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আিম এই কাটু*ন ওyাl* /থেক
খnকার জািহদ হাসান
/হ কাটু*নসmাjী,
আপনার এই নাটবlুিবহীন সাmােজ? কখন /য িকভােব ঢুেক পেড়িছ,
িকEু মেন /নই ছাই।
এখােন, এই কাটু*েনর জগেত, একটা তালগাছ
আিদ?কােলর একটা বটগােছর কাN /ভদ কের /বিরেয় িগেয় আকাশ ছুঁই ছুঁই করেছ।
এখােন িকংকং সাইেজর /হাঁদল kতkত এক পিলিটিশয়ান
মাইেkােফান হােত kমাগত িশl-সািহেত?র মিহমা কীত*ন কের চেলেছ।
এখােন /dৗপদীর বV হরণ করেত িগেয় ব?াটা dঃশাসন
‘/ছেড় /দ মা /কঁেদ বাঁিচ’ /গােছর এক উ[/কা ঝােমলায় পেD িগেyিছল বেট,
তেব ঘুেষর িবিনমেy /শষ পয*n সবিকছু ম?ােনজ কের িনেয়েছ।
এখােন টুইন প?ারাডk আর ল?াডার প?ারাডেkর ছাইপাঁশ িকছু বুঝেত না /পের
থট এkেপিরেমেcটর মুcডুপাত করেছ snরী িমs kারা প?াkটন।
জািন না /কাn kkেণ এই কাটু*নরােজ? আমার অnpেবশ ঘেটিছল।
এখােন একটা ব?িktসmn kkর, একটা হািসখুিশ /বড়াল আর একটা লাজুক ইঁdর !
শািnপূণ* সহাবsােনর jলn নজীর sাপন কেরেছ। !
এখােন অসাংsৃিতক gবেরেপাকা সাংsৃিতক /জানািকর rপ িনেয় !
আেলা ছড়ােনার ব?থ* pয়াস পােE-!
আর অপিরণত সািহিত?ক বৃিwক মনসা /দবীর কৃপা িভkা করেছ। !
এখােন কসেমাপিলট?ান সব পরীরা !
একেজাDা কের ডানার চািহদা িদিব? িডিজটাল ওড়নােতই /মটােE।!
/হ কাটু*নেদবী,
আপনার এই xু-িঢল জগেত আকাংিখত /pয়সী /কবিল হাতছাড়া হেয় যায়,
/কবিল /স নn-ইেcটেলকচুয়াল /টেকার বাগদtা /থেক বউ বেন যায়,
d'বছর sামীেক িনেয় /কবিল /স ভীষণ ব?s সময় কাটায়,
তারপর আcডা-বা|ােদর িনেয় d'দশক /স আরও /বশী ব?s থােক,
অবেশেষ /বশভূষা পালটােত পালটােত
অতঃপর একদা /কবিল নািতপুিত আর তসবী িনেয় সময় কাটায় /স।
!
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িব}াস কrন, /শফািল লাইিল িকংবা nাটািল
যখন িkp হেy /pিমেকর মুcডু িনেয় /টিনস /খেল,
তখন তােদর pিতিট Åাইেক /য পিরমাণ কের বল pযুk হয়,
তার এk কেmােনcট ও ওyাই কেmােনcটউভেyর নরমাল ভ?ালুই হেy থােক ইনিফিনিট।
/হ কাটু*নসmাjী,
মিsেÇ বেড় /গালাম আলী ও /ছােট /গালাম আলী খােনর
অপূব* সব গােনর sৃিত িনেয় অিনEা সেÑও এই কাটু*ন সাmােজ? ঢুেক পেড়িছ বেল
আিম যারপরনাই dঃিখত।
মুেঝ ইেy মালুম নািহ থা এখােন গান গাওyার জn িনিkp টেমেটা
এবং না গাওয়ার জn rেপyা িমলতা hাy।
আবার জানেল /য িক করতাম, তাও িঠক মালুম নািহ।
জীবেনর /শষভােগ এেস /ছােট-বেD আওর মাঝারী /গালাম আলীগণ
অ?াÅাল ওয়ােl* গমেনর জn উদgীব হেয় বেস থােকন,
কারণ ওখােন গানা গ?ােহেন /ক িলেy
টাকা-পyসা বা পচা িডম /কােনািটই /জােট না- /কবিল /জােট pিতrত অিমy।
hাঁ, আিম এই কাটু*ন ওyাl* /থেক
/কােনা ধরেণর /টিলেsাপ ছাDাই sã /দখেত পািEঅ?াÅাল /pেন িsেফন হিকং তাঁর আেগর /সই ssাs? আর /যৗবন
পুেরাপুিরভােব িফের /পেyেছন,
আর éসyদ মুজতবা আলীর পােশই তাঁর éনশেভােজর আসনিট পেDেছ।
এক নজর িনেজর /pেটর িদেক তািকেy িনেy িমsার হিকং
িবsyভের éসyদ সােহবেক িজেjস করেলন,
"এিক, অ?াÅাল ওyােl*র pথম িডনাের আমােক এটা ওরা িক /খেত িদেyেছ?"
মুজতবা আলী িকছু একটা বলার আেগই d'ডানাy ভর কের /ভেস এেলা
অ?াÅাল কnা এক ওেyেTস, তার হােত ধরা /Tেত িকছু িsিক টিফ পুিডং"sার, দ?াটs আ ওyাcডাফুল /বŋিল িডশদ? /gট মাসটাড* িহলশা কাির উইথ বেyl রাইস- ইউ'í িসmিল লাভ ইট!
িবসাইডs, উই আর সািভ*ং িsিক টিফ পুিডং ফর ইউর িডজাট*।"
িবDিবD করেলন িsেফন হিকং,
"অ?াÅাল /pেনও /য কালচারাল মামেদাবািজ থাকেত পাের জানা িছল না /তা!"
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"সির sার, এখােন /কােনা কালচারাল মামেদাবািজ /নই,
থাকেল আিম এই sােট*র বদেল শাDীই পরতাম।
আর িডজাট* িহেসেব আপনার িpy িsিক টিফ পুিডং না এেন
/গাটা কেyক রাঘবসাই িনেy আসতাম।"
/ভাজনপব* /শষ হেল éসyদ মুজতবা আলী িsেফন হিকংেক ìধােলন,
"/কমন লাগল ইিলেশর sryা?"
dই কাঁধ ঝাঁকােলন িমঃ হিকং, "ইট ওyাজ নট ব?াড, অলেদা িবট /বািন।
তেব মুেখ /কােনা sাদ পািE না, অিত সîিত /লাকাnিরত হেyিছ /তা!"
"ইেy, কাল /থেক /তা আপনার সাইেকােথরািপ ìr হেE, না?"
"hঁ, তেব তার আেগই সৃিãতেÑর
/সই বhল আেলািচত ‘g?াcড িডজাইন'-টা একটু সংেশাধন করা দরকার।"

!

