বাংলােদেশর নবীন জের শিশালী গদকার মরু াল ইসলােমর জান িসেলেটর জগাথপেু র। তাঁর একিট গ
ইতমেধই কািশত হেয়েছ। আজ কািশত হল তাঁর পরীামূলক গমালা।
মরু াল ইসলাম

ম িপিরিত িনয়া আপনারা যসব কথাবাতা বেলন, অিধকাংশই ইিডয়িটক, ফালতু সব ভাবােবেগ আা, এবং একথা
আপনারাও জােনন, আিম এবং অনসব জীবজরা আমরা সবাই জািন য ঐসব রামািক কথাবাতার িপছেন কান যিু  নাই,
যমন ভূেতর গের যিু  নাই, সাত আসমােনর যিু  নাই, এবং আেরা অেনক িকছরই
ু নাই;
িক তাও চেল এসব, মানষু ের বজ
ু িক িদয়া চালান চালােকরা, এবং িনজলা যৗন আকষণের ম িপিরিত ও গীয় িজিনস
ভাইবা আন পান, িনেজেদর িবেশষ মেন কের অন জীব জােনায়ােরর চাইেত, আর গ, াত ও ভিগনীগণ, িজিনসটাও তা
ইিজকাল; আর এইটা কমন কথা য আপেন একটা জীব, একটা প এবং তা হইেত অীকার করেবন, অনসব াণীরাও কী
তা কের, তারা যা না তাই হইেত িগয়া সারা লাইফ চা কের, এবং তারা যা তা হইেত কের অীকার?
যাহাই হাক, যাহাই হাক, আমার কােছ ইােরিং একটা ঘটনা আেছ, একজন দাশিনেকর মইরা যাবার, ঘটনািট িবিচ ও
যিু হীন, তেব এইটা িনয়া আিম ভািব মােঝ মােঝ, য কাট গেডল কন এইভােব মরেলন, না খাইয়া খাইয়া, তার ওজন
দাঁড়াইিছল উনিশ কিজেত, কী এক পীজাতীয় মানষু হইয়া মরেলন িতিন, আিম েনিছ মগেধর লােকরা আেগ আেগ
এতদেলর মানষু েদর বলেতা পীজাতীয়, আা কানভােব িক গেডল আমােদর আীয় লােগন নাকী?
গেডেলর মরার িবয়কর কারণ হইল তার ভয়, িতিন মেন করেতন তার বউ ছাড়া আর কউ খাওয়াইেল িকছ ু তার মেধ থাকেব
িবষ, সই িবেষ আা হইয়া মারা যােবন িতিন, এই ভেয়ই িতিন বউেয়র হােত ছাড়া খাইেতন না িকছ,ু আর একিদন তার বউ
অসু হইয়া ছয়মােসর জন গেলন হাসপাতােল, আর, আর, আমােদর গেডল খানািপনা ছাইড়া িদেলন, না খাইয়া না খাইয়া

িতিন মইরাই গেলন;
এই য গেডেলর ভয়, অন কউ খাওয়াইেল িদেব িবষ, আমার মেন হয় এইটােরই বেল িপিরিত বা ম; অথবা েমর িভতের,
গভীের গভীের, খবু গভীের এই যিু ই থােক য ম যার সােথ হইেতেছ হইেতেছ, তার কােছ আিম িনরাপদ, কানভােব এই
িফিলংটা আেস আমােদর ভতের, িক অনভ
ু িূ ত বড়ই েবাধ, বঝ
ু া নািহ যায়; আর আমরা তাের বঝ
ু েত না পাইরা কেতা িকছ ু য
বানাই, কেতা ভুল বিু ঝ!

লাককথার াচীন সই গিট আপিন অিত অবশই েন থাকেবন, আমার  মেন নাই, েয়ড তার মােজস ও মেনািথজেম
বলিছেলন য ায় সমােজই এই গিট চিলত হেয়েছ, এমন একজন অিত মতাধর মহাপ
ু ষ জেেছন সইসব এলাকায়,
িযিন যখন িশ িছেলন তখন কান এক কারেণ তার মা বাবা তােক ফেল িদেয় এেসিছেলন জেল, আর সই াপেদ পূণ িহং
জেল িশিট কউ কউ কের কঁেদ উেঠিছল কুার বাার মেতা, আর ঝড় ঝা বেয় যায় জেল, আর কেতা সব পাকামাকড়
িকলিবল কের, ব ৃির ফাঁটা সাতসােত মািটেত পড়ার পের পেরই মািটর গভীের থাকা অকােরর জীবিল বাইের বিরেয়
আেস, তােদর ঘােণিেয় লােগ সদ জ নয়া এক মানবিশর াণ, আর দূের দূের নকেড়দেলর সদােরর িজেভ লালা ঝের;
এিগেয় আেস িবষাদ, এিগেয় আেস অকার, িশিটর কাায় আকাশ ভারী হয় না, জেলই তা িমলােয় যায় িহং সব
জােনায়ারদেলর উােসর িনর িনেচ, আর তখন এই দয়াল সাপ কাথা থেক যন এিগেয় আেস, মনসা দবীেক
রণ কের িশিটর ঃিখনী মাতা পূজা িদেয়িছেলন িক না জািন ন, িক সপ এিগেয় আেসন, িতিন তাঁর িবশালকায় ফণা িবার
কেরন, গােছর পাতা চঁইু েয় পড়া ব ৃিজেলর হাত থেক িশিটেক বাঁচান, িতিন তাের ছায়া দন, িতিন তাের মায়া দন, আর
সপরােজর এেহন আচরেণ িবিত িহং পকূ ল দূের দূের রয়, তারা কােছ ঘঁষেত ভয় পায়;
এইভােব বেড় উেঠন াচীন িশিট, মহামানব িতিন, আমরা তার কথা ভািব আর ক পাই, সই ঃখ সমেয়র কথা ভেব, সই
িতকূ ল পিরেবেশ কীভােব বেড় উঠেছ িশিট, চািরিদেক িবভীিষকাময় রাি ও রাির মােঝ?
হায়! গিটর কী িনদাণ ভুল বাখাই না আমােদর শখােনা হেয়েছ, অথবা িবধাতা হয়ত িঠকই আমােদর বিু ঝেয়িছেলন িক
আমােদর বল বঝ
ু শি তা ধরেত পাের নাই, কীরকম ভুল ভেবই না আমরা বেস আিছ, ও সই িশিটেক দূেরর কউ একজন
ভেব তার জন আমােদর মায়া হয়, আমরা সমবথী হই, িক হায়! গটােত তা আমােদর কথাই বলা হেয়েছ, আমােদরই
জীবন ও বেড় উঠা, চািরিদেক রাি ও রাির মােঝ, িবপল
ু িবষাদ ও দশার মােঝ আমরা, আমরা সই সত বঝ
ু েবা কেব?

আমার বাপের আপনারা হয়ত িচেন থাকেবন, মাঝাির আকৃিতর লাক, বয়স পােশর অিধক, মাথায় লা ধরেনর চল
ু এবং চােখ
চশমা পিরধান কেরন, সপ
ু াির খেত খেত িতিন পথ চেলন, আপনারা তােক িচেন থাকেবন, িতিন পাািব ও লিু  পেরন ায়ই;
জ িদেয়েছন িতন িবেয়েত তইশিট সান, আিম কবল আমার আপন ভাইেবান অথাৎ ৬ জেনর খবর জািন, বাকীেদর দিখ িন,
তেব েনিছ তারা আেছ, দিখ িন বেল য তারা নই এমন তা আর বলা যায় না, চাঁদ আমরা দখিছ বেলই িক আেছ নািক,
আমরা না দখেত পারেল িক থাকেতা না, অথবা যিদ রািশ রািশ চমহাশয় জমােয়ত থােকন দূর দূর আকােশ, যােদর আমরা

দিখ না, দিখ না বেল িক তারা নই? অবশই না; তাঁরা আেছন, অিের জন অেনর দখার দরকার নাই বরং অনিের
জন অনের দরকার হয়, যমন ম ৃতু, ম ৃতু এমন িজিনস যা সেক আমােদর অিভতা হে অেনর অিভতা থেক া,
িনেজেদর ম ৃতু তা আর আমরা এেপিরেয় করেত পাির না, অত ধরাধােম জীিবত থাকেত থাকেত, আর মরেণর পের কউ
যেহতু আেসন না িফের, ককািহনী বিতেরেকতা যা বলিছলাম, আমার িপত ৃেদব, িযিন তইশ সােনর জ িদেয় িনেজর িজন বশ ভােলাভােবই ছড়ােয় িদেয়েছন, িতিন
সািতক কােল ডিভড বনাটার পেড় পেড় দাশিনক হেয় গেছন, আর পেথ ঘােট লকচার িদেয় বড়ােন পনু ৎপাদেনর
অৈনিতকতা িবষেয়;
বড় ঝােমলা হেয়েছ আমার জন, না আিম পনু েরাৎপাদন করেত চাই এজন না, বরং িপতার এেহন আচরেণ আমােক নানাজন
নানাভােব  ট কের িবত করেত থােকন, তারা হাসাহািস কেরন; শেষ একিদন রােত িবর হেয় আিম বাপেক বললাম,
বাপ এসব কী কেরন আপেন? দাশিনক তা আপেন এমেনও হইেত পােরন। বনাটার চচা করেত হয় নািক?
বাপ তখন ঘের বেস পান খান আর অাি-নাটািলজম িবষেয় ব পেড়ন, আমার কথা েন িতিন চশমার উপর িদেয় চােখ
রেখ আমার িদেক তাকান ও বেলন, কামেন কী?
এইখােন বেল রাখা ভােলা আিম একটা িবিবদালেয় দশন পড়াই বেল বাপ আমাের অ  িদেতন এইসব বাপাের;
আিম বাপের বললাম, িপতা, আপেন জীবন ও জগতের দেখন, দশেনর মূল হইল দখা, দেখন য আমােদর ব
ু মহাশয়
রািেবলা ঘর হইেত বাইর হেলন ঃখ জরা শাক থেক মিু র উপায় খঁজ
ু েত, মােন জীবেনর জনই িতিন একটা উপায় খঁজ
ু েত
গিছেলন, তাই নয় িক?
বাপ পান িচবােত িচবােত বলেলন, িঠক িঠক। িক সইটা আিম কমেন করব, পু ধন?
বােপর এই ে আিম িবত হলাম, কারণ আিম কী বলেবা িঠক করেত পারিছলাম না, তখন জানলা িদয়া ঠা ঠা চাঁেদর আেলা
আসেছ আমােদর ঘের, সই চিকরণ দেখ আিম এক উর পলাম, বাপের বললাম, িপতা, আপেন ছােদ যান, িগয়া চাঁদ
দেখন, অইটা দখেত দখেত আপনার মেধ ফীল আসেব, ভুইলা যাইেয়ন না িনমাই চদী রােতই বর হইিছেলন, ফেল
চাঁেদর সােথ একটা ইেয়, মােন যাগােযাগ আেছ দশেনর;
আমার কথায় উৎফু হইেলন িপতা, তার চাখ লল কের উঠল যন, িতিন ব পাঠ বাদ িদেয় গেলন ছােদ, দখেত
লাগেলন চাঁদ, িতন ঘা পের আিম িগয়া একবার দখিছলাম িতিন ম
ু চােখ তািকেয় আেছন চাঁেদর িদেক, ঠায় বেস;
পরিদন িবিবদালেয় যাবার সময় আিম নেত পাই বাপ আমার আর ছাদ থেক নােমন িন স রােত, পরু া রাত িতিন চাঁদ
দখেছন এবং একসময় ছােদই ঘিু মেয় পেড়েছন;
তাঁর েম আিম গলাম দখা করেত, ঢুলঢু ল
ু ু লাল চাখ তাঁর, আিম িকছ ু িজেস করলাম, িক ভেলাক কান জবাব িদেলন না,
গীর হেয় রইেলন, আমার তখন মেন হেলা িতিন বািধা হইেলন িক?
যাইেহাক, সায় িবিবদালয় থেক ফরার পের আেরক ঘটনা , নলাম বাপ বর হেয় গেছন ঘর থেক পেু রর িদেক,
আর িফেরন নাই, পিরিচত একজন সার চা খাইেত আসেলন বাসায়, আর িতিন িচিবেয় িচিবেয় বলেলন কথাটা, আমার িপতা

মহাশয় এইবার রাায় ঘেু র ঘেু র লাকেদর বলেছন য কাল রােত িতিন নীল আমংেক চাঁেদ দেখেছন, চাঁদ থেক টিলপািথ
বা অন কানভােব আমং তার সােথ যাগােযাগ কের জািনেয়েছন মহােগাপন সই কথািট, চাঁেদ যাবার পের চাঁেদর জীেবরা
তাঁেক ওখােন আটেক রােখ, আর প ৃিথবীেত য এেসেছ আমংেয়র বেশ স আসেল অন কউ, আমং ফিরয়াদ জািনেয়েছন
প ৃিথবীর লােকরা যন তােক বাঁচায়, ও ম
ু কের আেন চাঁেদর জীবেদর হাত থেক, চাঁেদর দশ থেক;
বাপ আমার এই িনেয় চারণা চালােন, িতিন গণার সংহ করেবন, আোলন করেবন, নীল আমংেক ম
ু কের
আনেবন, এই এখন তার জীবন বাসনা; আর এিদেক আেগর চাইেত বশী বশী লাক এখন তার িত ইােরেড, ফেল সইসব
যাগােযােগর ভার আমােক সইেত হে;

গিট আমার িনেজর গ এবং একইসােথ আমােদর নািতদীঘ শহেরর গ, ফেল গিট একটু িবি িবি হেত পাের,
বাপারটা আেগ জািনেয় রেখই  করিছ;
পাঠকব ৃ, আপনারা গ িবষেয় ভয় পােবন না, কারণ এই গে িল আেছ, ঘটনািটর মূল  হয় এক চ মােসর রােত,
আমােদর শহের স
ু রী িকছ ু মেয় এেকর পর এক খনু হেত থােক ধমু ধাম, ন ৃশংস সব খনু , যন কািহিনিট হে দািরও
আরেজোর কান জাোেত; মারাক ঘটনা, স
ু রীেদর ম ৃতু শহের আেলাড়ন তুলেলা, ভেয়র স ৃি করেলা, মানেু ষর মানিবক
অনভ
ু িূ তেত  হেলা উথাল পাতাল ঝড়;
শহেরর গােয়া, পিু লশসহ াইেভট িডেটিভ কউ কান িকনারা করেত পাের না হেটা কী, এেকর পর এক খনু হেত থাকেলা
িনয়িমত িবরিতেত;
আমােদর শহের একজন িচিশী ও কিব িছেলন, একই সােথ িতিন ছিব আঁকেতন ও কিবতা িলখেতন, মারাক আট বঝ
ু া
লাক িক তাঁর সমসা হেলা িতিন মধরাে তাঁর িচতা বাঘিটেক িনেয় শহেরর রাায় বর হেতন হাওয়া খেত এবং কেয়ক
ঘা হঁেট িফের আসেতন বাসায়, এমনই হেয় আসিছেলা অেনক বছরকাল ধের, ভেলাক িনরীহ, তাঁর কােলা িচতাটাও সপ
এবং মধরািেত আর কয়জন লাক বাইের থােক আমােদর শহের, তাই এিট িবিচ খবর হেলও, তমন বড় সমসাজনক িকছ ু
িছল না, িক, িক সমসাজনক হেয় দাঁড়াল যখন পিু লশ ও গােয়ারা স
ু রীেদর খেু নর কান িকনারা করেত পারল না তখন;
তারা বলেত লাগেলা িশী মহাশয় তার বাঘ িদেয় এসব কায কের বড়ান, তাই তােক ইনা ম ৃতুদ িদেত হেব, কাট
ফােটর তায়াা কের লাভ নই, আমােদর ময়র ত িসা িনেয় ফলেলন, িবরাট এক অিকু কের িশীেক সথায় ফলা
হেব, এভােবই হেব তার ম ৃতুদ, আর আেরকটা বাপারও আেছ, িতিন িনেদাষ হেল এবং িতিন িবেশষ কউ হেল, একটা
সাবনা আেছ তাঁর গােয় আন না লাগার, যমন একজন নবীর বলায় হেয়িছল, আন হেয় িগেয়িছল ফলু বািগচা;
আিম যখন নেত পলাম িশীেক টেন িনেয় যাওয়া হে িবরাট অিকুের িদেক তখন আিম বাংলা মদ খেয় হাফ মাতাল
এবং ঘের বেস িজরাদ পড়িছ; এখােন আমার বাংলা মদ খাওয়া শখার বা কুােদর ঘ ৃণা করা  করার ইিতহাসটাও বেল নই,
াসিক িবষয়, আিম আসেল বাংলা খতাম না, টুকটাক যা খতাম তা অন িকছ ু িক একিদন মধরােত আিম েয়িছলাম
রাায় আর দখেত পাই দামী গািড় থেক নেম একটা লাক ইেনর ধাের দাঁিড়েয় াব করেছ, আিম তখন বশ অবাক
হলাম, এবং এরপর দখলাম একিট লাক ছির
ু িনেয় এিগেয় আসেছ তার পছন িদেক, ভেলাক তখন আপনমেন াব করেছন,
অগতা আমােক ত উঠেত হেলা, ছিরধারীেক
ধাা িদেয় আিম ভেলাকেক বাঁচাই, সই থেক আমােদর পিরচয় হয়, িতিন
ু

আমােক জানান য িতিন একজন িশপিত লাক, নাম জয়নল
ু আেবিদন সরকার, এবং রাার ধাের ইেন াব করা তার
হিব, তাই িতিন এভােব মধরােত আেসন ও ইেন াব কের যান;
লাকটােক আমার ভােলা লাগল, িতিন সিদন আমােক এক চামারবািড়েত িনেয় যান, চামারবািড়েত বাংলা মদ উৎপ হয়, ওরা
বানায় ও বেচ, ভােলা িবজেনস; এইটা আিম জািন কারণ আমােদর ােম চামােররা িছল কেয়কঘর, আমার নানা মহাশয় এেদর
থাকেত িদেয়িছেলন কারণ তার চৗধরু ী হবার খােয়শ জেিছল, চৗধরু ী হেত গেল কেয়কঘর রায়ত লােগ তখন িছল রীিত, িক
নানা সােহেবর চা কােজ দয় িন, িতিন চৗধরু ী হেত পােরন নাই, যাইেহাক, ভেলাক িনজ পয়সায় আমােক খাওয়ােলন,
এরপর আিম যখন টাল তখন আমােক বলেলন, ‘আপিন িক একা একা যাইেত পারেবন? আিম আইজ রাইেত এখােন থাকেবা’;
আিম বঝ
ু লাম য িতিন চামাির সােথ রাত কাটােবন, এই কােজ আমার বাগড়া িদেত ইে হেলা না, তাই টলেত টলেত একাই
চললাম আমার গেব, িক পিথমেধ এক ডািবেন মিড় খেয় পেড় যাই, পরিদন সকােল ময়লা িনেত আসা লাকিটর
চঁচােমিচেত ঘমু ভােঙ, আর আিম দখেত পাই য এক থাল কুার িবার মেধ পেড়িছল আমার মখু মল, িবা বশ শ হেয়
লেগ আেছ মেু খর মানিচে আর ভনভন করেছ  খেকা মািছর দল, সই থেক কুােদর আিম দখেত পাির না;
যাইেহাক, আবার আেগর জায়গায় িফির, িশীেক িনেয় যাওয়া হে অিকুে, আর আিম হাফ মাতাল হেয় িজরাদ পড়িছ, এমন
সময় হল সই আয ঘটনা, আিম দখলাম ঝাঁঝােলা আেলা, আর ক একজন এেলন আমার সামেন, তাঁর সারা শরীর উল
 পাষােক আািদত, তাঁর মখু মল বণনমতার বাইের স
ু র, আিম বাক হেয় িছলাম তােক দেখ, িক িতিন হেস
বলেলন, ‘বৎস, ডা ওয়াির, বইটা আেন ফালাইয়া িদয়া আেসা। মলা কাজ সামেন।’
আিম আর দরী কির নাই, িশীের ফলা হেয়িছল আেন, দাঊ দাঊ আন লিলহান তার সম শরীর মেল খাইখাই করেছ
কবল, আিম স আেন রেন িজরাদেক ফেল িদলাম;

নািটিভিটর িপকচার দখেত দখেতই সয়দ মাােনর মেন থমবােরর মত কনিফউশন তির হয়, তার মেন হেত থােক
কািহিন একটা আেছ, তার  মেন হেত থােক হরেগািব ইুেল াস ফাইেভ ভিতর সমেয় যখন হডমাার তাঁর জতািরখ
িজাসা কেরিছেলন তখন বাপ সয়দ বাির খােনর মেধও বশ কনিফউশন িছল, এবং একসমেয় সই অিকর অবা থেক
মিু র জনই হয়ত তার বাপ একিট তািরেখর কথা বেল দন; সই জ তািরখ থেক িহসাব করেল আজ সয়দ মাােনর বয়স
ষাট বছর িবরািশ িদন তেরা ঘা আট িমিনট বােরা সেক;
সয়দ মাােনর এও মেন পেড় তার মা গদিন িবিবেক কেয়কবার িতিন ায় কারণ ছাড়াই িজেস কেরিছেলন তার জ িবষেয়,
তখন তার মা জানান দন ঐ যইবার িবরাট বইনা হইল, ঐ যইবার িবরাট ঝড় হইল, িক এইভােব িক আর িদন তািরখ খঁেু জ
পাওয়া যায়, হঠাৎ হঠাৎ অেনকিদন পর পর ঝড় টর বনা ইতািদ হেল নাহয় কথা িছল, খাঁজার একটা চা করা যত, িক
বাংলােদশ এমন একটা টাইেপর িজওািফকাল পিজশেন আেছ য বনা খরা ঝড় ব ৃির অগণন আগমন এত কমন য আসেল
তােদর েতকেক আলাদা কের চনার কান উপায়ই নাই;
িক িবষয়টা তা জানেত হেব, সয়দ মাান, অবসরা বড় সরকারী সিচব চােল অনভ
ু ব করেলন, িতিন সই রােতই
িনিশেপাষােক বিরেয় গেলন শহের, মাছ িকংবা হাণ আল রিশেদর মেতা ঘেু র বড়ােলন রাায় রাায়, এখােন ওখােন উঁিক
িদেলন িতিন, দূের দূের িবষ ঘাড়ার িচঁিহ, ায়রু রণন-ঝনন, তার হাঁটেত হাঁটেত িনেজেক মেন হিল এক চাক ভাঙা মৗমািছ,

উিথত চরাে হঁেট চেলেছন, আর িনদান িনতায় দ ৃ ঘাটকীর মত চেল যাে সময়, সময়!
এভােবই হাঁটেত হাঁটেত, হাঁটেত হাঁটেত, আমােদর সয়দ মাান চেল গেলন তাঁর জােম, তখন সকাল হেয় এেসেছ, দূর
থেক ভেস আসিছল পাশিবক নগািড়র শ, আর িতিন দখেত পেলন এক িকেশারীেক যার ভতের বাস করিছেলা এক
যবু তী;
মেয়িট হাত ধের টেন িনেয় গল মণশীল সয়দ মাানেক, এক বাঁধাকিপর েত, জীবেনাল আেলা তখন ফেু ট উেঠেছ
চািরধাের; আর ধীের ধীের সয়দ মাােনর মেন পড়েত লাগেলা অেনক িকছ,ু একিদন এই ােমর সব িনিত ধেু লাবািলর সােথ
িতিন খেলেছন আর ঘেু র বিড়েয়েছন তার নানা াে, তােদর সােথ একিট ছেল িছল মাকাররম, এিডসন মরু িগর িডম িনেয়
তা িদেয়িছেলন বাা ফােট িক না দখার জন, এই গ েনিছল স তার মােয়র কাছ থেক, মাতা সানেক ােনর িত
আহী কের তুলেতই গিট বেলিছেলন আর মাকাররম সিত সিত আহী হেয় উেঠিছল, এবং একিদন তােক আর পাওয়া যায়
না, অেনক অেনক খাঁজাখঁিু জ হেলা চািরধাের, িক পাওয়া গল না; অতঃপর তাঁর জননীর মেন হেলা এিডসেনর কথা, দয়া
দেয়র জননী তখন িনেদশ িদেলন খড় জিমেয় রাখা হয় যই ঘের সখােন খাঁজ িনেত, সখােন লােকরা গল ও দখেত পল
একিট অেচনা মরু িগ কেয়কিট িডম িনেয় বেস তা িদে, অথবা মাকাররম িডেম তা িদেত িদেত, ােনর িত তার অিত
আকাা বাড়েত বাড়েত স মরু িগেতই পিরণত হেয়েছ, আর এর িকছিদন
ু পের সই মরু িগেক রপ কেরিছেলা পিম ঘেরর
নানার ষড়ািল মারগিট, সয়দ মাােনর চােখর সামেনই, এবং পের মাান েনিছেলন ঐ মরু িগ পরবতীেত য িডম পাের সই
িডম ফেু ট একিট বানেরর মেতা জ বর হয়, য নািক িকছটাু বড় হেয় পাবেলা নদার মেতা কিবতা িলখত এমনও েনিছেলন
িতিন;
এইসব মেন পেড় গল সয়দ মাােনর, মেন পেড় গল য এিলেয়ন একবার নেম এেসিছল তােদর ােম, দূেরর শােন,
নারীর িনতাকােরর এক সিশেপ কের ওরা এেসিছল, সয়দ মাান অবশ দেখন িন, েনেছন, এবং িতিন েনিছেলন
বণনাতীত এক খলবল শের কালাহল;
সয়দ মাান মেয়িটর হাত ধের ধের, অেনেকর ঘের ঘের গেলন, যাঁরা ব ৃ আেছন, বয় আেছন, তাঁেদর কােছ িতিন জানেত
চাইেলন তাঁর জ ব ৃা, িক কউই সিঠক িদন তািরখ িকছইু বলেত পারেলা না, তােদর এই না বলেত পারা যন একটু একটু
কের সয়দ মাানেক পিরচয়হীন কের তালেত লাগেলা, বােদর গ পেলন িতিন নােক, কী একটা অবা তখন,
কারিফউ শািসত শহর যমন, একটা মানষু ভুল জ তািরখ িনেয়, বা সিঠক জ ব ৃা না জেন, কীভােব, কীভােব বােবর
দরজা খেু ল যােব ের বারাায়, সয়দ মাান বঝ
ু েত পােরন না;

