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কিবতা
সােহল হাসান গািলব
কথা
আমােদর কথা হেলা
দখা হবার অ ত পঁিচশ বছর পর।
এও িক স ব?
তাহেল সাতাশ বছেরর এই
পুরেনা ব ল গাছিটেক দ ােখা—
এর সে আজও কথাই হেলা না।
য তারার আেলা
ঘুম িশ র চােখ এেস পেড়
সও নািক মের িমেশ গেছ
অযুত বছর আেগ।
একিদন িদনাে র খুব কােছ িগেয়
সমুে র ঢউেয়র ওপর হাত রেখ
ভেবিছেল, পৃিথবীর মন াপ
ছুঁেয় দখা হেলা।
অথচ সিদন
জেলর ধােরই আিম দাঁিড়েয়িছলাম।
কী িনঃশে ডুেব গল সূয,
বালুতেট লখা
আমােদর নাম মুেছ িদেয়
রাি এল।
তবু কােছ ডাকবার ফুরসত
কােরারই হেলা না।
আজ ই জেন— ধু িট ঢউ—
জেলর ভাষায় কথা বিল,
বােঝ না তা কউ।
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মৃতু
কী কের চির ন করা যায়
ভেব িগেয়িছলাম এক চির হীেনর কােছ।
এমন নয় য,
নরাধম বািড়র পােশই থােক।
িঠকানাটা নেট সাচ িদেয় পাওয়া।
িগেয় জানলাম, গত বছর স মারা গেছ কেরানায়।
চির হীেনর বউ তবু কিফ খাওয়ােলা আমােক
জংধরা শীেতর সকােল। িট অনাথ- এিতম
পু ক া সােথ িনেয় তােদর বাবার
কবের গালাপ রেখ আসলাম।
িফের এেস বুঝলাম,

কােনা লাভ হেলা না আশেল।

কী কের চির ভােলা করা যায় ভেব অতএব
যেত হেলা একিদন চির বােনর কােছ।
সখােনও একই কা । েত েক চির
কী
র মের গেছ!

ফেল রেখ
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একিট

েমর কিবতা

আমােদর টয়েলেট ' ম ারােডানা' নামাি ত একটা বদনা িছল। ঐ বদনা- কািরগর আেজি টনার ভ
এংির ািজল, বাঝা মুশিকল। অেনক িকছু না বুেঝই আমরা তবু বঁেচ আিছ।

না

তামার আমার স ক চুেক- বুেক যাবার আেগই পৃিথবীেত ভেঙ পড়ল টুইন টাওয়ার। কী আ য!
পর রেক ডা করার িদেনই ঐ পা
মিশেনর ধাের ফুটল কাঠেগালােপর ফুল।
এরও ব িদন পর তুিম িলেখিছেল, ‘আমার ামীর ভাব অিবকল তামার মেতা।’ কন িলেখিছেল?
অথচ একথা বেলািন, তুিম একটা
র পুেষিছেল আমার নােম। কামাল আতাতুক এিভিনউেত একিদন
দখলাম তামার ামীিট তােক ডাকেছ : বিব, বিব। সও লািফেয় উঠেছ : ঘউ, ঘউ...
পৃিথবীেত কাকতালীয়তােহতু এইসব ঘেট, তা িক বলেব না কউ।
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পনগর
সই কেব মা বেলেছ : ুেল যা , যাও—
হঁেট হঁেট ঐ জামতলা িদেয়—
জামগােছ উেঠা না আবার— সই
রিফক ােরর বািড়—তারপর
তারাকাি রাড ধের
সাবধােন এেগাও— কউ এেস িদেত চাইেলও
িনেয়া না লেজ তুিম অেচনা কা র থেক।
আিমও িনই িন িকছু। কেরিছ িরিফউজ অেনকেকই।
দেখিছ অবাক হেয়, চারপােশ ধু
লেজ পাহাড়—গ গােছ ডালপালা তার
ছড়ায় রেঙর হাতছািন।
এ াম,
ে র থেক পাওয়া কান স পনগর—
অপহরেণর চরাচর— লবুগে ভরা—
এখােন তরমুজ ফুিট চাষ হয়,
ফােট িতল িতিস ও বাদাম।
ই টাকা মা িট লেজে র দাম।
মাড়েক জড়ােনা বা —চাকায় ঘারােনা গািড়
কত দূর দেশ যায়, দূর থেক আেস...
খালা ম ানেহােল উঁচু খুঁিটর মতন
জেগ থােক বরাভয়।
ব রার পাশ কেট, আজও দিখ,
ব ধােক চেল যেত হয়।

====
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পিরিচিতিচ ঃ কিব

সােহল হাসান গািলব জাহা ীরনগর িব িবদ ালয়

থেক বাংলায় াতক ও াতেকা র। বতমােন িশ ণ
িবেশষ । বাংলা ভাষা ও ভাষা সািহেত র সহেযাগী অধ াপক। কিবতার বই - চৗষি ডানার উ য়ন,
পায়ন বদনার থেক, র েমেমাের ডাম, অন
েপর দেশ, িতিমের তারানা, ফুঁ। ব - বাদ- মাগিরব
(ভাষা- রাজনীিতর গাপন পাঠ)। স াদনা কেরেছন শূে র কিবতা ( থম দশেকর িনবািচত কিবতা), কহনকথা
(েসিলম আল দীেনর িনবািচত সা াৎকার)। এছাড়াও স াদনা কেরন িকছু পি কা, যমন
াি ক,
বনপাং ল, পর র (ওেয়বিজন)।

