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সব শনিবার তাসসর আড্ডা বসাসিা যায় িা, দাওয়াত থাসে। নিসেসদর মসে দাওয়াত থােসে সুসযাগ বুসে তাসাড়ুরা সটসে পসে।
কোি এেটা স্থাি খ ুঁসে নিসয় কেেসত বসস যায়। নেন্তু সবসময় কসটা সম্ভব হয় িা। আে কযমি হসে িা। েবীসরর বাসায় দাওয়াত
নিে। কেসবনিে োওয়া দাওয়া কসসর কবসসমসে নগসয় বসস পেসব। নেন্তু কেসত কেসতই নবশাে তেকা তনেক শুরু হসয় কগে। নবষয়বস্তু
কেরুোসেম। শনিবার এসেই তাস কেোর েন্য ব্যাস্ত হসয় থাসে রনিরা। এইসব ফােতু তসেক েোসিার কোি আগ্রহই নিে িা
তাসদর নেন্তু বাে-নবতণ্ডা েরা যাসদর স্বোব কোি সুসযাগ অবসহোয় হারাসিা তাসদর পসে ইসে থােসেও সম্ভব হয় িা।
আোপ শুরু হসয়নিে কিহাতই নিরীহোসব। কবো ইদািীীং নবশ্ব রােিীনত নিসয় েয়ািে পোশুিা েরসি। খ ুঁটিসয় খ ুঁটিসয় সব েবর
পসে। আসগ এই সব ব্যাপাসর তার কতমি আগ্রহ নিে িা। ট্রাম্প আসমনরোর কেনসসেে হবার পর এই এেটা পনরবতকি হসয়সি।
কবো এমিই ট্রাম্প নবসেষী হসয় উসেসি কয কস তার সব েবর পুঙ্খানুপুঙ্খোসব রােসত শুরু েসরসি। নেছুনদি আসগ নেসসম্বসরর ৬
তানরসে হোৎ েসরই ট্রাম্প ক াষণা নদসয়নিে কস রাষ্ট্রীয়োসব কেরুোসেমসে ইস্রাসয়সের রােধািী নহসাসব কমসি নিসে এবীং
আসমনরোর এম্বযানস কসোসি সনরসয় আিসব। তাই নিসয় মেোসযয অসিে কগােমাে যেসি। UN বাইসশ নেসসম্বর এেটা কেনশয়াে
কোসটর ব্যবস্থা েসরনিে ট্রাম্প সরোসরর এই নসদ্ধাসের নবরুসদ্ধ। ১২৮ টি কদশ এই করজুসেশসির পসে কোট কদয় এবীং কেনসসেে
ট্রাসম্পর নবতনেকত নসদ্ধােসে বেকি েসর। িয়টি কদশ করজুসেশসির নবপসে এবীং ৩৫ টি কদশ কোট দাি কথসে নবরত থাসে।
নবরতসদর মসে এেটি কদশ হসে োিাো। কসোসিই কবোর েয়ািে আপনি।
“োিাোর মত এেটা কদসশর পসে এোসব ট্রাসম্পর মত এেটা বদমাসয়সশর েসয় কোট কদয়া কথসে নবরত থাো কমাসটই উনযৎ হয়
নি।” কবো নবশষ েসর রনিসে শুনিসয় বসেনিে। সবাই সহসেই বুসেসি এই নিসয় নময়া নবনবসত বাসায় এে পশো নিশ্চয় হসয়
কগসি।
“আসর োত, তুনম নেচ্ছু কবাে িা,” রনি নবরক্ত েসে শুরু েসরনিে। কসটা নবরাট ভুে হে।
মনহোরা সবাই এেসোট হসয় তার উপর যোও হে। রুমা কোমসর রীনতমত শানে কেঁনযসয় মারকুসট হসয় কতসে এসো, “মাসি? খব
পুরুষনগনর ফোে? তুনম খব রােিীনত কবাে আর আমরা বুনে িা?”
সাসরন্ডার েরে রনি। “িা, িা, কমাসটই তা িয়। কমসয় বসে িয়, কবোর েথা বেনি। ও কবাসে এে ইনি, েথা বসে দশ ইনি।”
কবো আেসে শােী পসর নি। প্যাে শাট ক পসরসি। কস শাসটরক হাতা কগাটাসত কগাটাসত এনগসয় এসো। “খব নবোি হসয়ি তুনম, এযাুঁ?
তেক েরসত কগসে কতা শুধু নযল্লাও, এেটা যুনক্তও কতা নদসত পাসরা িা। বে, োিাো কেি এই করজুসেশসি কোট নদে িা? এটা
ট্রাসম্পর েসয় িয় কতা নেসসর েসয়?”
োে োই োসি োসণ প্যাসেস্টাইি রাসষ্ট্রর সমথ কে। ট্রাসম্পর ক াষিার পর কথসেই তার িাওয়া োওয়া এেরেম বন্ধ হসয় কগসি। কস
ক্ষুন্ন গোয় বেে, “এইটা আনম োিাোর োি কথসে আশা েনরনি। বাীংোসদসশর মত এেটা কিাট্ট, গরীব কদশ যনদ এই করজুসেশসির
পসে কোট নদসত পাসর, তাহসে োিাো কেি পারসব িা?”

নেত বেে, “োই, বাীংোসদশ আর োিাো কতা এে হে িা। বাীংোসদসশর িব্বই োগ মানুষ হসে মুসনেম এবীং তারা সবাই
প্যাসেস্টাইসির সমথ কে। এমিনে নেছু মানুষ তাসদর হসয় যুদ্ধ পযেক েসরসি। সরোসরর েন্য এটা এেটা সহে নসদ্ধাে। োিাোয়
িািা ধরসণর মানুষ থাসে। সবাই প্যাসেস্টাইসির কেসে এেই মত কপাষি েসর িা। সরোরসে কতা নহসসব েসর যেসত হসব, িানে?”
রনি বেে, “এই েথাটাই কতা আনম কবোসে কবাোসত পারনি িা। এেি আমাসদর কয অবস্থা তাসত আনম যনদ সরোসর থােতাম
আনমও এেই োেই েরতাম। কোি দরোর আসি আসমনরোর সরোরসে কেনপসয়? এমি িয় কয এই কোসটর োরসণ সনতযোসরর
কোি পনরবতকি হসব। সাইদ োই, আপনি নেছু বেসিি িা কেি? অন্য সময় কতা আপিাসে থামাসিা যায় িা। মনহোসদর মারদাঙ্গা
োব কদসে েয় কেসয় কগসেি িানে?”
সাইদ মৃদু কহসস বেে, “আর বোর নে আসি। আমসদর সাসথ এেি ট্রাম্প সরোসরর NAFTA নিসয় ফাটাফাটি যেসি। পাগো
কেসপ নগসয় NAFTA েযসেে েসর নদসে নেছু সমস্যাসতা হসবই। দু’পসেরই হসব। আমাসদর সমস্যা হয়ত নেছু কবশী হসব। কেসি
শুসি কে যায় কসই োসমোয় পেসত।”
কবো বেে, “োসোই কপসয়সি ট্রাম্প আমাসদরসে। নেছু হসেই NAFTA র েয় কদোয়। আসর, NAFTA যসে কগসে নে হসব?
মসর যাসবা আমরা? ওসদর েনত হসব িা? সারােণ ঐ কবয়াদপ বুোর েসয় থােসত হসব?”
েবীর কবোসে সমথ কি েসর বেে, “োবী ঠিেই বসেসিি। ট্রাম্পসতা সবাইসে েয় কদনেসয়ই সরোর যাোসে। ১২৮ টা কদশ কতা কসই
েসয় নিঁটিসয় যায় নি। আমরা কেি কগোম?”
রনি বেে, “আমাসদর সাসথ আসমনরোর সাসে পাুঁয হাোর মাইে বে কার, আোস্কাসে ধসর। আমাসদর ৮০% রফতািী হয়
আসমনরোয়। আমাসদর এেটু সতেক থাোটাই কতা স্বাোনবে।”
োোে বেে, “নেন্তু আমদানি রফতািী কতা দুই কদসশর মসেই হয়। আসমনরোর কবশ েসয়েটা কস্টসটর েধাি রফতািী কেে হনে
আমরা। আমাসদর েন্য কসোসিও েে েে োসের সৃনি হসয়সি। তাই িা?”
োে োই বেে, “এসেবাসর ঠিে েথা বসেসিি। নদে িা NAFTA েযাসেে েসর। ওসদরও নে খব উপোর হসব?”
সাইদ বেে, “ব্যাপার শুধু NAFTA নিসয় িয়। োিাো এেটা মেভুনম বোয় রােসত যায়। কেরুোসেমসে ইস্রাসয়সের রােধািী
ক াষিা েরসে মেোসযযর শানে চুনক্তর বাসরাটা বােসব। প্যাসেস্টাইনিরা পুব ক কেরুোসেমসে তাসদর েনবষ্যৎ রাসষ্ট্রর রােধািী েরসত
যায়। এই অীংশটা ইস্রাসয়ে অনধোর েসরনিে ১৯৬৭ সাসে নমশর, নসনরয়া এবীং েদ কাসির নবরুসদ্ধ যুসদ্ধর সময়। এেি পযেক কসটা
কবআইনি োসব ধসর করসেসি। োিাোর েেয বৃহির শানেময় এেটা সমাধাি। আসমনরোসে কেনপসয় কসটা সম্ভব হসব বসে মসি
হয় িা।”
কবো বেে, “নেসসম্বর ৬ তানরসে যেি ট্রাম্প সরোর েথম ক াষিা নদসয়নিে তেি কতা ট্রুসো সরোসরর ফসরইি এসফয়াস ক নমনিস্টার
নিনস্টয়াি নিল্যান্ড কোোখনে বসেনিে তারা দুই রাষ্ট্র সমাধাসি নবশ্বাসী। কোসট নগসয় কেি নপনিসয় কগে? আমার কতা মসি হয় এটা
আমাসদর সবার েন্য এেটা অপমাসির ব্যাপার। ঠিে বসেনি িা?”
কবো সমথ কসির আশায় তাোে অন্যন্য মনহোসদর নদসে। রুমা পনেটিসের ব্যাপাসর খব এেটা আগ্রহী িয়। মাসে মাসে েবর কদোর
সুবাসদ নেছু নেছু ব্যাপার কস কশাসি। কস বে েসর মাথা কদাোে। েতা কমাটামুটি আগ্রহী। কস োনে হসয় যাওয়া তরোনরর বাটি েসর
নদসত নদসত কোর গোয় তার সমথ কি োনিসয় নদে। “কবো োবী, কিসেসদর েথায় োি কদসবি িা। ওিারা মসি েসরি ওিারা খব

বে বে রােিীনতনবদ হসয় কগসিি। সব নেছু কবশী েটিে েসর কদোর দরোর হয় িা। অসিে সময় সহে বস্তু সহে োসব কদোই
োসো।”
রনি ভ্রু কুুঁযসে বেে, “আসর, নময়া নবনব কদনে কোট পানেসয়সি আেসে। বাসায় কেসে এসি অপমাি!”
েতা হাসসত হাসসত বেে, “আসর, আপিাসে অপমাি েরব কেি? আনম বেনি নেবাসরে গেি কসমসের েথা। হারপার আর ট্রুসোর
মসে ফারােটা নে হে?”
নেত বেে, “কদসশর বৃহির েল্যাসণর কেসে ফারাে থােসবই বা কেি? েসগ্রনসে েিোরসবটিে নহসাসব হারপার োনস্টি ট্রুসোর
কযসয় নেছু নেছু ব্যাপাসর তুেিামূেেোসব েসোর থােসেও, তারা োিাোর োসো বই োরাপ কতা নেছু েসর নি।”
রনি বেে, “আমার বরীং োনস্টিসে নিসয় েয়। কস কযোসব নিসের পপুোনরটি নিসয় সব কেি ব্যানতব্যাস্ত, েেি কয নে েসর বসসব।
আসমনরোয় হাইনত কথসে আসা মানুষেসির অস্থায়ী কোসটেশি স্টযাটাস কশষ হসয় যাসব কসই েসয় মাে কদে মাসস সাত হাোর
হাইনতয়ািরা অববধোসব কুইসবসের বে কার কপনরসয় োিাোয় ঢুসেনিে এসাইোম কযসয়। েনত কেসসর েন্য গেপেতা েরয হয় দশ
পসির হাোর েোর। এটা আগসস্টর মাোমানের েথা বেনি। তারপর আসরাও েত এসসসি কে োসি। আসমনরয়াোর েবসেম এেি
আমাসদর েবসেম হসয় কগসি। ট্রুসোর কতা আগ বানেসয় টুইট েরবার দরোর নিে িা ‘কতামরা সবাই োিাোয় যসে আসসা। আমরা
দুই হাত বানেসয় কতামাসদরসে বুসে কটসি কিব’। হুবহু িা বেসেও সারমম ক কসই রেমই দাুঁোয়। পসর অবশ্য যেি যাসপর মসে
পসেনিে তেি কযাগ েসরনিে, কস োউসে অববধোসব আসসত বসে নি। নেন্তু এেটা পাগেওসতা োসি ববধোসব বে কাসর নগসয়
এ়সাইোসমর আসবদি েরসে অনধোীংশসেই নরনফউে েরা হয়। ”
োে োই বেে, “ঐটা এেটু কবশী কবশী েসরসি।”
োোে বেে, “নেন্তু এরাই কতা এেনদি এই কদসশর সমাে, অথ কিীনত, রােিীনতসত অবদাি রােসব, তাই িা?”
কবো বেে, “এে আোপ কথসে অন্য আোসপ যাবার কতা কোি দরোর কিই। আপিারা স্বীোর েসর নিি কয োিাোর নেবাসরে
সরোর এেটা খব বে ভুে েসরসি এই করজুসেশসি কোট িা নদসয়।”
রনি গম্ভীর মুসে মাথা িােে। “কিা ওসয়। োি কগসেও ইজ্জত কদব িা!”
কবো কযাে পাোে। “এটা আবার নে ধরসণর েথা হে? ফােোনম হসে!”
সবাই হাসসি। কবো নবরক্ত হসয় রসণ েঙ্গ নদে। “েথায় কহসর কগসে তেি ফাউ েথা বসে নবষয়বস্তু ঘুনরসয় কফসে। হারু পাটি ক
কোথাোর!”
নেত তাসে নপছু োেে। “োবী! দাুঁোি। এেটা কোে শুসি যাি। নিউ ইয়ার নিসয়।মিটা োসো হসত পাসর।
“নিউ ইয়াসরর রাসত বে অনুষ্ঠাি আসি, তাই স্ত্রী নবোসের নদসে নবিািায় শুসয় এেটু নবশ্রাম নিনেে। েেি ঘুনমসয় পসেসি োসি িা।
ো োসিে পর ঘুম কথসে উসে স্বামীসে কদসে বেে, ‘এই োসিা, এেটা খব দারুণ স্বপ্ন কদসেনি।’
স্বামী কেৌতূহেী হসয় োিসত যাইে, ‘তাই িানে? নে স্বপ্ন কদেসে?’
‘কদেোম তুনম আমাসে িতুি বিসরর শুরুসত এেটা এসিা বে হীরার আীংটি নদসয়ি। এই রেম এেটা স্বপ্ন কেি কদেোম বে কতা?
এর অথ ক নে?’
স্বামী মুযনে কহসস বেে, ‘সময় এসেই োিসত পারসব।’
মােরাত পার হে। সবাই খব বহ বয েসর িতুি বষ কসে স্বাগতম োিাে। স্বামী কসই েীসের মসেও সময় েসর স্ত্রীসে খ ুঁসে কবর
েরে। স্ত্রী মসি মসি এই মুহূসতকর েসন্যই অসপো েরনিে। তার মুসে হানস আর ধসর িা। স্বামী এেটা কিাট নগফট প্যাসেট স্ত্রীর

হাসত ধনরসয় নদসয় বেে, ‘শুে িববষ ক’। আসবসগ, উসিেিায় কফসট পেসত পেসত স্ত্রী দ্রুত হাসত কিাট নগফট প্যাসেটটা খেে।
কেতসর কিাট এেটা বই। বইসয়র িাম - ‘স্বসপ্নর অথ ক’।”

