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এয়ারেপােট:র চtের দাঁিড়েয় 'ফলেফিলেয় 'দখিছেলন কাত#ায়নী। sামী বগেল নতুন 'বৗমা বুিন
'কমন িদিব# চেল 'গল 'চক-ইন বড:ােরর ওপাের। 'চােখ আঁচল চাপা িদেয়েছন িক 'দনিন, কত:ার
ব#াগড়া, ‘আঃ কাতু!’
কাত#ায়নীর 'গামড়াপনা মুেখর িদেক তািকেয় 'বয়াই হােসন। ‘dঃখু করেবন না, 'বয়ান! আজকাল
গােয়গােয় থাকাটা 'কােনা থাকা নয়। ওই 'য বুিন বেল 'গল, মা 'ফসবুেক থাকেবন। ওইেটই হল
'মাkম থাকা।’
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'ফাঁত কের নাক 'ঝেড় কাত#ায়নী বলেলন, ‘িকnt আিম 'তা ওেত 'নই!’
‘'স িক! সেbানাশ!’ আঁতেক ওেঠন 'বয়াই। 'বজার মুেখ কত:া বেলন, ‘কাতুর সবতােত বাড়াবািড়।
আজ 'নই 'তা িক হেয়েছ, কাল আেছা!’
‘না, না, 'বয়াই,’ হাত 'নেড় কত:ােক বেলন বুিনর বাবা। ‘'বয়ানেক িডসকােরজ করেবন না। চলুন না,
'কাথাও বেস এTু চা-ফা খাওয়া যাক। আমােদর এখােন আর িকস কাম িক!’
কিফশেপর কণ:াের dই 'pৗঢ় পtীসহ gিছেয় বসেলন। ততkেণ 'বয়ান ওনার ঢাউস 'ফানখানা
বািগেয় ধের কাত#ায়নীেক বলেলন, ‘এই 'য 'দখুন, 'দখুন, আমার নািত 'কােকা।’ কাত#ায়নী 'দেখন
লাল pািsক পিট 'চয়াের বেস আেছ এক 'গাবদা িশ_। গিব:ত sের 'বয়ান বেলন, ‘'কােকার ফাs:
টয়েলট সীট এkেপিরেয়n s#াপ! অ#ােমিজং না?’
কথাকিল sাইেল মাথা 'দালােলন কাত#ায়নী। চা আর িচেকন পেকাড়া অড:ার করা হেয়েছ। তারই
অেপkার ফাঁেক 'sােতর মতন 'ফানিskেন আসেত লাগল 'কােকা দ# 'gেটর ফাs: িsিজং-এর
‘িকউিট পাই’ ছিব, ফাs: ওঠা একদn ছিব, ফাs: চুল ছাঁটার ছিব।
'বয়াই িবj 'হেস বলেলন, ‘বড় 'মেয় িপkর 'ছেল। নরওেয়েত থােক। 'স িক এেকেন মশাই!
'দখেলন 'তা বুিনর িবেয়েত আসেত পারল না। আমরা িকnt ওেদর িমস্ কির না। _ধু ওই 'ফসবুেক
আিছ বেল।’ একিট মs িচেকন পেকাড়া গলাধঃকরণ করেলন 'বয়াই।
ততkেণ 'বয়ান আবার হামেল পেড়ন ‘িপkর 'ডিলভািরর িভিডওটা 'দখুন,’ বেল। ‘এ মা! না! না! ও
সব থাক,’ আপিt জানান কাত#ায়নী। কত:া িবbত। এিদেক মs এক 'ধাঁয়া ওঠা িচেকন পেকাড়া মুেখ
পুের 'বজায় িবপােক পেড়েছন 'বয়াই মশাই। ‘উলল্… উশশ্’ কের তীb মাথা 'নেড় 'কােনারকেম
বলেলন, ‘উঁ-h-h-h, যা ভাবেছন তা নয়।’ কিফর চুমুেক পেকাড়াটােক ম#ােনজ কের উেtিজত ভােব
বলেলন, ‘পুেরা ব#াপারটা িকnt হেq একটা ওয়াম: ওয়াটার sইিমং পুেল। হট ওয়াটার 'pশাের একিট
'পইনেলস বাথ: pেসস।’
'বয়ান গদ্গদ্ হেয় 'দখােলন, ‘এই 'দখুন! ল#াঙট পের জেল 'নেবেছ জামাই। আহা! িক উেdগ
'দখুন! িক 'জইNিল িপkর হাত ধের বলেছ “পুশ, 'বিব পুশ!” আহা, 'চােখ জল এেস যায়।’
গরম কিফেত পরপর চুমুক 'মের sqn sের 'বয়াই বলেলন, ‘এটা রেকট যুগ মশাই! একই ছােতর
তেল বাপ মা 'ছেল 'মেয়। sামী-stী। অথচ 'দখুন, জnিদন, িববাহ বািষ:কী, অnpাশন হাল আমেলর
বাপ িদবস, মা িদবস, 'pম িদবস, সবই পালন হেq 'ফসবুেক। এেক অপরেক মুেখামুিখ নয়।
_েভqা বাত:া ছাপােq 'ফসবুক ওয়ােল। মুেখামুিখ ওসব ভ#ানতাড়ার সময় 'কাথায় মশাই!’
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কত:ার এসব মনঃপূত নয়। ব#াগড়া িদেয় বেলন, ‘'স আপিন যাই বলুন, মুেখামুিখ _েভqা অিভনnন
pণাম আিলŋঁেনর মিহমা আলাদা।’
'টিবেল এক চাপড় মােরন 'বয়াই। ‘আের রাখুন আপনার মিহমা!’ ভুr তুেল stী-এর িদেক তাকান।
‘এই 'তা টুলু বেস আেছ সামেন। িজেjস কrন না, ওর 'ছাট 'বান nটু িক কের!’
কত:ার 'চােখ িবরk ভাব 'দেখ অগত#া কাত#ায়নীই হাল ধেরন। ‘িক কেরন উিন?’
'বয়ান এতkেণ কথা বলার sেযাগ 'পেয় খুশী। তাঁর কত:ািট যা! মুেখর ব#াট চালােনা _r করেল
কাউেক সহেজ পাস্ িদেত চান না। ‘nটুটা এক নmেরর িসিরয়ােলর 'পাকা। সারা সেn# অক#ুপাইড।
এিদেক ি•জ ঢুঁ ঢুঁ। বাজার যাবার উপায় 'নই। বjােতর ধািড় কািক শা_িড়টা 'য অন#ায#তা _r
কেরেছ আশালতার সােথ। তােত কখন িক ভােলা মn হেয় যায়, nটুটা 'হভী 'টনশােন থােক।’
‘দাঁড়ান, দাঁড়ান,’ কাত#ায়নী ব#s গলায় _েধােলন। ‘আশালতা আপনার 'বােনর 'মেয় না িক?’
খুক্ খুক্ িখƒক্ হাসেত লাগেলন 'বয়ান। ‘আের দূর! ওসব না। 'চােকর বািলর আশালতা। িসিরয়াল!’
sিsর িনঃ„াস 'নন কাত#ায়নী। ‘তাই বলুন!’
'বয়াইমশাই টুথিপেক 'খাঁচােনা দাঁতgেলােত িজভ বুিলেয় এবার বলেলন, ‘বাজােরর ফদ: 'ফসবুেক
'লেখ sামীেক। “আনেব — িকেলাটাক আলু। 'পায়াটাক িভিN। _ঁটেকা এেনা না। খাবলা দের গািট
কচু। িডম ৪েট। 'দেক এেনা ফাটা। চারােপানা ভােলা 'দেখ।” িক বুঝেলন, 'বয়াই?’ দরাজ হাসেলন
'বৗমার বাপ। কত:া চুপ।
‘'ফােন sামীরা অধরা হেলও হেত পাের। িকnt 'ফসবুক? 'মাkম কল মশাই! জীব ধরা পড়েবই।
আমারই আিপেসর এক সাবঅিড:েনট। 'ছাকরার নতুন িবেয় হেয়েছ। িকnt তা বেল ওয়াক: 'pশার 'তা
কম নয়। বািড় িফরেত pায়ই 'দরী। এরই মেধ# এল নতুন 'বৗ-এর জnিদন। 'সিদনই আবার
'কাmানীর মাল 'ডসপােচর িদন। 'বচারা 'তা dিˆnায় হাবুডুবু! এেস ধরেল আমােক। “ভTদা,
উপায়?” 'kপা নতুন 'বৗ সাŋািতক িজিনষ! িদলুম বাতেল।’
কাত#ায়নীর 'কৗতুহল রাশ মানিছল না। ‘ফুল িকেন ঘের 'গল বুিঝ?’
‘'না ম#াম!’ তজ:নী 'হলান 'বয়াই। ‘ও সব ফুল টুল 'বৗ-এর বাথ: 'ড নাইেট 'লট নাইট
অ#ারাইভারেদর সারভাইিভং মড#ুল নয়। িনেমেষ ঝাঁটা 'মের ফুল 'ফেল 'দেব ডাsবীেন।’
‘তা হেল িক করেলন আপিন?’ িচিnত 'শানায় কত:ােকও।
‘িসফ: এক্ ক#াপশান্ কা কামাল! িঠক সেn# সাতটায় বাছাধনেক বললুম, “ওেহ, আেনা িদিক 'তামার
'ফান যnরখানা।” কাঁচুমাচু মুেখ বলেল, “'মেসজ কের লাভ 'নই দাদা। আজ কপােল কালৈবশাখী,
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'ঠকায় 'ক!” উtর করলুম না। একখািন িচরkেট আমার মগজাst 'মেল ধরলুম। পেড় 'তা বাবাজীর
চkু ছানাবড়া। বললুম, “ফ#াল ফ#াল কের 'দখেচা িক! চট্পট্ িলেখ 'ফল িগnীেক 'ফসবুেক।” তkুিন
বেস 'স িলখেল — “আgন! 'লেগেছ 'লেগেছ বাজাের/ িকেলা!! নbুই ছাড়ােলা িপঁয়ােজর / তা
'হাক, তবু আিম 'নােবা / 'গাটা dই িকেলা / ওেগা আদেরর হািন, যায় যাক মািন / কষা িবিরয়ানী /
আজ 'রঁেধ 'দােবা 'তামাের।” ’
‘ফ#াNািsক!’ কত:া 'হেস 'ফলেলন। কাত#ায়নীর মুেখও এতkণ পের িনম:ল হািস। _েধােলন,
‘তারপর?’
গিব:ত 'হেস 'বয়াই বলেলন, ‘তার আর পর! বাবু আিপস 'ফরতা িসরােজর িবিরয়ানী চাঁপ িকেন িনেয়
'গল এ শম:ার পরামশ: মািফক। 'সই চাঁেপর চােপ পেড় িগnীর রাগ গেল মাখন! মািনকচাঁদেক িনজ
হােত রাঁধেত হল না, _ধু 'মাkম টাইেম একখানা ক#াপশান 'ঝেড় পগার পার হল! তাই বলিছ
'বয়ান, 'ফসবুেক আsন! রেস বেশ থাkন!’
sামী গেব: গিব:তা 'বয়ান খুনsিটর sের বলেলন, ‘আর ওঁর বেসর দামড়া 'ছেলর কীিত: 'তা জােনন
না! কিsনকােলর মােয়-েপােয় কথা 'নই। 'ছেলর িখেদ 'পেল িচেলেকাঠার ঘের বেস ল#াপটপ 'থেক
মােক ইেমল কের, “অ#াই অ#াম হাংgী।” ভdমিহলা িনজ মুেখ dঃখু কেরেছন এনােক। অথচ িক
আˆয:# 'পত#য় যাই, 'সই 'ছেলর জnিদেন 'কান কােলর ডায়াপার পরা 'ছেলর ফেটা 'ফসবুেক
ছািপেয় মােয়র িক আhাদীপনা — “টাইম •াইস!” আqা বলুন 'তা, এইসব ন#াকািমেত লাইক িদেত
ইেq কের?’
‘এই 'তা 'তামােদর 'দাষ!’ stী-এর িদেক িবরk 'চােখ তািকেয় 'বয়াইমশাই বলেলন। ‘িনেজ
লাইেকর আমিট খােব অথচ তার দামিট 'দেব না। আের বাবা, যারা 'তামােক িনয়িমত লাইক 'ভােট
ছাpা 'দয় তােদর আপেডেট চেট িগেয় এটা তুিম বলেত পােরা িক, 'য তার বেরর আাজ হpাখােনক
কn্িটেপশান 'তা আমার তােত িক! এই 'য 'তামার 'ফসবুেক খুঁেজ পাওয়া ইsুেলর বাnবী gীেস
'গল। 'সেখেন সব আবার নীল সাদায় বািড়, বুঝেলন?’ কাত#ায়নীর িদেক তাকান 'বয়াই। তারপর
িগnীেক ধমেক বলেলন, ‘তখন নীল 'গ“ী আর সাদা হাফপ#াN পের 'তামার বাnবীর বর dহাত
ছিড়েয় দাঁড়ােনা আর বাnবীিট নীল জািŋঁয়া সাদা বগলাকােট বেরর বগেলর তলায় — এই ছিব 'দেখ
'নkপুষু! মরণ! এসব বলেল চলেব না 'কা! বরং তখন িলখেত হেব: “বেরর পােশ 'ক হ’িট? / 'যন
'চনা 'চনা, ন’িট ন’িট!” তেবই 'তা তুিম যখন সাg-বািল: 'খেত 'খেত 'সলিফ 'দেব, “হ#ািভং
িনউTশাস্ নাsা, িফিলং 'bস্ড্” তখন একেশা থাম্স আপ্ পােব!’
‘এসব িক বলেছন 'বয়াইমশাই?’ কত:া হতবাক! এসব জানকাির তাঁেদর কােছ অত#াˆয:#। ব#াপার
বুেঝ 'ছেল ভুলােনা sের 'বয়াই 'sাক 'দন, ‘আের স#র, িসmল! 'সই 'য আমােদর sপার িজিনয়াস
রিব ঠাkর! আঃ ভdেলাক একখানা িক িজিনষ িছেলন মশাই! সেবেতই দূরদৃি— িছল। 'সই 'য 'সই
লাইনটা, িক 'যন ছাই, িমলােব িমিলেব —’ মাথার টাক চুলকান 'বয়াই।
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মৃd 'হেস কাত#ায়নী বলেলন, ‘িদেব আর িনেব িমলােব িমিলেব / যােব না িফের।/ এই ভারেতর
মহামানেবর সাগর তীের।’
‘ব#স্! ব#স্!’ একগাল 'হেস হাত 'দিখেয় কাত#ায়নীেক থামােলন 'বয়াইমশাই। ‘এ এেকবাের এই
িজিনষ। িদেব আর িনেব, িমলােব আর িমিলেব, বুঝেলন স#র!’
কাত#ায়নী বলেলন, “'স িক! এখােন 'তা কিব ভারতেক িবিভn সmpদােয়র মাnেষর িমলন তীথ:
িহেসেব jান কের কিবতাটা রচনা কেরেছন। তার সেŋঁ 'ফসবুক-েটসবুেকর িক সmক:?’
‘আেছ, 'বয়ান, আেছ। খুঁেজ 'দখেত হেব। 'কবল লাইন ধের পেড় 'গেলই কাব# পড়া হয় না। বত:মান
'সাসাইিটর 'কান 'খােপ িবখ#াত কিবতার 'কান খাপ িমেল যােব, তার জন# িরসাচ: করার দরকার
'নই। ও আপেস 'বাঝা যায়। কিব 'য িসচুেয়শােন বেস কিবতাটা িলেখিছলন তার 'থেক বত:মােনর
'ফসবুেকর িসচুেয়শানটা অেনক 'বশী অ#াpুভাল পােব।’ িবj হােসন 'বয়াই। ‘আqা, এবার আপিন
একটু ঘুের বsন 'তা! _ধু 'খয়াল রাখেত হেব আপনার ব#াকgাউেN 'যন এয়ারেপাট: লাউ“ আর এই
বািরsা কিফশপটা আেস। আপনার একখানা ঘ#ামা 'pাফাইল িপকচার তুেল িদই। স#েরর 'থেক
বািকটা 'হl িনেয় এই ছিবটা আপেলাড কের িদন। তারপর 'দখুন িক হয়!’ মুচিক মুচিক হাসেত
থােকন 'বয়াইমশাই।
ঘাবেড় িগেয় কাত#ায়নী _েধােলন, ‘িক হয়?’
'টিবেল আবার চাপড় পেড়। ‘আের িসsার! লাইেকর িহিড়ক পেড় যােব। আপনার 'sটাস
আপেলাড 'দেখ সবাই থ 'মের যােব। আপনার 'সl এিsেমর ইি“ন 'গাঁ 'গাঁ কের উঠেব।
আনেরিজস্েsবল হেয় আপিন তখন _ধু িনউজ িফডব#ােকর T#ােক িমলখা িসং, স#ির, িপ. িট. উষা
হেয় 'দৗড়েবন। লাইেফর 'ছাট বড় আপকািমং ইেভNgেলা _ধু 'খয়াল 'রেখ যােবন বুেঝেছন?’
উেtজনার বেশ হাঁিপেয় বলেলন 'বয়াইমশাই। ‘_nন, িশবরািt আসেছ সামেনর উইেক। আপনােদর
বািড়র ছােতর 'কােন ধুতুরা ফুেলর গাছটার ঝুঁিট ধের একটা 'সলিফ 'নেবন গরদ গােয়। ক#াপশান
'দেবন — “হ#ািপ িশবরািt।” এইভােব _r কrন। তারপর আিম 'তা আিছ। আইিডয়ার কমিত
পােবন না। এই 'তা 'গল 'রাববার বুিন যখন অ—মŋঁলায় 'গল 'বশ জমািট আDা বসল বািড়েত।
িবেকেল ঢালাও মুিড় 'পঁয়ািজ। বুিন আর জামাইেক িদলুম বিসেয় ল-এর উপর প কের। আিম sয়ং গ
হেয় বুিনর 'ফসবুক ওয়ােল গান ফায়ার দাগলুম — “এক কাপ চােয় আিম 'পঁয়ািজ চাই/ 'পঁয়ািজর
সােথ আিম 'তামােক চাই/ 'তামার সােথ আিম ভাজা মুিড় চাই-ই/ মুিড় ভাজা-েপঁয়ািজেত 'তামােকই
পাই।” আঃ! যা 'রসপn এেসিছল না! ফাটাফািট!’
কত:া অেনকkণ 'বয়াই-এর িবjতায় িকিœৎ িফেক পেড় যািqেলন। এখন 'চেপ ধরেলন। ‘'স সব
বুঝলুম। িকnt হ#ািপ িশবরািtটা িক িজিনষ মশায়? বােপর জেn কাউেক বলেত _িনিন!’
‘'হাঃ 'হাঃ, বােপর জেn 'তা এসব অিবিশ#ই _নেবন না স#র। এসব হল এ যুেগর pডাk। আজকাল
'দাল, dেগ:াৎসব, িবজয়া, জn—মী মায় নীল ষŸীর _েভqা সবই হ#ািপেত কােট।’
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‘ াdও?’ বেলই িজভ কােটন কাত#ায়নী। 'বয়াই িকnt চটেলন না। বরং গmীর চােল বলেলন, ‘ওটা
একটু আলাদা ম#াডাম। িযিন টসেকেছন তােকই সমীেপষু সহকাের একিট িচিঠ িদেত হেব।’
‘মােন?’ ধমেক উঠেলন কত:া। ‘িক আলটু ফালটু বকেছন?’
‘দাদা! এ যুেগ ওটাই 'শাক জানাবার দstর।’ হাত বািড়েয় ওেয়টারেক ডাকেলন 'বয়াই।
চার 'pৗঢ় কিফশপ 'থেক 'বরেলন। অলস পােয় হাঁটেত হাঁটেত 'বয়াই 'বাঝােলন, ‘এ যুেগ 'শাক
জানােনাটাও একটা আট:। খািল rদািল হেয় বুক বাজােলই চেল না। ধrন, আপনার 'চনাজানা 'কউ
গত হেলন। আপিন সরাসির িলখুন, “ভায়া অমুক! এটা িক কাNjানহীনতার পিরচয় িদেল! এই িক
'ভাঁ কাTা 'খলার সময়? এখন ভেবর হােট 'তামার করা বাজােরর 'মাট বওয়ার মুেট 'জাগাড় কির
'কােtেক?” — িডেসN! হাট: টািচং! নয় িক? তা বােদ, এই 'য টুলুরা, আট 'বান! 'কানিট কখন মাউN
আবুর চােল চেড় চা-পাঁপড় সাঁটােq, 'কানিট পাছার কাব:াŋেল 'কাঁকােq, কার 'ছেলেক ন#াবায় 'পল,
এসব খবর আমােদর নখদপ:েণ। তাই বলিছলুম িমেথ# 'শাক না কের এইেবলা 'ছেল আর 'ছেল'বৗেক T#ােক ধের 'ফলুন। 'ফসবুেক থাkন!’
গািড়েত কত:া 'বয়াই-এর পােশ বেস গাঢ় গলায় বলেলন, ‘ভT! িদনকাল যা 'দখিছ তােত পাড়ার
মুিচটাও এবার ওয়াট্সঅ#ােপ 'মেসজ িদল বেল, িগnী মা! জুেতা জুেত িদইিচ, 'ন যান!’
কাত#ায়নী আর 'বয়ান 'পছেনর সীেট বেসেছন। কাত#ায়নী মৃd 'হেস বলেলন, ‘কাল বারাnা মুছেত
'ভালার মা এত 'দরী লাগােq 'কন, 'দখেত িগেয় 'দিখ এক ঠ#াং 'রিলেঙ তুেল 'স 'ফান িমিটং-এ
মহাব#s।’
এত সব কথার মােঝ 'বৗমার মা চুপিট হেয় আছন। 'সই 'থেক 'ফােন খুটুর খাটুের ব#s। জানেত
চাওয়ায় বলেলন, ‘আজ হpাখােনক হল ভ#ŋuভাের আমার এক বাnবী 'ফসবুেক ছিব 'ছেপিছল, নতুন
বারমুডা পের সামার িসজেনর pথম তরমুজ খােq। বাগােনর ঘাস ছাঁটেত ছাঁটেত। বুিনেদর জন# ব#s
িছলুম, লাইক িদেত পািরিন। জলিদ জলিদ নাইস িপক্ িলেখ একটা লাইক 'মের িদই। বুিনরা
ওখােনই যােq। কােক কখন দরকার লােগ।’
জালনার বাইের মুখ 'ফরােলন কাত#ায়নী। আকােশর জলভারহীন সাদা তুেলা 'মঘ, সবুজ গােছর ঘন
ছায়া, dেbাঘােসর ডগায় ওড়া ঘাসফিডং, এই সবgেলােকই মেন মেন লাইক িদেত িদেত এিগেয়
চলেলন।
——
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