তাসের আড্ডা – ১২

শুজা রশীদ

রুমার শরীরটা ভাসলা ছিল না, েকাল থেসকই মাো ধসরসি। ছকন্তু তারপরও থে তাসের আড্ডা বন্ধ করল না।
জাসন থিসলগুসলা োরা েপ্তাহ বসে োসক এক ঘসর বসে তাে ছনসে ঘাটাঘাটি করসব আর গলা ফাটিসে থেঁছিসে
ঝগড়া ঝাটি করসব তাই। বাাঁধা ছদসল মন খারাপ কসর। ছকন্তু থে োইদসক বার বার োবধান কসর ছদসেসি আজ
থেন থকান অবস্থাসতই িীৎকার থেঁিাসমছি না হে। েছদ থকান কারসে রুমার মাো ব্যাো বাসড় তাহসল েবার কপাসল
দুঃখ আসি।
রুমার থমজাজ আসি। েবাই গলা নাছমসে কো বলছিল। লাল ভাই থদরীসত এসেসি। তার থমজাজ খারাপ হসে
ছিল। থে এসেই থেঁসতা গলাে বসল উঠল, “কুউসবসকর কান্ডটা থদসখসিন? ছবল ৬২ পাশ কসর ছদল! এ থতা
মুেলমানসদর থহসনস্থা করার আসরকটা কােদা। থেঞ্চরা হসে ঝাসমলাবাজ। োসে বুরছকছন ছনসে ছক কান্ডটা করল।
এখন কুইসবসক থবারখা ছনসে শুরু কসরসি।”
রছন ভ্রু কুাঁিসক বলল, “থকন, ছবল ৬২ থত খারাপটা ছক থদখসলন? েব ছকছুরই একটা েীমা োকা উছিৎ। আছম থতা
োসদর োসে কো বসলছি অছধকাাংসশরই ধারো ইেলাসম থকাোও এইরকম পুসরা মুখ ঢাকার থকান ছবধান থনই।
ছমশসরর আল-আজহার ছবশ্বছবদ্যালসের প্রধান অধ্যক্ষ পেন্তয বলসিন এটা অনইেলাছমক এবাং অপ্রসোজনীে।”
লাল ভাই মসন হে এই জাতীে ছবসরাধীতার েম্মুখীন হসব আশা কসর ছন। তার মুখ ফযাকাসে হসে থগল। “রছন
ভাই, এটা থকমন কো বলসলন? োরা থবারখা পসর মুখ থঢসক িলাসফরা কসর তাসদর ছক হসব ছিন্তা কসরসিন?”
রছন ছনছব যকার গলাে বলল, “ছক আর হসব? তাসদরসক থতা আর থবারখা পরসত মানা করা হসে না। শুধু েরকারী
োছভ যে থনবার েমে মুখ থদখাসত বলা হসেসি। েবাই থতা থেটাই কসর। থবারখাধারীরা থেছশোল থকন হসব? আর
থেখানকার েরকারী ছনেম থমসন না িলসত পারসল কুইসবক থিসড় আমাসদর ওন্টাছরওসত িসল আসুক। আমরা থতা
আবার েব ছকছুসতই খুব দরাজ ছদল। আমাসদর জনসনত্রী কযােছলন ওসেন ওন্টাছরওর হাইসরা ছনসে থতসলেমাছত
কান্ড কসর িাছিশ ছবছলেন ডলার গচ্চা ছদসে এখন খুব ইেলাসমর ঝান্ডাধারী হসেসিন। ফাজলামী!”
জালাল হােসত হােসত বলল, “আপছন থতা কযােছলসনর উপর বরাবরই ক্ষযাপা।”

“আছম একা ক্ষযাপা না। ওন্টাছরওসত ওর জনছপ্রেতা মাত্র ১৭% এর মত। কানাডার েব ছপ্রছমোরসদর মসধ্য
েবসিসে অজনছপ্রে। এখন আবার খুব ছবল ৬২ ছনসে থমসতসি, থেন এই েব ছনসে মাতামাছত করসল তার েব থদাষ
মাফ হসে োসব।”
োইদ বলল, “তার অবস্থাটা থবাঝার থিষ্টা কর। থে হসে ছনসজ েমকামী, োংখ্যা লঘু। থেই ছহোসব তার থতা
থবারখাধারীসদর েমে যন করসতই হসব। তািাড়া গতবার প্রসেছেভ কনজারসবটিভরা থে ভুল কসরছিল ছবল C – 24
ছনসে, ছলবাসরলরা থেই ভুল আর করসত িাে না। মসন আসি, জনমসতর মূল্য না ছদসে থভাসট হারল থটাছররা।”
কবীর বলল, “থে কারসে এমনছক কনজারসবটিভ থনতা প্যাছিক ব্রাউনও এবার এসকবাসর থকামর থেঁসধ থনসমসি
েমে যন করসত। ছকন্তু থবিারা মসন হে ধরসত পাসর ছন ছক পাসকর মসধ্য পড়সত োসে। এই থকে আর ছবল C –
24 এক না। মুেলমানসদর মসধ্যই এটা ছনসে ছবশাল ছিমত আসি।”
লাল ভাই করুন মুসখ বলল, “আমার মা, খালারা োরা জীবন থবারখা পসর মুখ থঢসক িলাসফরা কসরসিন। তারা ছক
তসব ভুল করসলন? আপনারা ছক কসর এমন কো বলসত পাসরন?”
ছজত বলল, “লাল ভাই, মন খারাপ করসবন না। এই ছবল শুধু থকান এক ধম যসক লক্ষয কসর নে, েছদও থদসখ থেই
রকমই মসন হসত পাসর। ছকন্তু থকান একটা জাতী েছদ তাসদর স্বকীেতাসক বজাে রাখসত িাে তাহসল তাসদরও
থতা থেই অছধকার আসি। তাই না?”
“ছকন্তু আমাসদরও থতা অছধকার আসি,” লাল ভাই বলল।
োইদ বলল, “ছনশ্চে আসি। আমাসদরও থতা িাটারয রাইট আসি স্বাধীনভাসব ধম য পালন করবার । থেই অছধকার
রক্ষা করবার দাছেত্ব আমাসদর থফডাসরল গভন যসমসন্টর। থে কারসে প্রেসম জাছিন িুসডা চুপ িাপ োকসলও থশসষ
জনমসতর িাসপ মুখ খুলসত বাধ্য হসেসি।”
রছন বলল, “ছকন্তু আদসতই ছক থফডাসরল গভন যসমন্ট এ ব্যাপাসর ছকছু করসত পারসব? প্রসোজন হসল কুইসবক ছকন্তু
য থেকশন ৩৩ ইনসভাক করসত পাসর স্থানীে ছনেম নীছতসক োংরক্ষে করবার জন্য। থবছশ ঝাসমলা করসল
িাটাসরর
তারা হেত থশষ পেন্তয থেটারই স্মরনাপন্ন হসব।”
জালাসলর বাট করার পালা। থে তাে থরসখ বলল, “আছম একটা প্রছতসবদন পড়ছিলাম কসেক ছদন আসগ। থেখাসন
বাাংলাসদশী কানাছডোন প্রসফের থরাখোনা নাজনীন ছেছন মছিেসল োসকন, ছতছন ছকন্তু থজার ছদসে বসলসিন এই
ছনকাব ছকাংবা থবারখা থকান থদসশর রীছতসত থনই। োমান্য থে গুটি কতক মছহলা এখাসন েব যাঙ্গ থঢসক থবারখা
পসরন তারা ইোে থহাক আর অছনোে থহাক মূলত কট্টরপন্থীসদর ধ্যান ধারনাসক পাশ্চাসতয প্রছতছিত করার থিষ্টা
করসিন।”
রছন বল্ল, “আমার মসত এটা নারী ছকাংবা ধমীে স্বাধীনতা নে বরাং থস্বোে পরাধীনতার থশকল পরা।”

ছজত প্রেঙ্গ থঘারাসনার জন্য বলল, “আো, এই আলাপ োক। আমাসদর বাাংলাসদসশর ছিসকট টিম দছক্ষন আছেকাে
ছগসে এইরকম থগা হারা থকন হারসি থেটা একটু ব্যাখ্যা কসরন থতা থকউ। ছক থভসবছিলাম, আর ছক হল?”
রছন হতাশ ভঙ্গীসত মাো থদালাল। “ব্যাখ্যা করার আর ছক আসি? তারা বাাংলাসদসশর থিসে অসনক ভাসলা টিম।
ছবসশষ কসর আমাসদর থবাছলাং তাসদর ব্যাটেম্যনসদর জন্য মসন হল থেন দধ ভাত! োইসহাক, আমাসদর থিসলরা
তাসদর োধ্যমত থখসলসি। আছম থতা ভাসলা কসর ব্যাটই ধরসত পাছর না। তারা থতা দছনোর থশঠ থশঠ থবালারসদর
ছবরুসে থখলসি। থদসশর মাটিসত থতা ভালই করসি। বাইসর থগসল থবাধহে নাভ যাে হসে োসক। থক বলসত পাসর
ছক হে?”
কবীর হােসত লাগল। “রছন ভাই মসন হসে এসকবাসর হাল থিসড় ছদসেসিন। আসগ থতা একটু খারাপ থখসল্ল
এসকবাসর থতসল থবগুসন জ্বসল উঠসতন।”
োইদ বলল, “বাাংলাসদসশর থখলার থে রকম উোন পতন হে তাসত টিসমর ফযানসদর জন্য মাো ঠিক রাখা েহজ
ব্যাপার না। আসবসগর ছদক ছদসে ছিন্তা করসল তারা একবার পাহাসড় উঠসি, আসরকবার পাতাসল নামসি – টাল
োমলাসনা কঠিন। ভক্তসদর ভছক্ত কসম থগসল থদাষাসরাপ করা োসব না। থবছশ আশা কসর ছনরাশ হসল বুক থভসে
োে।”
জালাল বলল, “ঠিক বসলসিন। আছম থতা এখন ভসে আর থখলার খবরই থনই না। এই একটা থখলাসতই আমরা
ছবশ্ব মাসনর। থেটাসতও েছদ গাড্ডু মাছর তাহসল ছক কসর হসব?”
ছজত বলল, “আমরাই বা কানাডাে থেসক বাাংলাসদশ - বাাংলাসদশ কছর থকন?”
রছন হাসতর তাসে থিাখ থরসখ বলল, “কানাছডোন বসল ছক ছিসকসট বাাংলাসদশ টিমসক েমে যন করসত পাছর না?
তসব কানাডার োসে বাাংলাসদসশর থখলা হসল আছম ছকন্তু কানাডাসকই েমে যন করব।”
লাল ভাই বলল, “আছম তখনও বাাংলাসদশসকই েমে যন করব। োরাটা জীবনসতা থেখাসনই কাটিসে এলাম।
বাাংলাসদশ হসে মাতৃভূছম।”
রছন ছবরক্ত কসে বলল, “এই থতা আপনার েমস্যা। োসকন এক থদসশ আর মন পসড় োসক আসরক থদসশ।”
ছজত হােসত হােসত বলল, “আজসক খামাখা আমরা লাল ভাইসের উপর পসড়ছি।”
জালাল বলল, “লাল ভাই, এই েব কো বাতযাে ছকচ্ছু মসন করসবন না। আমরা ঠাট্টা করছি। আো আইনিাইসনর
ছিরকুট্টার কো পসড়সিন? জাপাসন ১৯২২ োসল এক থরস্টুসরসন্ট থখসত ছগসে থবলবেসক কাগসজ ছলসখ
ছদসেছিসলন। তার কাসি টিপ থদবার মত অে য ছিল না। দ’টা থনাট ছলসখছিসলন। একটা ছবিী হসেসি ১.৫৬
ছমছলেন আসমছরকান ডলাসর, অন্যটা দই লাখ ডলাসরর থবশীসত। প্রেম থনাটটাসত ো থলখা ছিল তার োরমম য

করসল দাাঁড়াে ‘েব যক্ষে োফসল্যর থপিসন থিাটাছুটি না কসর একটা শান্ত, েমাছহত জীবন োপন করসল মানুষ অসনক
থবশী সুখী হসত পাসর’।”
োইদ বলল, “কাসলক্টররা থে থক কত দাসম ছক ছকনসব থেটা আসগ থেসক থবাঝার থকান উপাে থনই। এমন একটা
োদা মাটা থনাট এসতা দাম ছদসে থকনার ছক কারে থক জাসন? ছনলাম শুরু হসেছিল মাত্র ২ হাজার আসমছরকান
ডলার ছদসে।”
কছবর বলল, “ভযান গসঘর কোই ধরুন না। থেঁসি োকসত তার একটা মাত্র িছব থে ছবিী করসত থপসরছিল। আর
এখন তার থপছেছন্টাংে ছমছলেন-ছমছলেন ডলাসর ছবিী হে।”
ছজত বলল, “আমাসদর মসধ্যই থক কখন ছবখ্যাত হসে োে থক বলসত পাসর। েবার কাি থেসক একটা কসর দস্তখত
ছনসে রাখসত হসব। আো আইনিাইন রাসখন। একটা থজাক থপলাম গতকাল। বছল। থদছখ আপনাসদর পিন্দ হে
ছকনা।
“ছপটাসরর জন্মছদন। ছকন্তু তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা থকউ েকাসল উসঠ তাসক ছকছুই বলল না। থে মন খারাপ কসর
অছফসে থগল। তার সুন্দরী থেসিটারী তাসক থদসখই বলল, ‘শুভ জন্মছদন বে।‘
ছপটাসরর মন ছকছুটা ভাসলা হল। োক অন্তত একজন থতা মসন থরসখসি। দপুসর লাসঞ্চর েমে থেসিটাছর বল্ল,
‘বে, আজসক থতামার জন্মছদন উপলসক্ষয বাইসর থখসত থগসল থকমন হে? শুধু আমরা দ জসন।’
ছপটার রাজী হসে থগল। দ’ জসন একটা থরস্টুসরসন্ট লাঞ্চ কসর থফরার পসে থেসিটারী বল্ল, ‘বে, আমার বাো থতা
কাসিই। িল থতামাসক কছফ খাওোসবা।’ ছপটার একটু ছিধা িন্দ্ব কসর রাজী হসে থগল।
বাোে ছগসে ছপটারসক ছলছভাংরুসম বছেসে থেসিটারী বলল, ‘বে, আছম থবডরুসম ছগসে কাপড়টা পালসট আেছি।’
ছপটাসরর বুসকর মসধ্য ধুকপুক করসি। পছরছস্থছত এই ছদসক গড়াসব থে ঠিক ধারো কসর ছন। থে ঘামসত ঘামসত
বলল, ‘ঠিক আসি।’
দই ছমছনট পসরই থেসিটারী ছবশাল এক থকক হাসত তার থবডরুম থেসক থবছরসে এসলা, তার থপিসন ছপটাসরর স্ত্রী,
পুত্র, কন্যা। েবাই বাইসর থবছরসে এসে একসোসগ িীৎকার কসর উঠল, ‘োরপ্রাইজ! শুভ জন্মছদন!’
ছপটার জামা কাপড় খুসল আন্ডারওোর পসর বসে ছিল। থে জসম থগল।”

