসরসে। মর্হলারা শাড়ী পসর এসেসে, সমসয়রা োসলায়ার কার্মজ। রর্ন অবাক
হসয় বসলসে, “ঘটনা র্ক? পয়লা জুলাইসত এমন ঘটা কসর শাড়ী- টাড়ী পরার র্ক কারণ?”
সকান সমাযম উত্তর পাওয়া সগল না। মর্হলারা র্নসজসদর মসে মুে চাওয়া চাওর্য় কসর তাসক ধমক র্দসয় পুরুষ
মহসল পাঠিসয় র্দল। তার এসতা েবসর দরকার র্ক?আড্ডায় স াগ র্দসত জালাল বলল, “আসর ভাই, কানাডার
জন্মর্দন। একটা উৎেসবর ব্যাপার না! সেই জসেই একটু োজ সগাজ হসয়সে। এটার মসে ভাসলা বই মন্দ সতা
র্কছু সনই।”
র্জত বলল, “আজসক বাইসর অসনক অনুষ্ঠান হসে। েবাই র্মসল সকাথাও সগসল হত।”
োইদ বলল, “স ভীড় থাসক! সকাথাও র্গসয় শার্ি নাই। আসগ স তাম। এেন ভীড় ভাট্টার কথা মসন হসল আর
বাো সথসক সবর হসত ইো হয় না।”
কর্বর বলল, “এটা র্কন্তু কানাডার আধা জন্মর্দন। ১৮৬৭ োসলর পয়লা জুলাইসত শুধু মাত্র ওন্টার্রও, কুইসবক,
সনাভা স্কশীয়া আর র্নউ বান িেউইক এক সজাট হসয়র্েল। ের্তেকার অসথ ি কানাডার বসয়ে মাত্র আঠার বের কারণ
কানাডার দশটা প্রর্ভন্স আর র্তনটা সটর্রটর্র হসয়সে ১৯৯৯ োসল।”
রর্ন বলল, “আসর একশ’ পঞ্চাশ শুনসতই সতা সবশী ভাসলা লাসগ। র্নসজসদরসক সপাক্ত সপাক্ত লাসগ।”
োইদ তাে বাট করসত করসত বলল, “আসর সপাক্ত-অসপাক্ত র্ক! পর্রচয় হসে গুসণ, বসয়সে না। সদশ র্হোসব
কানাডা খুব একটা মন্দ কসর র্ন। োরা দুর্নয়া স আমাসদরসক অল্প র্বস্তর েম্মাসনর সচাসে সদসে সেটাই বড়
কথা।”
লাল ভাই এক গাল হার্ে র্দসয় বলল, “ট্রাম্প র্ময়া আমার্রকার মাথা ত নামাসে, আমাসদর মাথা ততই উঠসে।”
ট্রাসম্পর নাম উঠসতই রর্ন মুে বাাঁর্কসয় বলল, “ইতসরর অবসশষ! আসমর্রকার সপ্রর্েসডন্টসদর মসন হয় কাজ কম ি
সবশী নাই। বসে বসে োরার্দন টুইট করসতসে। আসবাল তাসবাল কান্ড কারোনা। র্ে. এন.এন. এর োসথ কুর্স্ত
লড়সে! পুরা সদশটার মাথা কাাঁটা াসে।”
র্জত বলল, “সগাল্লায় াক ওরা। আসমর্রকার অসধকি মানুষ এই অপগন্ডটাসক েমথ িন করসে ভাবসতই আমার শরীর
েমেম কসর ওসঠ। প্ল্োন কসরর্েলাম এই বের আসমর্রকা সবড়াসত াসবা। কিন্তু এখন যেতে ভয়ই

িরতে। বর্ডাতর নাকি ট্রাম্পতি কনতয় প্রশ্ন িতর। কিতযে বলতে যো পারব না, সশসষ
আবার র্ক েমস্যায় পসড় াসবা।”
জালাল র্ক ডাকসব তাই র্নসয় খুব েমস্যায় আসে। তার হাসত রাসজের হাটেি পসড়সে র্কন্তু রাজা, রাণী, সটক্কা
সকানটাই সনই। সে খুব র্বপসদ পসড় সগসে। তাসক ভাবুক দৃর্িসত র্নজ হাসতর তাসের র্দসক তার্কসয় থাকসত সদসে
রর্ন র্বরক্ত কসে বলল, “ভাই, র্দবা স্বপ্ন সদেসেন নার্ক? রাত সতা পার হসয় াসে।”
জালাল এক হাত উঁর্চসয় তাসক ধধ ি ধারন করবার েংসকত র্দল। তার দৃর্ি হাসতর তাসে অনড়। রর্ন একটা
দীঘ ির্নশ্বাে সেসড় শ্রাগ কসর র্বষয়বস্তু পালটাল। “কানাডার মাথা প্রর্ত ঋসনর হার স সরকড ি ভাঙসত চসলসে,
শুসনসেন সতা আপনারা?”
জালাল দ্রুত বলল, “হ্াাঁ, হ্াাঁ, আর্ম পড়র্েলাম সে র্দন...”
রর্ন গম্ভীর কসে বলল, “জালাল ভাই, আসগ কল তারপর কথা।”
োইদ বলল, “হ্াাঁ, প্রাইসভট সেক্টসরর ঋসণর হার উন্নত সদশগুসলার মসে আমাসদর এোসনই েবসচসয় দ্রুত গর্তসত
বাড়সে। ার অথ ি হসে ারা ঋণ র্নসে, সকান কারসণ তারা র্দ সকান েমস্যায় পসড় ায় – কাজকম ি চসল ায়
র্কংবা আয় কসম ায়, তাহসল একটা বড়েড় অথ িননর্তক েমস্যা সদো র্দসত পাসর।”
কর্বর বলল, “ঋসণর সবাঝা সতা নার্ক এক র্ট্রর্লয়ন ডলার পার হসয় সগসে! এসতা ঋণ র্নসে কারা? েব র্ক
ি
মটসগসজর
জে? ইদানীং স হাসর বাড়ীর দাম সবসড়সে তাসত মানুসষর আসরাও সবর্শ সবর্শ কসর ঋণ সনয়া োড়া
উপায় র্ক?”
ি
োইদ বলল, “শুধু মটসগসজর
জে না, কসপ িাসরশনগুসলাও প্রচুর ঋণ সনয়। সেই ঋসণর একটা র্েংহভাগ ায়
আবার ঘুসর র্িসর সেই র্রসয়ল সেসট। ার অথ ি, আমাসদর অথ িনীর্ত বার্ড় ঘসরর উপর অেম্ভব রকসমর র্নভ ির হসয়
পড়সে। বার্ড়র দাম র্দ এমন অকল্পনীয় হাসর বাড়সত থাসক তাহসল আমাসদর েবর আসে।”
রর্ন বলল, “ওন্টার্রও আর র্িটিশ কলার্িয়া র্বসদশী সেতাসদর উপর টোক্স বোসনার পর র্কছু কাজ সতা হসয়সে
বসল মসন হসে। সেটার টরসন্টা এর্রয়াসত সতা বার্ড়র দাম র্কছু কসমসে।”
র্জত বলল, “বাড়ীর দাম কতটুকু কসমসে সেটা প্রশ্নোসপয তসব বার্ড় র্বেী সবশ কসমসে। অসনসকই বসে আসে,
ভাবসে দাম হয়সতা র্শঘ্রীই কমসব।”
ি ডাকল। রর্ন সেড সডসক কল র্নসয় েহসজই সগম কসর সিলল। জালাল ক্ষুব্ধ কসে
জালাল সশষ প িি হাটেই
বলল, “আপনার হাসত এসতা ভাসলা হাত আসগ বসলন নাই সকন? োমাো এসতা র্চিা করলাম। মাথা ধসর সগসে।”
এক পশলা হার্ে হল। র্জসতর শািল করবার পালা।
লাল ভাই বরাবসরর মত েবার জে র্বশাল এক সপ্ল্ট ভর্ত ি কসর এসপটাইজার র্নসয় এসেসে। সটর্বসলর এক পাসশ
সেটা নার্মসয় সরসে সে বলল, “একটা কথা এই মাত্র মসন পড়ল। সেৌর্দ আরসবর সমাতাউইনসদর কথা সতা র্নশ্চয়

শুসনসেন। তাসদর আসরক নাম হসে ধম ি পুর্লশ। সমসয়সদর সপাষাক আষাক ধমীয় সমাতাসবক না হসল তারা
হস্তসযপ কসর। অসনক র্তক্ত কার্হণী শুসনর্ে তাসদরসক র্নসয়। র্কন্তু কানাডায় স ঐরকম ঘটনা ঘটসত পাসর এইটা
র্বশ্বাে করসত পাসরন?”
র্জত বলল, “দাদা, উইর্নসপসগর ঘটনাটার কথা বলসেন?”
“ঠিক ধসরসেন। এক মর্হলা খুব োসটা একটা হাি প্যাসন্টর উপর সগঞ্জী পসর র্গসয়র্েল মসল। এক সের্কউর্রটী
গাড ি তাসক মল সথসক সবর কসর সদয় অশালীন সপাষাক পরবার জে। পসর অবশ্য সেই গাসড ির চাকরী সগসে। র্কন্তু
আমার কাসে মসন হসয়সে এটা অোয় হসয়সে। একটা পাবর্লক সপ্ল্সে সেে সকাড থাকাটা সতা দরকার, তাই না?
কত ধরসণর মানুষ জন সেোসন থাসক...”
রর্ন বলল, “অশালীনতা – একটা র্রসলটিভ শব্দ। একজসনর কাসে া স্বাভার্বক সেটাই আসরক জসনর কাসে
অশালীন হসত পাসর। েবরটা আর্মও সদসের্ে। মর্হলার কাসে মসলর সজনাসরল ম্যাসনজার র্নসজ র্গসয় মাি
সচসয়সে।”
লাল ভাই বলল, “তার মাসন র্ক আমাসদর এই েমাসজ সকান শালীনতার র্নয়ম কানুন থাকসব না? আমরা পর্রবার
পর্রজন র্নসয় নানা জায়গায় াই। অসের নগ্নতা সদোর সতা আমাসদর দরকার নাই। র্কছু একটা র্নয়ম নীর্ত সতা
থাকা দরকার।”
োইদ বলল, “লাল ভাই, কানাডায় নুডীটি ল’ আসে। ঐ কানুসন বসল পাবর্লক র্কংবা প্রাইসভট প্রপাটি িসত উপযুক্ত
কারণ োড়া নগ্নতা সবআইর্ন। আবার নগ্নো িাতন এই না যে এতিবাতর উলঙ্গ থাকসত হসব।
সমাসটর উপর অশালীণ হসলই হল। র্কন্তু প্রশ্ন হসে, আশালীনতার েংজ্ঞা র্ক? পর্রষ্কার কসর সকাথাও সলো সনই।
সকাসট ি সগসল জাসজর মতামসতর উপসরই র্নভ ির করসব।”
কর্বর হঠাৎ বলল, “অপ্রাের্িক হসয় াসে র্কন্তু পার্কস্থাসন স এক ব্লাগারসক মৃত্যেদন্ড সদয়া হসয়সে ব্লাসের্মর
জে, সদসেসেন আপনারা? র্চিা করা ায়? ধসম ির সদাহাই র্দসয় আর কত সস্বোচারীতা করা েম্ভব?তাও আবার
এন্টাই সটরর্রজম সকাট ি তাসক সদাষী োব্যস্ত কসর এই শার্স্ত র্দসয়সে। র্ক জে? সে সিেবুসক নার্ক নবীর নাসম র্ক
সপাে কসরসে। কাজটা হয়ত ভুল হসত পাসর, অসনসকর ধমীয় সচতনায় আঘাত সহসন থাকসত পাসর, র্কন্তু একজন
স্বাধীন মানুষ র্হোসব তইমুর সরজার র্ক সকান অর্ধকার সনই? তাসক র্বচার করবার অর্ধকার র্দ কাসরা সথসকই
থাসক সেটা র্ক শুধু আল্লাহরই নয়?”
োইদ মৃদু গলায় বলল, “পার্কস্থান হসে একটা অদ্ভুত জায়গা। যেখাতন েরিার এি কিতি বড় বড়
িযা বতল, অের্দসক আবার র্নসজসদর আেন সপাক্ত রােবার জে েংখ্যা গর্রষ্ঠ জনগন া করসল খুর্শ হসব
তারা র্নর্ব িকাসর সেটাই কসর। সেই কারসণই ঐ সদসশ এেনও একটার পর একটা অনার র্কর্লং হয়। নানা
অজুহাসত র্নজ পর্রবাসরর হাসত খুন হয় অেহায় সমসয়রা, এমনর্ক সেসলরাও।”

রর্ন বলল, “মে যুসগ ইউসরাসপ কোথর্লক চাচওি এই জাতীয় কম িকান্ড করত। ধমীয় সচতনায় আঘাত হানসত পাসর
এমন র্কছু করা র্কংবা বলা মাসনই র্েল যমাহীন অপরাধ। সকাপার্ন িকাসের কথা র্নশ্চয় মসন আসে। সেই প্রথম
ি র্ঘসর। তাসক ভয় সদর্েসয় চুপ কর্রসয় সদয়া
বসলর্েল পৃর্থবীসক র্ঘসর েব র্কছু সঘাসর না। বরং পৃর্থবী সঘাসর সু সক
হসয়র্েল। র্কন্তু পরবর্তসি ত র্গওরডাসনা ব্রুসনাসক একই কারসণ পুর্ড়সয় মারা হয় কারণ সে ভয় সপসয় র্পর্েসয়
স সত রাজী হয় র্ন। এমনর্ক তার র্জভ সেঁসধ সদয়া হয় স ন সে উপর্স্থত দশ িকসদরসক লযে কসর র্কছু বলসতও না
পাসর। মাত্র ৪০০ বের আসগর ঘটনা। আজ আমরা জার্ন তাসদর ধারণাই েতে র্েল। র্কন্তু তেন সেই েতে স্বীকার
করবার র্কংবা বুঝবার যমতা হয় শাষকসদর র্েল না র্কংবা তারা উসেশ্যপ্রসনার্দত হসয়ই প্রথাগত জ্ঞাসনর বাইসর
র্গসয় সকান ঝ াঁর্কপূণ ি পর্রর্স্থর্তসত পড়সত চায় র্ন। র্কন্তু েসতের েবসচসয় বড় গুণ হসে, সে একেময় সবর্রসয়
আেসবই। হয়ত অসনক মানুসষর জীবন র্বেজিন র্দসত হয়, র্কন্তু েতে লুর্কসয় রাো ায় না। ঘুর্রসয় বলসল, া
র্মথ্যা তাসক ধামা চাাঁপা সদবার দরকার হয় না। তা কাসলর সরাসত এমর্নসতই হার্রসয় ায়। সজার কসর, র্নয়ম
কসর, মানুসষর স্বাধীনতা এবং স্বকীয়তাসক হরন কসর তাসক ধ্বংশ করবার দরকার হয় না।”
োইদ বলল, “গ্যার্লর্লওরও হয়ত একই পর্রণর্ত হত র্দ না সে চাসচরি কথা সমসন র্নসয় র্নসজর মতবাদ সথসক
েসর না দাাঁড়াত।”
জালাল মাথা সনসড় বলল, “এই জসেই আমাসদর েবার ইর্তহাে জানা উর্চৎ। ইর্তহাসের ঘটনাগুসলা স ন বার
বার একই ভাসব নানান জায়গায় নানা পর্রর্স্থর্তসত ঘসট।”
র্জত বলল, “আলাপটা মসন হসে খুব কঠিন র্দসক চসল াসে। সদর্ে একটা সজাক বসল আমাসদর আড্ডার
পর্রসবশটাসক একটু েহজ করা ায় র্কনা। েদ িারজী সজাক। এক েদ িারজী ব্যবোসয় সলাকোন সেসয় েব িস্বাি হসয়
র্গসয় সশষ প িি সোদার কাসে র্গসয় করুন কসে কাকুর্ত র্মনর্ত শুরু করল – সহ সোদা, আমারসতা েব সগসে।
একবার ত্যর্ম মুে ত্যসল চাও। আমাসক একটা লটার্র র্জর্তসয় দাও। তাহসল আর্ম আবার র্নসজর জীবনটাসক দাাঁড়
করাসত পারব।
“লটার্রর পর লটার্র হসয় সগল র্কন্তু েদ িারজী র্কছুই র্জতল না। মাে োসনক পর সে ভয়ানক সরসগ র্গসয়
আসযপ করসত লাগল – সোদা, সতামার কাসে একটা র্জর্নষ সচসয়র্েলাম, তাও ত্যর্ম র্দসল না। এসতা র্নষ্ঠূর সকন
ত্যর্ম? র্নসজর সৃর্ির প্রর্ত র্ক সতামার সকান মায়া মহব্বৎ সনই? এসতা র্কছু কর, আর আমাসক একটা লটারী
র্জর্তসয় র্দসল না!
ি আেমান িাাঁক হসয় সগল এবং গাসয়বী সমসেজ এসলা – েদ িারজী, লটার্রসত র্জতসত হসল
“এই প াসয়
আসগ টির্কটসতা র্কনসত হসব!”

