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গ�ূন াাাারনমহোন বা ারনরহঘহটেন মারনআাহেনত িবাহ রনম হঘানাতবঘেন া বাহমা- াারববাহেরন েবান
মাহঠন হসন মেহেন ার েনাতবঘনম ানটমত নতআহসহ নাাাহূরনমান  হাহটূেনোতরনআােন  হবনতটূোতনবহরন
তূহানতূহাহটনোতরন টাঘনম তন মহােনাাাূনম তন  াহূরনআােন  হবন গা হূনউ�ারনবহরনতূহানটহসহটেন চাহররন
া রন াঘ াতরনটহবতন হবে 
 ড়াতঘারনসমান েবানশনআহ ,  মরানসাহড়ন১২ঘারনসমানররন  হবন  রনআবামেন �তডাাহমনঢ বহেনআহবন
ব�ানবাতহূনমাতড়াহেনআহ , তূরা তান চতব ,  হগভাহগনযাাাাতনভাহবাে 
 �তডাাহমন ঢাবারন হ রনরা�াান বাহূানযাূ াআূনচবহটনূ ােনােনােনমাূ ষনআাতঘাআাতানবরহটেনটহমরনআাহেন
াতবঘন ূতেন যোহূন েবানআহ , োরন া াহাতন াবহেন ারারন ূহ�তনোরানঅতভভয় েে 
রা�াান�চ রনে-েণহবন  মোন  গবনর ে তবন তূহানর রহটেন তিহবঘহ�মণহমরনম হেন া বাহমান োবান
 তবহটেন অতেন উৎসাআণরান োহমরন সারানম হেনআব ম-বাহবান ততব  ততবহেন ারনসাজহটেনাাাূনোরনগাহবন
 া বাহমহারন োবান তবাবেন তমনোহবন ববাম,  মারন ারনসাজারনাে!ন োমারনতবন  ততন হট? 
াাাূন বব,   ততন াবহ ন বূ?  োমারনযানসাজারনত�ানসাজে  
 াষনম আয় হের ন ারনসাজারন তরবকূান ামনতমবামেন ৃ�ন ারন সহজনমাহঠন ঢাবারনমাহূনআানূােনমাহঠনঢ বহ ন
েন ারনট  ন াতরূণরাে 
� মন যরাহারনতূরা তাবমাহমরনবাহটন তমন�রান েবামেন হবহঘরনতসগাহরহঘরন বাহবঘ-মবাচন েহবনতমহেন
আহবােনত�েণান যরাহারনতূরা তান চতব হানাাাূন�রান েবেনোরনআবাে বাহগন াাাান গবন েসন াউডাহররন
 বৗঘা,  মব হ রনতবট নতজতূস �নানতচতূেনস ন েহবনতমহেনআহ েনাাাূনবম হেন মূমর ারনবরহটেন
 তমন াহানমাততড়হান তটেন মূমর াহরনবাভনআহবানূােনস ন েহবনতমহেনআহবাে 
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 �তডাাহমনঢ হবন�া�ারনমহোন েবামেনস নটত রনমহোনস �রেন তমনত হমতান বাহূান �তডাামন মতেতূ, 
বাহজতনে বূানবরহেন ারতটনূােনে বূানটাড়াতন বতট,  মাহমরনটতন �তডাামনমৃত�ূ�ূেন ড়ন বাহূান
 আাহঘহবরনরহরনঢ বহবন� হমতন া মন মেহেনত�ানবহরেন তমন �তডাাহমরন া হমনউততবনতমবাম, স ন
ঝবঝবনেবেবনবরহটে 
াতবহঘনূ�রন মাাানতটবেনূ�রনতমতবহান হসতটেন মাহমরনসামহূন মাহঠরনা াহা)নত াাবনাতভনতিূেন
 তমনঅ�ত�নতূহানমাহঠরনতমহবনোতবহান তটেনঅ�ত�রনবারন  হরানমাঠনটবসহ�ন মেহেন াত�েন মারন
অভবাসনাতভনতিহূন েবান মোেন সোহূনস তবট তনে নে নবহরন মোহূানআােনযেূন  াবারন বনআাহেনট হঘন
 হসূ, েেূনশ� ন  াবারহবন�রানআােন বন মোহূানআান �াহমাাহূেনটেূনস ন েহবাাাড়হবনটবসহ�ন মে , 
 �তূন বা ারঘানগতটহানতূহেন ারহটনূাে 
ঘসনআহান গহটেন া বাহমানঘসনতজহেন বাা নতূহাহটেনসারানমাহঠন ূহ�রন ঢউন  (তরবনঅহ রতন ঢউ), 
টবন�া�ন  হবন ঢউনশনআহানঅূবন�াহ�নতগহান াহমেনটরনূামন মতেবাূনাহাভে 
ম তনমহবরন েহবাাাহড়রানসারন  তহ�ন াাা াতানমাততড়হান হটূেনস ারনসামহূন া বাহমহারনটবানবহরন াববন
 ান াতববােনস �রনমৃাবেনশনআহবান াারববাহেরনজােণানস গণেন তমহােনঅহূবনমারবন মেবামনউহঠন
মাতড়াহবূেন তমনবণনবর ন  ঝহেন ারতটনূােন াারববােন জন মাহমরনাশেনাশহমরনজােণানস গণহেন
তবনউহঠনমাতড়াহূানউতচে? 
 া বাহমহারনজােণানস গণহেরনসমানঅ� েনমৃহাবরনঅ োরানআহবােনমারহবরানস াতনউহঠনমাততড়হাহটূেনগাহূরন
সহ�নগবানতমবাহ�ূেন তমনব(নবরবাম,  মারন চাহেন াতূনটহসন গহটে 
 েবানশনআহাহটেনোতমহমরনম মরা�ন ঝাহড়ান বাা েন মাহমরন  টহূন সানতবট নেহরনম� বনশহূনমজান
 াত�ে 
‘োতমমনে�ান াূাহানমাাে’ 
‘ম েন রা রন বনমাহরােন মগহবারনম েন ভাতোনবহরনমাােনবেন ড়নসাআস!ন া বাহমহারনসহ�ন েবহেন
 হসে’ 
‘োতমহমরন জন যনঅ �ানসাহড়নতেূান  হবনচারানরাূনউঠহ েন াারববােন জনমাহঠতনআাগাম োনবরহ ে’ 
 তমনটহমরনউহতজূাানয �নআহেন ারতটনূা, বারন বন চাহেন মেতটনূােন বন বাূনতমহবনযাহ�নোান
  ঝহেন ারতটনূােন ার ারনমহূনআহ�, াতভন মরাান েবান মোনউতচেনতটবেনমাহঠনটহসনভ বনবহরতটে 
 মারনসামহূরনসাতরহেনটবনেনানেণান মাহবন েবাানমূনতমহেনতমহ�নূােনোরানআানূে ূনত হান
বহরহটনতব  ান �তমব- �তমবােনোরানসারা(তনটহবনঅহূবরনটত নে বহটেনটবজূনঅূবজহূরনগাহান হড়ন
যাহ�েনটবতনসহ�ন াহারন েবাান েবহটেন াহান াহান ঠাবাঠ তবেনভ ভ হজবানূ ামবন ামবযযানটতন �তডাাহমন
তূতষ�, তব�নটতনয গবনভ ভ হজবারনটবানতমতূনস �রন জাগাড়নবহরহটেন �ান াততারনমহোনূা, চারহবাূা, 
ে ত নতমহবতনভ ভ হজবারন চহাানত বঘনা�নআােনটরান(হন(হনভ ভ হজবান াতজহান মাহবনচমবাহ�ে  
 মারন াহানটবনভ�হবাবন হসহটূেনতেতূনসারা(তনউ��হরন মা াতবন োহূনত তভ�জহূরনসহ�নব ান হবন
চহবহটূেন েবানবণনআহ�ন ানূানআহ�নটতমহবনোরন�হ( ান ূতে 
 বনসামট !ন তমন োনমাহঠন েবান মেতটেনেজব নবত? োহরন ঘতবহোহূন াত�নূােনেজব হবন ব,  মাহরন
 যূনববন মােনর তমত�ন  হাট?  �ান তমন াতানবাগাত�ে 
 েবানটহগাহ�ন মা াতবাাাবানর তমত�রনঅূ স�াহূন ব�ন হটূে  
োমবন�জাতেরনটবজূহবন মেবাম,  েবানশন  হবতনতেতূনো ারন�বন  হবনটহবরন রনটবনো ারনতূহান
 সহটূেন াষনআহ�,   ারন ূহটূেনোমবন আনচবহটতেন  আস গণহেরনমহোনম রতগরনআাড়নতচ াহূারনা�ন
 সহটে 
  তবান াতআূণরনতবট নসমসবহবন মহেনে  নমাাানবাগবেনোহমরনতডউান হড়হটন হেরনমারবহমরনতমহবনোতবহান
 াবারেনচমৎবারন েবানআহ�,   চারারানউ ত�েন  হবান েবান মেহেন ারহটনূা, োহমরনোতবহান াবহেন
আহ�নউ�তসেনমারবহমরনম হেরনতমহবেনউ�াহসরনবারনজাূারনঅত�বারনোহমরন ূতে 
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উ�াহসন া�ান ড়ব, তমবনবাহাসন উঘেন া বাহমহারনাহমনডতমহূানটহেেন� বেনটবান বউন উঘনআান
ূা, মব বন তূহানআােন  মেহেন মেহেনচারন বাঘসমবাূন াষেনসাত হবরন উহঘনমাহঠন ূহমনটবনব হররন
তূ��োে 
 াষনভরসান ারাে বেনসােনূ�হরন ূহমন সনস াতহবনচমবাহ —টতন মাহমরনত িাসেনমাহঠন ারাে বন
 ঢাবামা�,  মরানআােোতবন তমবামেন মাহমরনমহ�বন�ত�রনভা ন তেহরনটবেনআাান োমা!নটন োন মতেন
  হরাহূান ারাে বেনটবনরাূনবহরন উঘেন বাঘনতূহান�বাবাসনবরহেনবরহেনআাতসম হেনমাঠন  হবনত মাাে 
 মারন  টহূন সানেহরনমবন বব,  ারাে বহবনটমূনাাত�ন মাাানমরবার,  যূনোরনসারানজণ ূনমহূন
 াহবেনটবঘানব�ান াতানটহূ...ে  
 াববানতবেবামনূােন াঠবহমরনবকূাান টহড়নতমবামে 
 ারাে বন উঘনআাাারন র রন তমনউহঠনমাতড়াবামেনাাাূহবন ববাম,  া বাহমহারন রাজান তমনটেন
মাূ হষরনসহ�ন মে নূােন তমনচববামে 
াাাূানউহঠনমাতড়াবেনম ঃতেেনগবাান বব, মাহঠন হসন া বাহমহারনত জান মেহ ন হবন োমাহবনমাহঠনতূহান
টহসতটেনটমূনঅ �ানআহ ন বনজাূে!নসতরে 
 া বাহমহারন বাা নত  যরহারনে রনরা�াানমাতড়াহূানমাূ হষরনবাহটন  ৗতহটন গহটেনোহমরনআোাাানতয়ামান
ম েন মহেন মহেনতেরতটেন মারনআয়মহানর�(রনআহ�েনাাাূন বব, ত�জ, টেনমূনোরা নবরহ নূােন হররন
মবাহচন মরানঅ াবতনতজে েনটেনমাূ হষরনভাহবা াসানবেহূান ৃ ান যহেন াহরনূাে 
 ামটবা 
টতবনবা !নটতন েবাান াষন যর�ন া বাহমানতজহেহটেনঅতভমাূনবহরনমাঠন টহড়নচহবন সাান সবন েবাঘান
 মোনআহবানূােন েহসাস,  েহসাসনট  ন েহসাস! 

Nirjoy


	গুপ্তধন পাওয়ার মতো ব্যাপার ঘটেছে। আমার হাতে বিশ্বকাপের দুটো টিকিট। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ডের খেলা মাঠে বসে দেখতে পারব। টিকিট দুটি এমপি হিসেবে শাওনের মা পেয়েছেন। তাঁর হাত থেকে ছিনতাই করে নিয়ে নিয়েছে তাঁর ছোট দুই মেয়ে। শাওন দুই বোনের হাত থেকে গোপনে উ...
	আড়াইটার সময় খেলা শুরু হবে, আমরা সাড়ে ১২টার সময় ঘর থেকে বের হলাম। স্টেডিয়ামে ঢুকতে হলে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে, নিরাপত্তা চেকিং, আগেভাগে যাওয়াই ভালো।
	স্টেডিয়ামে ঢোকার পথের রাস্তায় কোনো যানবাহন চলছে না। শত শত মানুষ হাঁটাহাঁটি করছে। এদের হাতে টিকিট নেই। যেখানে খেলা হবে, তার আশপাশেই থাকতে পারার আনন্দেই তারা অভিভূত।
	রাস্তায় প্রচুর তরুণ-তরুণীকে দেখা গেল রংতুলি নিয়ে ঘুরছে। ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখে বাংলাদেশ পতাকা আঁকছে। অতি উৎসাহীরা তাদের সারা মুখে হলুদ-কালো আঁকিবুঁকিতে বাঘ সাজছে। শাওন তার গালে বাংলাদেশের পতাকা আঁকাল। আমি তাকে বললাম, আমার বাঘ সাজার শখ! তোমার কি আপত্ত...
	শাওন বলল, আপত্তি থাকবে কেন? তোমার যা সাজার ইচ্ছা সাজ।
	শেষ মুহূর্তে বাঘ সাজার পরিকল্পনা বাদ দিলাম। বৃদ্ধ বাঘ সেজে মাঠে ঢোকার মানে হয় না। মাঠে ঢুকবে তরুণ বাঘ এবং বাঘিনীরা।
	প্রথম পর্যায়ের নিরাপত্তাকর্মীদের কাছে আমি ধরা খেলাম। পকেটের সিগারেটের প্যাকেট-ম্যাচ ফেলে দিতে হলো। দ্বিতীয় পর্যায়ের নিরাপত্তা চেকিংয়ে শাওন ধরা খেল। তার হ্যান্ডব্যাগে পাওয়া গেল ফেস পাউডারের কৌটা, মেকআপের কিছু জিনিসপত্র ও চিরুনি। সব ফেলে দিতে হবে। ...
	স্টেডিয়ামে ঢুকে ধাক্কার মতো খেলাম। সব ছবির মতো সুন্দর। আমি বিদেশি কোনো স্টেডিয়াম দেখিনি, কাজেই তুলনা করতে পারছি না। তুলনা ছাড়াই বলছি, আমাদের এই স্টেডিয়াম দৃষ্টিনন্দন। বড় কোনো হোটেলের ঘরে ঢুকলে প্রথমেই বাথরুম দেখতে ইচ্ছা করে। আমি স্টেডিয়ামের বাথর...
	টিকিটে নম্বর দেওয়া ছিল। নম্বর মিলিয়ে বসেছি। আমাদের সামনে (মাঠের ওপাশে) বিশাল টিভি স্ক্রিন। আমি অস্বস্তি নিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছি। অস্বস্তির কারণ পুরো মাঠ একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। আমার অভ্যাস টিভি স্ক্রিনে খেলা দেখা। সেখানে সবকিছুই খণ্ড খণ্ড করে দেখ...
	টস হয়ে গেছে। বাংলাদেশ টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছে। সারা মাঠে আনন্দের ঢেউ (আক্ষরিক অর্থেই ঢেউ), এক প্রান্ত থেকে ঢেউ শুরু হয়ে অন্য প্রান্তে গিয়ে থামে। এর নাম মেক্সিকান ওয়েভ।
	দুই দলের খেলোয়াড়েরা সার বেঁধে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন। সবার সামনে বাংলাদেশের একটি করে বালক বা বালিকা। সুন্দর দৃশ্য। শুরু হলো আয়ারল্যান্ডের জাতীয় সংগীত দিয়ে। অনেক দর্শক দেখলাম উঠে দাঁড়ালেন। আমি কী করব বুঝতে পারছি না। আয়ারল্যান্ড আজ আমাদের শত্রু।...
	বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের সময় অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হলো। দর্শকেরা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছেন। গানের সঙ্গে গলা মিলাচ্ছেন। আমি লক্ষ করলাম, আমার চোখে পানি এসে গেছে।
	খেলা শুরু হয়েছে। তামিমের দুর্দান্ত ঝোড়ো ব্যাটিং। আমাদের পেছনে বসা কিছু তরুণের মন্তব্য শুনে মজা পাচ্ছি।
	‘তামিম তক্তা বানায়ে দাও।’
	‘মুখ বরাবর বল মারো। বদগুলোর মুখ ভোঁতা করে দাও। কত বড় সাহস! বাংলাদেশের সঙ্গে খেলতে আসে।’
	‘তামিমের আজ যে অবস্থা সাড়ে তিনশ থেকে চারশ রান উঠবে। আয়ারল্যান্ড আজ মাঠেই হাগামুতা করবে।’
	আমি এদের উত্তেজনায় যুক্ত হতে পারছি না, কারণ বল চোখে দেখছি না। বল কোন দিকে যাচ্ছে তাও বুঝতে পারছি না। বারবার মনে হচ্ছে, টিভি পর্দায় খেলা দেখা উচিত ছিল। মাঠে এসে ভুল করেছি।
	আমার সামনের সারিতে এক তরুণ ও তরুণীও আমাকে খেলায় মন দিতে দিচ্ছে না। তারা হয় নতুন বিয়ে করেছে কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকা। তারা সারাক্ষণই একে অন্যের ছবি তুলছে। একজন অন্যজনের গায়ে পড়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে পায়ের খেলাও খেলছে। পায়ে পায়ে ঠোকাঠুকি। ভুভুজেলা না...
	আমার পাশে এক ভদ্রলোক বসেছেন। তিনি সারাক্ষণই উচ্চস্বরে মোবাইল ফোনে বিভিন্নজনের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন। খেলা কী হচ্ছে বা না হচ্ছে এদিকে তার ভ্রুক্ষেপও নেই।
	কে সামছু! আমি তো মাঠে খেলা দেখছি। ফজলু কই? তারে টেলিফোনে পাচ্ছি না। ফজলুকে বল, আমারে যেন কল দেয়। রংমিস্ত্রি পেয়েছ? আচ্ছা আমি পাত্তা লাগাচ্ছি।
	খেলা এগোচ্ছে মোবাইলওয়ালা রংমিস্ত্রির অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছেন।
	খাদক প্রজাতির একজনকে দেখলাম, খেলা শুরু থেকেই তিনি খাবার স্টল থেকে একের পর এক খাবার নিয়ে আসছেন। শেষ হচ্ছে, আবার আনছেন। খাদ্য গ্রহণ চলছেই। আবহসংগীতের মতো মুরগির হাড় চিবানোর শব্দ আসছে।
	পুলিশ বাহিনীর কিছু সদস্যকে দেখে খুব মায়া লাগল। তাদের ডিউটি পড়েছে বক্সের দর্শকদের দিকে তাকিয়ে থাকার। চমৎকার খেলা হচ্ছে, বেচারারা উপস্থিত থেকেও খেলা দেখতে পারছে না, তাদের তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে উল্লসিত দর্শকদের মুখের দিকে। উল্লাসের কারণ জানার অধিকার তাদ...
	উল্লাসে বাধা পড়ল, ইমরুল কায়েস আউট। বাংলাদেশের টিমে ডমিনো এফেক্ট প্রবল। একা কেউ আউট হয় না, দলবল নিয়ে হয়। দেখতে দেখতে চার ব্যাটসম্যান শেষ। সাবিকের আউটে মাঠে নেমে এল কবরের নিস্তব্ধতা।
	শেষ ভরসা আশরাফুল। সাত নম্বরে নেমে সে সবাইকে চমকাবে—এই আমাদের বিশ্বাস। মাঠে আশরাফুল ঢোকামাত্র, আমরা হাততালি দিলাম। আমাদের মধ্যে স্বস্তির ভাব ফিরে এল। হায় খোদা! এ তো দেখি পুরোনো আশরাফুল। এক রান করে আউট। ব্যাট নিয়ে প্র্যাকটিস করতে করতে হাসিমুখে মাঠ থেক...
	আমার পেছনে বসা তরুণের দল বলল, আশরাফুলকে এমন শাস্তি দেওয়া দরকার, যেন তার সারা জীবন মনে থাকে। একটা লম্বা বাঁশ এনে...।
	বাক্যটি লিখলাম না। পাঠকদের কল্পনায় ছেড়ে দিলাম।
	আশরাফুল আউট হওয়ার পরপর আমি উঠে দাঁড়ালাম। শাওনকে বললাম, বাংলাদেশের পরাজয় আমি এত মানুষের সঙ্গে দেখব না। আমি চললাম।
	শাওনও উঠে দাঁড়াল। দুঃখিত গলায় বলল, মাঠে বসে বাংলাদেশের বিজয় দেখবে বলে তোমাকে মাঠে নিয়ে এসেছি। এমন অবস্থা হবে কে জানত! সরি।
	বাংলাদেশের ব্যাটিং বিপর্যয়ের খবর রাস্তায় দাঁড়ানো মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। তাদের হতাশায় ম্রিয়মাণ মুখ দেখে দেখে ফিরছি। আমার হূদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। শাওন বলল, প্লিজ, এত মন খারাপ করবে না। পরের ম্যাচে আমরা অবশ্যই জিতব। এত মানুষের ভালোবাসা কখনো বৃথা যে...
	পাদটীকা
	একি কাণ্ড! এই খেলায় শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ জিতেছে। অভিমান করে মাঠ ছেড়ে চলে আসায় আসল খেলাটা দেখা হলো না। আফসোস, আফসোস এবং আফসোস!



