য়াশিংটননয জানারা

শযক্যারকুনরশটিং
য়ানদ হাননী
বযা দুুয। রাঞ্চ হানয় হেনছ হফ শক্ছুক্ষণ আনে। হদার হচয়ানয ফন ফন হদার খাশি। ভানঝ ভানঝ
ফাইনয ক্ড়া হযানদয শদনক্ তাশক্নয় বাফশছ, ফানয ফা, শক্ তা। তা অফশ্য হতভন শক্ছু নয়, ঘশড়,
ক্যানরন্ডায  তাভাত্রা মনে হদখানি ভাত্র “৯৩ শডগ্রী” পানযনাইট! বাফনত হচষ্টা ক্যশছ, যস্যঘন
ভান স্রষ্টায হেষ্ঠ ৃশষ্ট ভানুল ক্ত না শফশচত্র। মা ঘটনফ না ফনর ভনন য়, তাই ঘটায়। অবাফনীয়নক্
হক্ানয হতানর অশত স্বাবাশফক্, ননশভশিক্ ঘটনা। হই অবাফশনয় ঘটনানক্ ক্শচনয় ক্শচনয় দনর ভনর
হথতনর শফনলজ্ঞযা ফনরন, “ফশরশন? ফশরশন? এটা নফই।” বাফশছরাভ আর হোয আয শটায হোনযয
ক্থা। যাজননশতক্ দম্পশত শানফ এনদয চাইনত আদশ দম্পশত আয য় না। াই স্কুনরয “হেভ” হথনক্
হেভ, হেভ হথনক্ শযণয়, উিার াথার থ হফনয় হফনয় শফশ্বজয়। আয এখন মখন মুের হেনভয
স্বণশমুনেয দুয়ানয দাাঁশড়নয় তখন শক্না „এক্রা চরনয‟? যাজননশতক্ যঙভনঞ্চ তানদয েধান অশবননতা
অশবননত্রী শানফ উস্থানাক্াযী ফীর শিন্টননয এত যাজননশতক্ হভধা স্বনি তাাঁয নাযী ঘশটত চাশযশত্রক্
ক্ানরানভঘ তানক্ হক্ান শদন হছনড় মায়শন। নাযী ঘশটত ঘটনায় ক্তনা উজ্জ্বর তাযক্া, ক্ত ফৃদ্ধ, শফজ্ঞ
যাজনীশতশফদনক্ টাইনডর হফশননয জনর তশরনয় হমনত নয়নছ। শক্ন্তু আর হোয হ াাঁনক্ া হদনফন?

শক্ জাশন ফাু, হক্ান ঘন ক্ানরা „িনমট‟এ শক্ রুশক্নয় আনছ? উদুশ বালায „ক্াফাফ হভ াড্ডী’য ভত, দুই
ফযশিয ভানঝ অফাশিত তৃতীয় ফযশিয ন্ধানন ভশযয়া হানয় উঠনরা ফাই। শক্ন্তু না, এতশদন নয
হক্ান ক্ানরা শদ ায়া মানি না। মামাফনযয বালায়, “ইন্সুনযন্স এনজন্ট, ক্াীয ান্ডায চাইনত
নানছাড় ফান্দা ািংফাশদক্”যা মখন এক্রা চরনযয হছনন হক্ান দুেশন্ধ খুনাঁ জ হনরন না তখন বাফনায
ক্থাই নফশক্।

যস্যঘন স্রষ্টা তাাঁয হেষ্ঠ ৃশষ্ট এভশন শফশচত্র ক্নযই ৃশষ্ট ক্নযনছন, এই ফ ক্থা বাফশছ তখন
হটশরনপানটা হফনজ উঠনরা াধাযণত এই ভয়টা আভায বাশতজী, শরশর, ক্ানজয জায়ো হথনক্ হপান
ক্নয আশভ হযস্ট ক্যশছ শক্ না হজনন শননয়, হযস্ট ক্যায যাভশ শদনয় হটশরনপান হযনখ হদয়। TV IDহত হদশখ, না বাশতজী শরশর নয়, হাটভযানক্য শভন আপা হানন। য়াশিংটন অঞ্চনরয এক্জন
শফশষ্ট ফযশি হভাাযযাপ াননফয ত্নী, আপা, াভাশজক্ স্কু িংফানদয জন্য আভায „শনবশয হমােয‟
ূত্র। হপানটা তুনর হ্যানরা ফরনতই ফুঝরাভ, িংফাদ মাই হাক্, হটা দুুঃনখয হভাড়নক্ হভাড়া। ফরনরন,
এই ভাত্র শুনরাভ ুয ফাফা ইনেক্ার ক্নযনছন। ৮৪ ফছয ফয়স্ক আফুর ফাায ভঝারুর ক্ ানফ
শতনযাধান অেতযাশত না নর দুুঃনখয ছায়ায় ভন বনয হের। হছাটখানটা াধাযণ ফাঙ্গারী হচাযা।
োনয়য যঙ াননফয োনয়য যিংনক্ হটক্কা হদয়। ঢাক্ায খুরনা াউনয ভঝারুর ক্ ানফ আনভশযক্ায়
ফযফা ক্নয শফি অজশন ক্নযনছন েচুয। আনভশযক্ায় বাই হফযাদায, হছনর হভনয় নাতী নাতনীয শফযাট
শযফায। নয হজননশছ, তাাঁয এক্ হছাট বাই, আনভশযক্ায় ফফাাক্াযী ফাফয, ৫০ দনক্ ঢাক্া
শফশ্বশফদযারনয় আভায াঠী শছর। এখন এক্জন শফিফান ফযফায়ী  হভাাল্লী। ভঝারুর ক্
ানফ হ ক্াযনণ আভায শেয় হানয় নঠনশন, শেয় হানয়শছনরন অন্য আয এক্ ক্াযনণ। শফযাট শফযাট
ক্শফতা তাাঁয ভুখস্ত শছর, েড়েড় ক্নয আফৃশি ক্নয হমনত াযনতন। ৃশথফী, দুই শফঘা জশভ, ক্ফয,
শফনরাী, শন্দু ভুরভান মুদ্ধ, ফই না হদনখ েড়েড় ক্নয আফৃশি ক্নয হমনতন। ফছয দুনয়ক্ আনে স্ত্রী
সুরতানা হফেনভয শতনযাধান হথনক্ হফাঝা মশির, ভাঝায াননফয ভয় হফী হনই। োয়ই অসুস্থ
থাক্নতন। াাতার আয ফাড়ী। হনল এক্শদন তাাঁনক্ শযহ্যানফ শননয় মায়া হার। হখানন এক্শদন
হেশছ তাাঁনক্ হদখনত। শুননশছরাভ তাাঁয নাশক্ স্মৃশত ভ্রভ নি, শযফানযয দু এক্জননক্ ছাড়া ভানুলজন
শচননত অসুশফধা নি। আভায বােয, শচননরন আভানক্। অননক্ ক্থা ফরনরন। শক্ছু অাভঞ্জস্যক্য
ক্থা ফনরশছনরন। হভনয় জাভাই এক্টু অস্বশস্ত হফাধ ক্যশছনরন। তাযা ফরনরন, এনক্ শচননত াযনছন
হতা? হ্যাাঁ হ্যাাঁ, নতা াাননয (ঢাক্ায শল্পী নয়দ াান ইভাভ) বােনা। ফরনরন, ক্াউনক্ াাময

ক্যনত হানর ফরনফ ফযফা ক্য। ক্াাঁঠার োছ রাো। হদখনফ ক্‟ফছয য ক্ত ক্াাঁঠার শফক্রী ক্যনত
াযনফ। ক্শফতা শুশননয় শদনরন ক্নয়ক্ ছড়া। এফায হফাঝা হের রাইন ফাদ মানি, ভানঝ ভানঝ হথনভ
মানিন। ফররাভ, বানরা হানয় উঠুন, আভায ফাড়ীনত াশটশ ক্যনফা, ক্শফতা ড়া নফ। হচাখ উজ্জ্বর
হানয় উঠনরা ক্ াননফয। শনশ্চয় মাফ, শনশ্চয় মাফ। আশভ ক্শফতা আফৃশি ক্যনফা। হশদন যানত
ঝড়ফৃশষ্ট ভাথায় ক্নয ফাড়ী শপযরাভ, ক্ াননফয ভঙ্গর ক্াভনা ক্নয ক্রুণাভনয়য ক্ানছ োথশনা ক্যরাভ।
আয হদখা য়শন ক্ াননফয নঙ্গ। শুননশছ শতশন নাশক্ ক্নয়ক্ফাযই তাাঁয হভনয়নদয ফনরশছনরন, আভায
সুযট ধুইনয় আশন। হাননী ফনরনছ, য ফাড়ীনত াশটশ ক্যনফ, আশভ ক্শফতা ড়নফা। নায আত্মীয়যা
জাননতা, আশভ জানতাভ, উশন আয হক্ানশদন আনত াযনফন না। আপা হটাই তযাশয়ত ক্যনরন।
চনর হেনরন দু’ফছয আনে ানয চনর মায়া শেয় স্ত্রী সুরাতানা হফেনভয ক্ানছ। শুননশছ, স্ত্রীয ভৃতযু য
অননক্ নয হভনয়নদয ফরনতন, „ক্ইনয হতায ভা হক্াথায় হের, ডাক্ না নক্।‟ চনর হেনরন, য
তরায াশটশনত ক্শফতা ড়নত নফ তানক্।

নযয শদন শুক্রফায। ইরাশভক্ হাাইশট অফ ফশিনভায ভশজনদ জুম্মায নাভনজয য জানাজা।
তায য স্ত্রী সুরতানা হফেনভয ানই ক্ফয হদয়া নফ। বাশজশশনয়ায স্পেীিংশপল্ড হথনক্ অননক্টা থ।
ডুঃ সুরতান আভদ  তায স্ত্রী সুশপয়া বাফীনক্ ফররাভ, চনরন এক্ নঙ্গ মাই। আভায েশতনফী ডুঃ
ফশনযয স্ত্রী াযবীন আব্দায ক্যনরা, আভানক্ নঙ্গ শননয় চনরন, শিজ। শদনক্ শভন জাানাযা আরী
সুরতান বাইনক্ ফরনরন, আশভ মাফ আনানদয নঙ্গ। সুরতান বাইনক্ ফররাভ, আভায শরিংক্ন ানফ
এক্টু অসুস্থ। ভানঝ ভানঝ এক্টা শশরন্ডায শভ পায়ায ক্যনছ। আনায হরক্সা শফফীনক্ শননয়ই মাই।
াননন্দ ডুঃ সুরতান হরক্সা শফফীয রাোভ ধনয ফরনরন, এক্টা হরক্সা শক্নন হপরুন। ফররাভ,
এাননয ক্থা ভত „ভননতা ক্ত শক্ছু খাইফায চায়‟, শক্ন্তু শভশু (আভায স্ত্রী) ফনর সুরতান বাইনয়য নঙ্গ
হতাভায অননক্ শভর, শুধু দুনটা শজশনল ছাড়া।  না ফরনর শক্ নফ, আশভ ফুশঝ। ডুঃ সুরতান শফদযান,
আশভ ভুখশ, সুরতান বাই শফিফান আশভ পশক্য। হরক্সা শক্ননফা শক্ ক্নয? ফররাভ তনফ আভায শজ শ
এ- টা হনফ। আভাযটা নতুন ভনডনরয, অশধক্তয শনবশযনমােয। সুরতান বাই ফরনরন, আভাযটা ুযন
ভনডর ফনট, ভানঝ ভনধয এশদক্ শদক্ ক্যনর হভাটাভুশট শনবশযনমােয। দুনটাই হনয়া মাক্। হদশখ
হক্াথায় শননয় মায়।

দুজনায দুনটা শজ শ এ, এক্ই GARMIN
হক্াম্পানীয নতযী। নায ভনডরটা StreetPilot
2720, আয আভাযটা Nuvi. সুরতান
বাইনয়যটা এক্টু স্বাস্থযফতী, আভাযটা ক্ষীনাঙ্গী
ফ্লাট স্কৃন। সুরতান বাইনয়যটায ভশরা ক্ন্ঠ
এক্টু বাশযক্কী, হভাটা  েবুি ফযাঞ্জক্।
আভাযটায ভশরা ক্ন্ঠ শচক্ন, নফীনায ভত, ইিংনযজীনত ফরনর ফরা মায় “sexy voice”. আভাযটা ক্ভ
হবানিনজ চনর, সুরতান বাইনয়যটা ুযা ফানযা হবাি না নর হফনক্ ফন, াড়া হদয় না।

দুই শজ শ এ- এ েেফয স্থর, ইরাশভক্ হাাইশট অফ ফশিনভায- ৬৬৩১ জশননক্ক্ হযাড ঢুশক্নয়
শদরাভ। হফিনয় শদনয় আভানদয মাত্রা শুরু। নফীনা  বাযী ক্ন্ঠ ধাযী দুই ভশরাই আভানদয হাজা
চরনত ফরনরন। ভাত্র ভাইর দুনয়ক্ মায়ায য, নফীনা ফনর উঠনরা, াভনন আনছ হক্ারশবর হযাড,
ফানয় শদনয় হননভ শেনয় হক্ারশবর শদনয় হাজা চরনত থাক্নফ। গুরু েম্ভীয ক্ন্ঠ তানক্ গ্রাহ্যই ক্যনরা
না, আভানদয তাশড়নয় শননয় চরনরা াভননয শদনক্। হক্ারশবনর না হননভ াভনন এশেনয় হমনতই নফীনা
নঙ্গ নঙ্গ ফনর উঠনরা, “শযক্যারকুরাশটিং”। ক্নয়ক্ ভুহুনতশয ভনধয ফনর উঠনরা, াভনন ইউশনবাশশশট
ফুনরবাডশ, ডান শদক্ শদনয় হননভ শেনয় ফানয় হঘন এশেনয় হম। েম্ভীয ক্ন্ঠী হমন এযই অনক্ষায়
শছনরন। ফনর উঠনরন, এক্ ভাইর শেনয় াভনন ডাইনন ড়নফ নাইশন্টপাইব নথশ। ঐ থ ধনয এশেনয়
মা। এক্জন মশদ ফনর হজা শদনয় মা, নঙ্গ নঙ্গ অন্যজন “শযক্যারকুনরট” ক্নয ক্রশিয়া াইক্
শদনয় হমনত ফনর। „ক্াশজয়া‟ তানদয চযনভ উঠনরা মখন ফশিনভায হফিনয়নত এন হ াঁছারাভ।
এক্জনন ফনর ুনফ মা, অন্যাজন ফনর শশ্চনভ। হরক্সানয রাোভ সুরতান বাইনয়য ানত। উশন েম্ভীয
ক্ন্ঠীয ক্থা ভত ুনফ চরনরন। নফীনা তখন ফন হের “শযক্যারকুনরশটিং” ক্যনত। আভযা এতক্ষনন,
আভানদয শদাযীনদয ভতনবনদ, অশস্থয হানয় উনঠশছ। এক্জন ফরনছ এযডভ শদনয় মা অন্যজন ফরনছ
এনানরা শদনয় মা। এক্ ভয় শুশন ভশরা ক্ন্ঠী দুই মে এক্নঙ্গ ফনর উঠনরা, ২৫ শপট াভনন ফানয়
হতাভায েেফয স্থর। সুরতান বাই আয আশভ ভুখ চায়া চাশয় ক্যরাভ। তাইনতা, ইরাশভক্ হাাইশট
অফ ফশিনভানযয াশক্শিং রনট এন হেশছ।

জুম্মায নাভানজয হফ আনেই এন হাউনছ হেশছ। োড়ী হথনক্ নাভনত নাভনত বাফশছ আয এক্
ক্থা। এক্ হদ, দুই ভান হনতায দুই উিযাশধক্াশযনী শযক্যারকুনরট ক্নযই চনরনছন। হল মশযে
েেযনফয হ াঁনছ শদনত াযনফননতা? 
য়াশিংটন শডশ
জুন ৬, ২০১০।
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