!মডুসার dিট সপ,েচাখ ও িবষN িব4কিব
খnকার জািহদ হাসান
সারস চরেতা নদীর তীের
সারস থাকত দীিঘেত আর িবেল,
মােছর অভােব অথবা িক জািন !কন !য
কখন !যন !স উেঠ এেলা বাগােন আর বসতবাটীর pাŋেণ,
পােl !গল তার এতকােলর খাদMাভMাস,
এখন !বচারা সারস !পাকা ধের ধের খাy
আর ডাsিবেন হামেল পDা বুেনা ভালুেকর সােথ
খাবার িনেy কের pিতেযািগতা।
ওিদেক বn মানব একজন kীন !শVW !4তকাy টারজান
TিপকMাল অরেণM ঝুেল ঝুেল
হাওyাy ভাসেত ভাসেত অেনক দূের চেল যাy,
আর দীঘ,েকশী [rধারী শাn !সৗমM িব4কিব
ভােবর রােজM বাŋালীেক অেনক দূের ভািসেy িনেy যান,
িক_ আবার ততkেণ আেs আেs
!গাটা িব4 bkাdডই !সঁিদেy যাy লMাপটেপর !ভতর,
অতীত-বত,মান-ভিবgত জট পািকেy হেy যাy একাকার,
hশশব !পেরােলই বাধ,কM হানা !দy,
অথবা বাধ,েকMর পরপরই িফের আেস !যৗবন,
িডম হেত মুগ,ী আর মুগ,ী হেত িডেমর !সই িচরnন পালা
বD !বশী বাধাgs হy,
সারস ভালুক মুগ,ী ডাইেনাসর আিক,ওপেটিরk মMামথ
আর অজানা অেচনা সব পnপাখী
একেযােগ ঝাঁিপেy পেD পরsেরর ওপর,
ডাsিবেনর কাছাকািছ !রফারীর ভূিমকােত
hইেসল হােত অ4পৃেr বেস থােক িদিgজyী আেলকজাdডার,
লMাপটেপর tীেন ধীের ধীের !ভেস ওেঠ
এক ভyŋর snরী সপ,েকশী !মডুসার ভyাল !চহারা,
তার dিট সপ,েচাখ চুmেকর মেতা টানেত থােক সবিকছুযা িকছু রেyেছ !বঁেচ এই ধরাধােম,
!দবদূেতর ভূিমকােত সাহসী টারজান শূেn ভাসেত থােক।
kমাnেy এই পৃিথবীর অেনক বাকMই কিবতা হেy ওেঠ,
অতঃপর বাকী সব বাকMই পদািধকারবেল কিবতা হেত চাy,

িডিজটাল আকােশ ওেD ঝাঁেক ঝাঁেক কিবতার কবুতর,
সŋীেতর !হািলেখলা সািহেতMর nঁিDখানা
িদেক িদেক মাথা !তােল
গিজেy ওঠা লােখা লােখা পীেরর আsানার মেতাজীবেনর পরেত পরেত আেস !মৗলবাদ !নেম,
মুখরা ননিদনীর মেতা dমু,িখনী হেy ওেঠ ইdটারেনট,
বD !বশী বMিkগত কথাবাত,া,
সবিকছুই বD !বশী পিচেy !ফলা,
সব ভালিকছু অিতমাtাy ধুেy ধুেy জল খাওyা!
হােলর !বহাyা বাতাস তাই কােন কােন িফs িফs কের,
"তুিম িক আসেল sেকৗশেল sিবধাবাদী?
নািক তথাকিথত আদেশ,র নােম
sেকৗশেল চরমপnা pিতrাy সেচrধেম,, িকংবা জাতীyতাবােদ, ভাষাy, িকংবা নােচগােন,
চলেন বলেন, !পাশােক আশােক, আহাের িকংবা িনdাy?"
এককােলর মেনাহর সকল ঝকমেক গান
kমশ হেy ওেঠ পাঁজেরর খাঁচাবnী ঘMানেঘেন সŋীত,
অতীেতর pাণেছাঁyা সব !লাকগীিত
kমশ হেy ওেঠ শbdষেণ ভরপুর পপগান,
অতঃপর নৃতM ও গীেতর সীমােরখা হy অপসৃত,
sতরাং িব4কিবর শাn !সৗমM !চহারা !বশ িবষN !দখাy,
kমাnেy তাঁর দীঘ, চুলদািD খুব অিবns হেy ওেঠ,
আর rপবতী !মডুসা অিভশােপ জজ,িরত হy।
তবু ভয়ŋর snরী অিভশp সপ,েকশী !মডুসা
ধীর পােy মেÖ ওেঠ হাওyাy উিDেy আঁচল,
িপyােনার সাদাকােলা রীেড !স আŋুল !ছাঁyােতই
িকnরীরা !গেy ওেঠ সমঃsের,
!স গান ধরেতই !রাদবৃিàর অপrপ !খলাy
ধরাপৃr হেy ওেঠ sেখর িনবাস,
!স গাইেত থাকেলই রাত !কেট !ভার হেy যােâএকথা ভুেল যাy সবাই,
!স গান থামােলই তার dিট সপ,েচাখ
psরীভূত কের !দy সমেবত sধীমNলীেক।

