একিট ভনভেন মািছর কােছ করেজােD িমনিত
খnকার জািহদ হাসান
একিট ভনভেন মািছ
আমােদর িসডনীর বাসােত pাyই ঢুেক পেD,
বd ঘের আটকা পেD pাণপেণ উেD উেD
Bভাঁ Bভাঁ কের ঘুের মরেত থােক Bসই মািছটা,
মরেত মরেত আবার Bবঁেচ ওেঠ ভনভেন মািছটা,
ভনভন কের বলেত থােক Bস,
"আিম ঊিনশশ একাtর, আিম মহান মুিkযুd, আিম sাধীন বাংলাএই চার Bদyােলর মােঝ আটেক থাকা আমার সােজ না Bমােটও,
আিম sাধীনতার jলn নিজর, আিম মুিkর জীবn pতীক।"
ঘেরর দেরাজাটা খুেল িদেy ঝািD মাির আিম,
"যাও না Bবিরেy বাবা মুিkর জীবn pতীক, Bযিদেক খুশী যাও না চেল,
এমনিক ওেজান sের ফুেটা হেy যাওyা অেXিলyার sনীল আকােশ
Bযেতই পােরা হেy তুিম আtহারা এক িবhল িবহŋ,
অথবা হাজােরা ফুেলর ঝােD হেত পােরা Bমৗেলাভী এক Bমৗমািছ,
চাই িক আবার Bচাখ ধাঁধােনা rেপর ভূবেন
হেতই পােরা ভীমরিতgs এক ভীমrল।"
অিভমানী কেN ভনভন কের ওেঠ মািছটা,
"আমােক এত তুd তািdলe করছ Bকন?
আিম িকf হঠাৎ কের Bতামার ঘের ঢুেক পিDিন,
আিম Bতামার পুd ধেরই এখােন এেসিছআমার আিদ িনবাস বাংলােদশ।"
pিতবােদ Bসাhার হই আিম, "সব চাপাবাজী আর gলগাpা!
তুিম একটা িবরিkকর অেXিলyান ভনভেন মািছ বই আর িকছুই নও,
এkুিণ Bবিরেy যাও এই ঘর Bথেক।"
kুb হেy ওেঠ মািছটা, "তুিম হd একটা িবংিলশ গধnভ!
তুিম না অেXিলyান, না বাŋালী!"
আিম oাই িকিলং Bpp হােত মিরyা হেy তাDা কির মািছটােক,

আর Bচঁচােত থািক, "তুিম বD বােজ বেকা Bহ ভনভেন উDn কীট!
আিম জাতীyতাবােদর িনkিচ কির,
আিম একজন িবs নাগিরক, Bগাটা পৃিথবীটাই আমার Bদশ,
আিম একজন pগিতবাদী কিব।"
মািছটা ভনভন করেতই থােক, "বুl িশv!
আসেল তুিম পলাতক, তুিম ছাইপাঁশ িলেখা সব!"
মািছটার মুেখ অেXিলyান seাং xেন চমেক উিঠ,
সেnহ হেত থােক তার আিদ িনবাস আেদৗ বাংলােদশ িকনা,
Bস িকf আেগর মেতাই ভনভন কের চেল,
"ইউ sুিপড, তুিম Bকবিল একটা িপন নাmার, িকংবা kােy|ট নাmার,
Bতামার রেyেছ অkর ও সংখeাসমৃd xধুই একটা আইিড,
Bতামার পাs ওyাডn অহরহই ভুল হেy যাy,
আর বদেল Bযেত থােক kেণ kেণ িদেন িদেন,
তুিম িঠকমেতা লগ ইন করেতও জােনা না,
অথবা হyেতা জােনা, িকf তােত িকছুই যাy আেস নাকারণ এটা Bতামার মিsে~ই Bনই Bয,
Bকবল দেরাজা খুেল িদেলই আিম Bবিরেy Bযেত পাির নাhাঁ, আিম একিট ভনভেন মািছই বেট,
তেব আিম এেসিছ একাtেরর Bসই রkমাখা ডুের শাDীটা Bথেক,
যা Bদেখ িবজy িমিছেল Bবিরেy পDা িকেশার তুিম আর Bতামার বnুরা
একিদন থমেক দাঁিDেyিছেল Bবতার BকেÅর Bপছেনর মাঠিটেত,
Bতামােদর সব কিট Bচাখ
Bসই শknলার মৃতেদহ খুঁেজ খুঁেজ kাn হেy পেD Bসিদন,
মািটেত িবশাল pÇিচেhর মেতা পেD থাকা রkমাখা শাDীটা
আেরা অেনকিদন পেD িছল Bসখােনই, আিম তার সাkীতারপর ধীের ধীের বরষার জলকাদাy
চেল যাy তা Bলাকচkুর অnরােল।
আিম এেসিছ বারনই নদীর জেল Bভেস যাওyা
Bসই মাnষgেলার মৃতেদহ Bথেক (মেন পেD িক Bতামার?),
যারা শহীদ হেyিছল Bদেশর জn।
একাtের বাংলার শkেনরা

হাজােরা শknলার নg লাশ Bদখেত Bদখেত তek িবরk হেy পেD,
একাtের বাংলার শৃগােলরা
অফুরn নরমাংস ভkণ করেত করেত অিতà হেy পেDআিম তার সাkী, আর সাkী চÅ সূযn নkt।"
এবার আিম Bজার কের থািমেy িদলাম ভনভেন মািছটােক,
"আমােক এসব বেল উতলা করার Bচäা Bকােরা না,
আসেল আিম আর উতলাই হই না,
কেyক যুগ পূেবnই Bকােনা এক ডাhক-ডাকা সকােল
আিম আমার åশশেবর কােছ
চDা sেদ পুঁিটধরা হাত-িছপিট বnক Bরেখ এেসিছ,
অেনক কাল আেগই Bকােনা এক Bপঁচাডাকা মধeরােt
আিম আমার åকেশােরর কােছ
পািনর দের একাtেরর সকল বীভৎস sৃিত Bবেচ িদেyিছ,
অতঃপর কেয়ক দশক অতীেত Bকােনা এক Bমঘডাকা িবেকেল
আিম আমার Bযৗবেনর হােত
নাম মাt মূেলe আমার সকল Bpেমর কিবতা তুেল িদেয়িছআফেসাস, এই মুহূেতn বnক Bদyা বা Bবেচ Bদyার মতন
Bকােনা িকছুই আমার কােছ আর অবিশä Bনই,
sতরাং Bহ নােছাDবাnা বাংলােদশী তথা আnজnািতক kুেদ পতŋ,
ভনভেন মািছডাকা এই ভর সneাy Bতামার কােছ করেজােD িমনিতিফের যাও তুিম Bতামার মহান আnজnািতক দািyt পালেনর কােজ,
Bহ নােছাDবাnা ভনভেন মািছ,
Bদেশ Bদেশ পরম আgেহ পাহারা দাও শহীেদর অগিণত লাশ,
আগেল থােকা অসংখe ধিষnতা শknলার Bছাপ Bছাপ রkমাখা বসনতুিম ও Bতামার আর সব সহেযাগী চÅ-সূযn-নkt
সাkী হেy অেপkা করেত থােকা Bশষ িবচােরর িদন পযnnএবাের আমােক একটু Bরহাই দাও,
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