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গ�ধন পাওয়ার মেতা বয্াপার ঘেটেছ। আমার হােত িব�কােপরদুেটা িটিকট। বাংলা-আয়ারলয্াে�র েখলা
মােঠ বেস েদখেত পারব। িটিকট দুিট এমিপ িহেসেব শাওেনর মা েপেয়েছন। তাঁর হাত েথেক িছনতাই কে
িনেয় িনেয়েছ তাঁর েছাট দুই েমেয়। শাওন দুই েবােনর হাত েথেক েগাপেন উ�ার কের িনেয় এেসেছ। েচােরর
ওপর বাটপাির এেকই বেল।
আড়াইটার সময় েখলা শর হ, আমরা সােড় ১২টার সময় ঘর েথেক েবর হলাম। ে�িডয়ােম ঢুকেত হেল 
ল�া লাইেন দাঁড় ােত হেব, িনরাপত্তা েচি, আেগভােগ যাওয়াই ভােলা।
ে�িডয়ােম েঢাকার পেথর রা�ায় েকােনা যানবাহন চলেছ না। শত শত মানুষ হাঁটাহাঁিট করেছ। এেদর হােত
িটিকট েনই। েযখােন েখলা হে, তার আশপােশই থাকেত পারার আনে�ই তারা অিভভূত।
রা�ায়  �চু র তর-তরণীেক েদখা েগল রংতুিল িনেয় ঘুরেছ। ি�েকটে�মীেদর মুেখ বাংলােদশ পতাকা
আঁকেছ। অিত  উৎসাহীরা তােদর সারা মুেখ হলুদ-কােলা আঁিকবুঁিকেত বাঘ  সাজেছ। শাওন তার গােল 
বাংলােদেশর পতাকা আঁকাল। আিম তােক বললাম, আমার বাঘ সাজার শখ! েতামার িক আপিত্ত আ?
শাওন বলল, আপিত্ত থাকেব ে? েতামার যা সাজার ই�া সাজ।
েশষ মুহূেতর ্ বাঘ সাজার পিরক�না বাদ িদলাম।বৃ� বাঘ েসেজ মােঠ েঢাকার মােন হয় না। মােঠ ঢুকেব 
তরণ বাঘ এবং বািঘনীরা
�থম পযর্ােয়র িনরাপত্তাকম�েদর কােছ আিম ধরা েখলাম। পেকেটর িসগােরেটর পয্-ময্াচ েফেল িদেত
হেলা। ি�তীয় পযর্ােয়র িনরাপত্তা েচিকংেয় শাওন ধরা েখল। তার হয্া�বয্ােগ পাওয়া েস পাউডােরর
েকৗটা, েমকআেপর িকছু িজিনসপ� ও িচরিন। সব েফেল িদেত হেব। শাওন করণমুেখ েদনদরবার করেছ
আিম পােশ দাঁিড়েয় আিছ। েদনদরবাের লাভ হেলা না। সব েফেল িদেত হেলা।

Nirjoy

মাঠর� - হমায়ূন আহেম
ে�িডয়ােম ঢুেক ধা�ার মেতা েখলাম। সব ছিবর মেতা সু�র। আিম িবেদিশ েকােনা ে�িডয়াম েদিখিন,
কােজই তুলনা করেত পারিছ না। তুলনা ছাড়াই বলিছ, আমােদর এই ে�িডয়াম দৃি�ন�ন। বড় েকােনা
েহােটেলর ঘের ঢুকেল �থেমই বাথরম েদখেত ই�া কের। আিম ে�িডয়ােমর বাথরেম উঁিক িদল, সব 
ঝকঝক তকতক করেছ।
িটিকেট ন�র েদওয়া িছল। ন�র িমিলেয় বেসিছ। আমােদর সামেন (মােঠ ওপােশ) িবশাল িটিভ ি�ন।
আিম অ�ি� িনেয় মােঠর িদেক তািকেয় আিছ। অ�ি�র কারণ পুেরা মাঠ একসে� েদখেত পাি�। আমার
অভয্াস িটিভ ি�েন েখলা েদখা। েসখােন সবিকছুই খ� খ� কের েদখােনা হয়। যখন েবালার বল হােতছুে
আেসন, তখন শধু েবালারেক ধরা হয়। বল েদখেনা হয় ে�ােমাশেন। এখন সব েখেলায়াড়েক একসে� েদখব,
ে�ইন বয্াপারটা গিছেয় িনেত পারেছ ন
টস হেয় েগেছ। বাংলােদশ টস িজেত বয্ািটং িনেয়েছ। সারা মােঠ আনে�র েঢউ (আ�িরক অেথর্ই ে,
এক �া� েথেক েঢউ শর হেয় অনয্ �াে� িগেয় থােম। এর নাম েমি� ওেয়ভ।
দুই দেলর েখেলায়ােড়রা সার েবঁেধ পাশাপািশ দাঁিড়েয় আেছন। সবার সামেন বাংলােদেশর একিট কের বালক
বা বািলকা।  সু�র দশয্। শর হেল
া আয়ারলয্াে�র জাতীয় সংগীত িদেয়। অেনক দশর্ক েদখলাম
ৃ
দাঁড় ােলন। আিম কী করব বুঝেত পারিছ না। আয়ারলয্া� আজ আমােদর শ। শ�েদর জাতীয় সংগীেত 
িক উেঠ দাঁড় ােনা উিচত?
বাংলােদেশর জাতীয় সংগীেতর সময় অ�ুত দৃেশয্র অবতারণা হেলা। দশর্েকরা সবাই উেঠ দাঁিড়েয়েছন। গােন
সে� গলা িমলাে�ন। আিম ল� করলাম, আমার েচােখ পািন এেস েগেছ।
েখলা শর হেয়েছ। তািমেমরদুদর্া� েঝােবয্ািটং। আমােদর েপছেন বসা িকছু তরেণর ম�বয্ শেন
পাি�।
‘তািমম ত�া বানােয় দাও।’
‘মুখ বরাবর বল  মােরা। বদগেলার মুখ েভাঁতা কের দাও। কত বড় সাহস! বাংলােদেশর সে� েখলেত
আেস।’
‘তািমেমর আজ েয অব�া সােড় িতনশ েথেক চারশ রান উঠেব। আয়ারলয্া� আজ মােঠইহাগামুতা করেব।’
আিম এেদর উেত্তজনায়যু� হেত পারিছ , কারণ বল েচােখ েদখিছ না। বল েকান িদেক যাে� তাও 
বুঝেত পারিছ না। বারবার মেন হে�, িটিভ পদর্ায় েখলা েদখা উিচত িছল। মােঠ এেসভুল কেরি
আমার সামেনর সািরেত এক তরণ ও তরণীও আমােক েখলায় মন িদেত িদে� ন তারা হয় নতুন িবেয় 
কেরেছ িকংবা ে�িমক-ে�িমকা। তারা সারা�ণই এেক অেনয্র ছিব তুলেছ। একজন অনয্জেনর গােয় পে
যাে�। একই সে� পােয়র েখলাও েখলেছ। পােয় পােয় েঠাকাঠুিক। ভুভুেজলা নামক বাদয্য�িট এই ে�িডয়াে
িনিষ�, িক� এই যুগল ভুভুেজলার একিট িিন সং�রণ েজাগাড় কেরেছ। ব�িট বাঁিশর মেতা ন, চারেকানা,
ফুঁ িদেলই ভুভুেজলার েচেয়ও িবকট শ� হয়। এরা �েণ �েণ ভুভুেজলা বািজেয় আমােক চমকাে�।
আমার পােশ এক ভ�েলাক বেসেছন। িতিন সারা�ণই উ��ের েমাবাইল েফােন িবিভ�জেনর সে� কথা বেল 
চেলেছন। েখলা কী হে� বা না হে� এিদেক তার �ে�পও েনই।
েক সামছু! আিম েতা মােঠ েখলা েদখিছ। ফজলু কই? তাের েটিলেফােন পাি� না। ফজলুেক বল, আমাের
েযন কল েদয়। রংিমি� েপেয়ছ? আ�া আিম পাত্তা লাগাি
েখলা এেগাে� েমাবাইলওয়ালা রংিমি�র অনুস�ােন বয্� আেছন
খাদক �জািতর একজনেক েদখলাম, েখলা শর েথেকই িতিন খাবার �ল েথেক এেকর পর এক খাবার িনে
আসেছন। েশষ হে�, আবার আনেছন। খাদয্ �হণ চলেছই। আবহসংগীেতর মেতা মুরিগর হাড় িচবােনার শ�
আসেছ।
পুিলশ বািহনীর িকছু সদসয্েক েদেখ খুব মায়া লাগল। তােদর িডউিট পেড়েছ বে�রশর্কেদর িদেক তািকেয়
থাকার। চমৎকার েখলা হে�, েবচারারা উপি�ত েথেকও েখলা েদখেত পারেছ না, তােদর তািকেয় থাকেত 
হে� উ�িসত দশর্কেদর মুেখর িদেক। উ�ােসর কারণ জানার অিধকার তােদর েনই
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উ�ােস বাধা পড়ল, ইমরল কােয়স আউট। বাংলােদেশর িটেম ডিমেনা এেফ� �ব একা েকউ আউট হয় 
না, দলবল িনেয় হয়। েদখেত েদখেত চার বয্াটসময্ান েশষ। সািবেকর আউেট মােঠ েনেম এল কবের
িন��তা।
েশষ ভরসা আশরাফুল। সাত ন�ের েনেম েস সবাইেক চমকােব—এই আমােদর িব�াস। মােঠ আশরাফুল 
েঢাকামা�, আমরা হাততািল িদলাম। আমােদর মেধয্ �ি�র ভাব িের এল। হায় েখাদা! এ েতা েদিখ 
পুেরােনা আশরাফুল। এক রান কের আউট। বয্াট িনেয় �য্াকিটস করেত করেত হািসমুেখ মাঠ েথেক িবদ
আমার েপছেন বসা তরেণর দল বল, আশরাফুলেক এমন শাি� েদওয়া দরকার, েযন তার সারা জীবন মেন 
থােক। একটা ল�া বাঁশ এেন...।
বাকয্িট িলখলাম নাপাঠকেদর ক�নায় েছেড় িদলাম।
আশরাফুল আউট হওয়ার পরপর আিম উেঠ দাঁড় ালাম। শাওনেক বললাম, বাংলােদেশর পরাজয় আিম এত 
মানুেষর সে� েদখব না। আিম চললাম।
শাওনও উেঠ দাঁড় াল। দুঃিখত গলায় বলল, মােঠ বেস বাংলােদেশর িবজয় েদখেব বেল েতামােক মােঠ িনেয় 
এেসিছ। এমন অব�া হেব েক জানত! সির।
বাংলােদেশর বয্ািটং িবপযর্েয়র খবর রা�ায় দাঁড়ােনা মানুেষর কােছ েপৗঁেছ েগেছ। তােদর হতাশায় ি�য়ম
মুখ েদেখ েদেখ িফরিছ। আমার হূদেয় র��রণ হে�। শাওন বলল, ি�জ, এত মন খারাপ করেব না। পেরর
ময্ােচ আমরা অবশয্ই িজতব। এত মানুেষর ভােলাবাসকখেনা বৃথা েযেত পাের না।
পাদটীক
এিক কা�! এই েখলায় েশষ পযর্� বাংলােদশ িজেতেছ। অিভমান কের মাঠ েছেড় চেল আসায় আসল েখলাটা
েদখা হেলা না। আফেসাস, আফেসাস এবং আফেসাস!
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