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িনবািচত কিবতা
মসবা আলম

অঘ

২০২১র িনবািচত রচনা
ক
দরজা যা নয়
দরজার মেতা তােক
খুলেত না পারার য ণা –
েধর ীেরর মেতা বরফ পেড়েছ ফুটপােথ
কনা মরা পাতার উপর
গার ােনর শষ মাথায়
ডােবর ননীর মেতা চাঁদ
সই জ াৎ ায় আিম
উবু হেয়
খুেল যাওয়া বুেটর িফতা িল টান টান কির
হাতেমাজা টান টান কির

খ
ঘর বলেত ধুেয় উে রাখা একটা
ভজা কােচর বয়াম িবজ িবজ শ করেতেছ ভাল মেতা নেল বাঝা যায়
চ উ
ঝ ঝেক
যৗন একটা আওয়াজ
রবীেনর াইপেড
মাকড়শা জাল বুনেতেছ
ঘর বলেত ইেলকি ক বািতর দৃঢ়
িব িব জমা হে
একব াগ বন িটর গােয়

তা
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য ব াগ খুেল কিছু িট আিম
হােত িনেয় খাই অেনক যে
িচিবেয় িচিবেয়
মেঝর উপর েয় থািক

গ
িবষয় তার আশেয় চুপ কের আেছ
ছায়ায় হলােনা সাইেকল চুপ কের আেছ
দয়ালময় আকৃিতর লাভা
ফুলদািন গেল পড়েছ পাপিড়র উপর
ফাঁটা ফাঁটা ায়ুিব

ধূমেকতুিব

ধুলার আকাশ ভরা
ইেলকি ক বাে র জমাট িসিলং
একটা হলােনা সাইেকল িবষয় তার আশয় হেয় চুপ কের আেছ

ঘ
এইসব লখা কিবতা যমন
সরকম নয়, আজেক স া আমার এখােন
সারািদন ধের মেঝর উপর টািলর গেত
চ াব া দােগর িভতর
হব িয র মুেখর মতন
আদল একটা
স া বলেত আদল একটা
দখেত দখেত রাত হেয় গ্যালো
এই সব লখা...
কিফর দাকােন াইভ- নে বা?
খুব িচিন আর ি ম্ িদেয়
ডাক রা িমিডয়াম
মুেখ মা পরা বৃ া' র হাত থেক
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এক বুিড় আেছ আমার এখােন
কিফর দাকােন কাজ কের খুব
মালােয়ম ভােব...
িব ল িব ত ভােব...
লয়
কিমেয়
আরও কিমেয়
এক পা
এক পা কের
কিফ কের দন
পুরাটা সময় লাইেন দাঁিড়েয়
আপনার খুব অি র যােব
মেন হেব ই সাইজ বড় বু
পােয় িদেয়
বরেফর উপর হড়কাে ন,
হাঁটুর কােছ ছ িল
কাতরাে
ব থায়

ঙ
কিবতারা হয় দখেত নেত কিবতার মেতা
এই সব লখা সরকম না
এই সব হেলা না িলখেলও যা চলেব
বাস প বেয় চাঁদ উঠেতেছ
অথেগানাল
শূে র িনেচ পেনেরা িডি সলিসয়ােসর
বাস প বেয় চাঁদ উঠেতেছ
দয়ােল যমন িটকিটিক ওেঠ
না িলখেলও যা চলেব ...
আেরা ই মাইল
আেরা ই মাইল
এই সব হেলা পূবিদেক এক পূবিদক গেছ
সাজা পি েম আেলার খা া অথেগানাল
দয়ােলর গােয় রা ার লজ
অ অ ঘাম উঠেতেছ
কাপেড়র িনেচ বুেকর মাংস
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দাঁড়ােনা যােব না তরাং
হাঁটা থামােনা যােব না...
িকছুেতই না

চ
সবুজ সবুজ পািনর ভতর
কমন আ েন
পুড়িছেলা ঘর ব া াবেন
তলােনা শহর
মন
মন
এই সব হেলা না িলখেলও যা চলেব
এই সব হেলা বেরেপাকার পেটর ভেতর স ার ায়ু
এ

িরদিম

রােবা সবিকছু িঠক কের দেব
মড়ক- উ র শূ তা এই
িন
িন ে ট িপছুটান িল
িব াসী াসমূল িল সব
গান িল
র িল
কাঁচা পয়ারার মতন সবুজ
মাশ ম রেস ায়িবক লবু
িসেলাসায়িবন ভারেবলাকার
মাথার ভেতর িচ ার িফ ...
রােবা সব িফ িঠক কের দেব
কাঁচা পয়ারার মতন সবুজ
মানিবক কের দেব

ছ
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কিন্তু একাকী বলেত এখেনা
মেহে াদােরার াচীের িকছু কবুতর
রাদ পাহাে
খুঁেড় তালা হর া ক ােলর
অব বিহত পােশ
হিরয়ানার ত তেক ফসেলর

ত

এখেনা গে র মেতা বলেত পারেবা
একটা সলেফান কতিকছু শােন
একটা ক ােমরা কত ঢ়
িক আিম জািন
ঘুেমর ভেতর
ে র ভেতর
সাির সাির মাংেসর ভেতর
চ শীেতর রােত
তারপরও অেপ ায় আেছ মা ষ
যন িকছুই বলা যায় না
যন একটা িকছু হেব

জ
আমােক য মূততায়
দখা যাে এই লখা িলর ভেতর িবষয় আশয় বেয় উঠেতিছ নামেতিছ
ল াবেরটিরর খাঁচায়
কােকইন আস ইঁ েরর মেতা াধীন আমার
য চাখ িল
কান িল দখা যাে
সীমানা টেন দয়া একটা ভেয়র আওয়াজ
একটা িনরাপ ার িপে
একটা ভেঙ যাওয়া গে র পুরােনা আয়না
এক াট থেক খুেল
আেরক ােটর দয়ােল টাঙােনা
জানালা থেক জানালায়
ঘুরেত থাকা
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একই পদার জাড়া ...
িব াস না কেরও ভালবাসা যাে

ঝ
এই মূততাই শষ কথা নয়
এই হাইে ােজন পার াইেডর মেঝভরা
সাবানমাখা পা...
আেরা সূ
েড কামােনা
একটা একটা বশংবদ সকাল আিম
পুর আিম
িবনা অপরােধ মাগত আেরা
াভািবক
আেরা আেরা স াবনাময়...
িফনাইলেধায়া পাগলাগারেদর জানালায়
পাইনগােছ লেত থাকা
লাকমা লাকমা
িমত এ িসড বরফ শষ কথা নয়
এই বাক েলার ভতর
মূত য আমােক দখা যাে
একটা বন িটর গােয় ছ ােকর দাঁত বড় হে
একটা বন িটর িবজিবজ
আওয়ােজর গােয়

ঞ
এই জীিবতাব া নয় আিম থািক
সবাই চেল চেল যায়
পছেন ফেল যায় িসরািমক পূিণমা রাত
জানালার েম ওই চাঁদ
বরফঢাকা মা েষর বািড়
পদা আর আেলা
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জীিবতাব া বলেত একটা র বাজেলা
েরর িভতর বেজ উঠেলা ফুলার রাড
ফুটপােথ কািকেলর ডাক
পুিলেশর গািড়ভরা কািকেলর ডাক
নতুন কেলািন দালান
যখােন আমােদর খলার মাঠ িছল
িটয়ার ঝাঁক িছল
সাির সাির ইউক ািল াস
ব দূের
একা একা আিম
বরফ িদেয় মাড়া এক খা খা পুরেবলা
ফুলার রােডর
ফুটপাথ ভিত কের চাখ বুজলাম
দা া পুিলেশর ােকর িতরপল
ভিত কের চাখ বুজলাম
আর কািকল ডেক উঠেলা আঠার মেতা
লে থাকা নীরব এক আেমর মু ল
ডেক উঠেলা মাথার িভতের

ট
কােচর গােয় বৃি হে যই কিবতা আর
লখার কান মােন নাই
একটা অ াব নীরবতার িডেমর িভতর
বৃি হে আমার মাথার ছায়া িল
ফাটা ফাটা পািন িল
না পেড়ও গিড়েয় গিড়েয় কৃত ােব
য কিবতা আর লখা এখন অ াভািবক
সই লখা িল মাথায় িনেয় খুব
ভােব আিম থািক
তাওয়ায় বন িট সেক সেক খাই
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