যাহা আর্জেন্টিনা, তাহাই জার্োনী

বাাংলার্েশ ছের্েন্টে বহু বের আর্ে। ছের্শ থাকর্ত ফু টবর্লর খুব পােল ন্টেলার্। ঢাকা ইউন্টনভান্টসটি
ে র

কাজেন

হর্লর র্ার্ে ছরাে ছহাক আর বৃন্টি ছহাক আর্রা ক’জন ন্টবর্কল হর্লই ঠিকই হান্টজরা ন্টেতার্ এবাং যতক্ষন
আর্লা থাকর্তা বল ন্টপটাতার্। পুরান ঢাকার ছবশ ন্টকেু ছের্লর্পর্ল আসর্তা, কর্েকজন ন্টিন্টভশর্নও ছখলত।
সব ন্টর্ন্টলর্ে চর্ৎকার সর্ে ছকর্টর্ে। ছেশ ছথর্ক ছবর হর্ে আর্র্ন্টরকা আসার পর আর্ার সার্ের ফু টবল
যখন সকার (soccer) এ রুপান্তন্টরত হল তখন র্র্নর র্র্েে প্রথর্র্ ন্টবষাে, পর্র উষ্মা জন্ম ন্টনর্েন্টেল। ছয
ছখলা ছখলর্ত ছখলর্ত বে হর্েন্টে, আর্ার সত্বা এবাং আত্মার সার্থ যার চরর্ একাত্বতা,

হোত কর্র তার

এই নার্ভ্রর্ ছের্খ র্র্ন ন্টবর্েষ ছজর্েন্টেল। সুর্যাে ছপর্লই আর্র্ন্টরকান ফু টবল আর সকার ন্টনর্ে র্হা উৎসার্হ
তর্কে ছর্র্ত উর্েন্টে।
বহু বের ছকর্ট ছের্ে তার পর। জীবন যুর্ে র্ত্ত হর্ে ছখলােুলা ছথর্ক অল্প ন্টবস্তর সর্র ছেন্টে।
২০১৪ ছত এর্স ব্রান্টজর্লর ন্টবশ্বকাপ আবার ছযন অর্নক ককর্শার, ছযৌবর্নর স্মৃন্টত র্র্ন কন্টরর্ে ছেে। তরুণ
বর্ের্স ন্টবশ্বকাপ ছয েরর্ণর আর্বে এবাং উদ্দীপনার সৃন্টি কর্র তা ন্টক আর র্াঝ বর্ের্স সম্ভব! তারপরও
েন্টক্ষন আর্র্ন্টরকাে ন্টবশ্বকাপ অনুন্টিত হর্ে শুর্ন আবার ছযন নতু ন কর্র ফু টবল ছপ্রর্ উথর্ল উেল।
োট্টাের্ল এক পান্টরবান্টরক পাটিের্ত বর্লন্টেলার্, ব্রান্টজল ফাইনার্ল ছের্ল ঝু র্ার বাসাে পাটিে, আর্জেন্টিনা
ছের্ল আলতাফ ভাইর্ের বাসাে, জার্োনী ছের্ল র্াসুর্ ভাইর্ের বাসাে, আর এই ন্টতন টির্র্র ছকউ না ছের্ল
আর্ার বাসাে। ফাইনার্ল এর্ের একজন থাকর্ব না ন্টচন্তাই কন্টরন্টন। সুতরাাং আর্ার বাসাে পাটিে বসার ছকান
সুর্যােই ন্টেলনা। থাকর্ল েৃন্টহণীর ছরাষানর্ল পের্ত হত। তার অনুর্ন্টত বোন্টতর্রর্কই এত বে একটা প্ল্োন
করা!
আর্জেন্টিনা ফাইনার্ল উর্ে যাওোে আর্ার ছোট ছবান তু লে ঝু র্া আর্ার র্ুখ রক্ষা কর্র তার
বাসার্তই ন্টবশ্বকাপ ফু টবল ফাইনার্লর পাটিে ন্টের্লা। বাাঁচা ছেল। েৃন্টহণী ইন্টতর্র্েেই বার েুর্েক ছচাখ রান্টির্ের্ে।
ছনোরলোন্ড উর্ে এর্ল ন্টবপে হর্ত পারত। বাাঁচা ছের্ে।
ছরাববার ন্টতনটাে ঝু র্ার বাসাে ন্টের্ে হান্টজরা ন্টেলার্। আর্রাও জনা ের্েক পন্টরবার এর্স জে
হর্ের্েন ছসখার্ন। আযর্ ভাই, আর্ার র্াে েরার সঙ্গী এবাং সহকর্ী, ঘিা খার্নক আর্েই এর্স সবর্চর্ে
ভার্লা ছকোরাটা েখল কর্র েোট হর্ে বর্স ছের্েন। আর এর্সর্েন র্াসুর্ ভাই এবাং ন্টশলা তার্ের ন্টতন
ছের্লর্র্র্ের্ক ন্টনর্ে, ছনার্ান ভাই এবাং আলতাফ ভাই ও সন্টিক এর্সর্েন। ন্টনর্ুর্নর ননন্টেনী

এর্সর্ে ন্টকাংস্টন

ছথর্ক স্বার্ী এবাং অসম্ভব ফু টফু র্ট একটি ন্টশশুর্ক ন্টনর্ে। ন্টশশুটি ছখলা শুরু হর্ত আর্ার্ের কহ কচ শুর্ন ঘাবর্ে
ন্টের্ে র্হা চীৎকার জুর্ে ন্টেল। তার ন্টপতৃ র্েব তার্ক ন্টনর্ে চর্ল ছের্লন ছোতলাে ন্টনভৃ ত ছকার্নর ছখাাঁর্জ। আর্রা
ছর্র্ত উেলার্ আর্জেন্টিনা এবাং জার্োনীর আক্রর্ন - পালটা আক্রর্ন ন্টনর্ে। ক’ন্টেন আর্ের জার্োনী ও
ব্রান্টজর্লর এক তরফা ছখলার পর এবাং ব্রান্টজর্লর লজ্জাষ্কর পারফরর্র্র্ের পর আজর্কর ছখলার শুরু ছের্খই
আর্ার্ের সবার র্র্ন ন্টবপুল আশা জাের্লা একটা েন্দ্ব পূণে ছখলা ছেখার সুু্র্যাে পার্বা ছভর্ব।
ছজাট ছবাঁর্ে ছখলা ছেখার কারণ ছয শুেু ছখর্ল উপর্ভাে করা নে ছসটা বলার অর্পক্ষা রার্খ না।
েুই ের্লর সর্থেকরা ছজাট ছবাঁর্ে পরস্পরর্ক একটু ছহর্নস্থা না করর্ত পারর্ল আর ছখলা ছেখার আনন্দ ন্টক।

েুই ের্লর সর্থেকর্ের সাংখো প্রাে সর্ান সর্ান যন্টেও র্াত্র হার্ত ছোনা কর্েক জর্নর আন্টে এবাং অকৃ ন্টত্তর্
েল এখনও টির্ক আর্ে। আন্টর্ প্রথর্ ছথর্কই ব্রান্টজর্লর সর্থেক ন্টেলার্। জার্োনী তার্েরর্ক ছযভার্ব ন্টপন্ডী
চটন্টকর্ে হারার্লা তা ছেখার পর শুেু ছয র্িা ছভর্ঙ্গর্ে তাই নে, জার্োনীর প্রন্টত একটা ছক্রােও অনুভব
কর্রন্টে। সুর্যাে ছপর্লই টপাটপ ছোল ন্টের্ত হর্ব? ছকন একটু রর্ে সর্ে েু’ চারর্ট কর্ ন্টের্ল ন্টক জর্ের
আনন্দ ন্টকেু কর্ হত? আন্টর্ েল পালর্ট চর্ল এর্সন্টে আর্জেন্টিনাে। ছবশ কর্েকজন ছনোরলোন্ড, ছস্পন,
ন্টচন্টল, এর্নন্টক ছকাস্টান্টরকার সর্থেক ছথর্ক জার্োনীর্ত ন্টের্ে ন্টভর্ের্ে। বরাবর্রর র্তই আযর্ ভাইর্ের সার্থ
আর্ার টক্কা ছলর্ে ছেল। আন্টর্ জার্োনীর্ক েন্টক্ষন আর্র্ন্টরকা ছথর্ক কাপ ন্টনর্ে ছযর্ত ছেব না, আযর্ ভাই
জার্োনী োো অনে ন্টকেু শুনর্তও রাজী নন। ছখলা শুরু হবার েু’ ন্টর্ন্টনর্টর র্াথাে ন্টতন্টন ছঘাষনা ন্টের্লন,
“আজ েশটা ন্টের্ু আর্জেন্টিনার্র। ছর্ন্টস ‘োইো ছে র্া কাইেো বাাঁন্টচ’ বইলা এই ছয পলাইর্বা তার্র আর
খুইজো পাওন যাইর্বা না।”
“আর্র রার্খন আপনার জার্োনী। ঘুঘু ছেখর্ে ফাাঁে ছেখা ন্টন। ব্রান্টজল ন্টের্লা ছটস্ট টিউব ছবন্টব। আজ
হর্ে আসল ছখলা। জার্োনী-র ‘র্ানহান্টন’ কর্র র্ুর্খ চু নকান্টল ন্টের্ে ছফরত পাোর্বা।” আন্টর্ ছজার েলাে
বন্টল।
“েশটা!” আযর্ ভাই েলা আর্রাও তু র্ল বলর্লন।
“এোর্রাটা।” আন্টর্ও বাাঁ কর্ যার্বা ছকন?
র্াসুর্ ভাই র্ুচন্টক ছহর্স বলর্লন, “আর্ার্ের ন্টনর্জর ছের্শর ছকান খবর নাই, খার্াখা অর্নের ছেশ
ন্টনর্ে ফাটাফাটি।“
ছের্শর কথা উের্লই আযর্ ভাইর্ের র্াথাে রাজনীন্টত এবাং তাবত হান্টবজান্টব বোপার সোপার্রর উেে
হে। ন্টতন্টন েীঘে ন্টনিঃশ্বাস ছের্ে বলর্লন, “আর ছের্শর কথা কইর্েন না। একটু প্ল্োন কইরা কার্ করর্ল
আর্রা ন্টক আর ন্টবশ্বকাপ ছখলর্ত পারতার্ না? ব্রান্টজলর্র সাতটা ন্টের্ে আর্র্ো না হে ছচৌদ্দটা ন্টেত। ছয
ছের্শর ছনতারা একা একা ফাইনাল ছখর্ল ছসই খার্ন আর ন্টক আশা কর্রন।”
ছনার্ান ভাই ছের্ে কথা বলার র্ানূষ নন। “আর্র ওোক ওভার ন্টের্ল আর্রা ন্টক করুর্। র্ুর্খ
তু ইলা খাওোইো ন্টের্ু।”
আলতাফ ভাই ছবােহে আলার্পর ছর্াে ন্টবশ্বকাপ ছথর্ক ছেশীে রাজণীন্টতর ন্টের্ক ঝুাঁ র্ক পের্ে ছের্খ
বোন্টতবোস্ত হর্ে তাোতান্টে কথার ছর্াে ছঘারার্নার জনে বলর্লন, “সারা েুন্টনোে শুেু ঝার্র্লা আর ঝার্র্লা।
ছকাথাও শান্টন্ত নাই। ছের্খন ইরার্ক প্রর্তেকন্টেন ছবার্াবান্টজ হর্ে, পোর্লস্টাইর্ন আবার ন্টবরাট ছোলর্াল ছলর্ে
ছের্ে, ইন্টতর্র্েেই কর্েক শ’ র্ানুষ প্রাণ হান্টরর্ের্ে, ইউর্ক্রর্নও যুে ছলর্ে ছের্ে ...আর্রা ছয এখার্ন বর্স
সবাই ন্টর্র্ল শান্টন্তর্ত ছখলা ছেখর্ত পারন্টে ছসই জনে আর্ার্ের শুকন্টরো করা উন্টচত।”
আযর্ ভাই ভ্রু কাঁ চর্ক তাকার্লন। “শুকন্টরো ছতা কন্টর। ন্টনশ্চে কন্টর। আইজকা যখন জার্োনী আর্জেন্টিনার্র
পাোইো চোন্টিেন হইর্বা তখনও শুকন্টরো করুর্। আর্ার্ো র্ইর্েে ন্টযন্টন এইসব শুকন্টরোর োর োর্রন না
ন্টতন্টন হইর্লন আর্ার্ো ছলখক সার্হব। র্ানুর্ষর েুিঃখ কর্ির তার কার্ে ছকান োর্ নাই।”
আন্টর্ দ্রুত প্রন্টতবাে কন্টর। “আর্র আযর্ ভাই, আর্ার্র পচান ছকন? বাাংলার্েশ ন্টবশ্বকাপ না ছখলর্ত
পারর্ল ছসটা ছতা আর্ার ছোষ না। “

“তা হইর্বা কোন,” আযর্ ভাই বোঙ্গ কর্র বলর্লন, “আপর্ন ছতা আবার ন্টনর্জর্র এখন বাাংলার্েশী
বইলাই র্র্ন কর্রন না। এহ, েুই ন্টেন বাইর্র থাইকো এখন উন্টন হইর্েন কানান্টিোন।”
এই কথাে ছবশ একটা হান্টসর হল্লা উের্লা। বোপারটা আর্ার কার্ে ভার্লা লাের্লা না। কানািার
নােন্টরক হর্ে যন্টে ন্টনর্জর্ক কানান্টিোন বর্ল পন্টরচে না ন্টের্ত পান্টর তাহর্ল এর্তা কাে খে পুন্টের্ে এই ছের্শ
আসার কারণ ন্টক। আন্টর্ ন্টবব্রত কর্ে বললার্, “ছরাজা ছরর্খ আযর্ ভাইর্ের ছর্জাজটা র্র্ন হে খাট্টা হর্ে
আর্ে। খার্াখা আর্ার্ক ন্টনর্ে পর্ের্েন ছকন?”
ছখলার র্ার্ে আক্রর্ণ - পালটা আক্রর্ণ শুরু হওোে আর্ার্ের আলাপ আপাতত ন্টকেু ক্ষন স্থন্টেত
ছরর্খ খুব কহ কচ কর্র ন্টনজ ন্টনজ

েলর্ক সর্থেন করর্ত ছলর্ে ছেলার্ আর্রা।

শীলা চু পচাপ বর্স ছখলা ছেখার র্ানুষ না। ছস ন্টকেু ক্ষন ছেখার পর ন্টবরক্ত কর্ে বলল, “ছোল ছটাল
না ন্টের্ল ছখলা ছেইখা র্জা লার্ে। হাাঁ কইরা আকার্শর ন্টের্ক তাকাইো থাকর্নর র্ত। ছোলটা আর্রকটু বে
কইরা ন্টের্ল ন্টক হে?”
তার কথা বাতে া বলার েরন খুবই র্জার। সবাই আর্রক ছচাট হাসল। ঝু র্া যারা ছরাজা রার্খন্টন,
ন্টবর্শষ কর্র বাচ্চার্ের জনে ন্টকেু নাস্তার বোবস্থা কর্রন্টেল। ইফতান্টর এবাং ন্টিনার সর্ে র্ত পন্টরর্বশন করা
হর্ব।

পট লাক। আর্ার ের্ে ভীরুতা স্বল্প, খার্েে আগ্রহ অন্টতশে। সকর্লর ছচার্খর আোর্ল বাচ্চার্ের ভীর্ে

ন্টর্র্শ ন্টের্ে টপাটপন্টকেু ন্টর্ন্টি ছসর্ট ন্টেলার্।
আযর্ ভাইর্ের নজর এোর্লা না। তা ন্টনর্েও ছখাটা ন্টের্লন, “খান খান। ছবর্হর্স্ত ন্টেো আন্টর্ যখন
অর্ৃত খার্ু আপর্ন তখন ছোজর্খ ন্টেো গু খাইর্বন।”
আবার হাসা হান্টস পর্ে ছেল। আন্টর্ র্ৃেু প্রন্টতবার্ে কন্টর। “ন্টক কথাবাতে া বর্লন। ছরাজা রাখর্ল
আর্ার শরীর্র নানান েরর্নর বোথা ছবেনা হে, র্ন ন্টবষন্ন হে, সর্সোর ছশষ নাই।”
জার্োনী প্রাে একটা ছোল ন্টের্ে ছফর্লন্টেল। সর্থেকরা খুব কহ কচ কর্র উেল। “েশটা ন্টের্ু।“ আযর্
ভাই হুঙ্কার োের্লন। “েশটা। ছলখক সার্হব, বালন্টত টালন্টত আনর্েন ছতা। এর্তা গুলান ছোল লইর্বন
কোর্র্ন? হািঃ হািঃ হািঃ”
শীলা তার সার্থ ছজাট পাকার্লা, “ভাইর্বন না। োরর্বজ বোর্ে ভইরা ন্টের্ু।”
আন্টর্ র্র্ন র্র্ন প্রর্াে গুনলার্। ব্রান্টজল গু হারা ছহর্র ন্টের্ে আর্ার্ের র্ত সর্থেকর্ের এর্কবার্র
বার্রাটা বান্টজর্ে ন্টের্ে ছের্ে।
র্াসুর্ ভাই বলর্লন, “ইস, জার্োনী ব্রান্টজলর্ক ন্টক ছহর্নস্থাটাই না করল। আর্ার ছতা ছচার্খ পান্টন এর্স
যান্টেল।”
আর্ার েৃন্টহণীও খুব েরে ছেন্টখর্ে বল্ল, “হোাঁ। এর্ন খারাপ লাের্লা। ছতারা ছখলর্ত পান্টরস না ছতা
এর্সন্টেস ছকন ন্টবশ্বকার্প!”

ছনার্ান ভাই বর্ক্রান্টক্ত কর্র বলর্লন, “হোাঁ, এর্কবার্র ইজ্জত ছর্র্র ন্টের্ের্ে। আজ আবার আর্জেন্টিনার
অবস্থা িাল না কর্র ছেে। তাহর্ল হের্তা ভারত ছথর্ক ছরি ন্টব্রর্েির্ক ভাো কর্র আনর্ত হর্ব জার্োনীর্ক
ছরাখার জনে।”
ন্টশলা বলল, “ছসইিা আবার ন্টক?”
আযর্ ভাই প্রশ্নটা লুর্ফ ন্টনর্লন। “ছরি ন্টব্রর্ের্ির নার্ শুর্নন নাই, ভাবী? করর্েন টা ন্টক?
ইন্টন্ডোে কতগুলা র্াইো ন্টর্ইলো একটা েল বানাইর্ে েষেনকারীর্ের ন্টবরুর্ে ফাইট করর্নর জইনে।

জার্োনী

ছযর্ন কইরা ব্রান্টজর্লর ইজ্জত ন্টনো ছখলর্ে তার্ত ছরি ন্টব্রর্েির্র িাক ন্টের্ল ভু ল ন্টকেু হইব না...হািঃ হািঃ
হািঃ...”
ন্টবরক্ত কর্ে বল্লার্,”রার্খন, আপনার জার্োনীর্ক আজর্ক র্ুর্খ চু ন কান্টল র্ান্টখর্ে ছফরত পাোব।”
ঝু র্া বল্ল, “ভাই, জার্োনী ছয ভার্ব ছখলর্ে তার্ত এখনও সর্ে আর্ে। েল পালর্ট ছফর্লন।“
আলতাফ ভাই হাসর্ত হাসর্ত বলর্লন, “আর্রা ছয ছের্শর র্ানুষ তার্ত েল পাল্টার্ল ছকউ খারাপ
নজর্র ছেখর্ব না। চর্ল আসুন জার্োনীর্ত। এখনও সর্ে আর্ে।”
আর্জেন্টিনার একটা সুর্যাে অবর্হলাে হান্টরর্ে ছেল। নার্খাশ র্ুর্খ বললার্, “আর্র, োাঁোন। ছঘাল
খাইর্ে োের্বা বোটার্ের আজর্ক। ঘুগু ছের্খর্ে ফাাঁে ছের্খন্টন।“
ন্টেতীে হার্ফর র্াঝার্ান্টঝর্তও যখন ছকান ছোল হল না তখন শীলা হাই ছের্ে বল্ল, “আর্র েুর্ত্তান্টর,
সর্েটাই নি। শুেু বল লইো এইন্টেক ঐন্টেক করর্লই হইর্লা? এই আন্ডা ভান্টজ ছেখর্নর ছকান র্ার্ন আর্ে?
আন্টর্ ছেলার্ ছর্লাে। ন্টবরাট ঈে ছর্লা বসর্ে।”
ছস সন্টতে সন্টতেই জনা েু’ছেক ভাবী এবাং তার েুই ছর্র্ের্ক ন্টনর্ে ছর্লার উর্দ্দের্শে রওনা ন্টেল।
আযর্ ভাই ছচাখ নান্টচর্ে বর্ল্লন, “ঐ ছয ছেল আপনার আর্জেন্টিনার আর্রক সর্থেক। আপর্নও জান,
ছর্লা ছেইখো আর্সন। এই ছখলা ছক ন্টজতর্বা এইটার্তা েুন্টনো শুে র্ানুষ জার্ন।”
আন্টর্ ন্টনিঃশর্ে অপর্ান হজর্ কন্টর। আর্ে ছথর্ক বে বে কথা বর্ল ছতা আর লাভ ছনই। ন্টজর্ত
ন্টের্ে তারপর আযর্ ভাইর্ের েফা রফা করব। বোটা ছর্ন্টস আর্রকটু টান ফান ছে। র্ারার্িানা হাত ন্টের্ে
ছোল কর্র ন্টবশ্বকাপ ন্টজতর্ত পার্র, তু ই ও ন্টকেু একটা বাইর কর। Be innovative!
েুভোেেবশt: এক্সট্রা টাইর্র্ জার্োনী এক ছোর্ল এন্টের্ে ন্টের্ে ছখলাে ছশষ পযেন্ত যখন ন্টজর্ত ছেল তখন আর্ার
আর বলার ন্টকেু ই থাকর্লা না। আযর্ ভাই তার জার্োনীর সর্থেকর্ের সার্থ ছজাট পান্টকর্ে ন্টবশাল কহ হট্টর্োল
ছফর্ল ন্টের্লন। “আর্র, তখনই কইন্টেলার্ জার্োনীর লর্ে ফাজলার্ী করর্ত আইস না। হইর্লা অহন! ইসর্র,
ছর্ন্টস ছর লইো আইর্স! হািঃ হািঃ হািঃ...”
কাি কর্ে বললার্, “আর্র এক ছোর্ল হান্টরর্ে এর্তা কথা বর্লন!”
“এক ছোলও যা, েশ ছোল ও তাই। র্র্ন কি লার্ে ভাই?” আযর্ ভাই খুব ো ো কর্র হাসর্ত
লাের্লন।

র্াসুর্ ভাই ছসাচ্চার কর্ে না হর্লও ছর্ৌন ভার্ব ছবাে হে আর্জেন্টিনার সর্থেক ন্টের্লন। ন্টতন্টন র্ৃেু
কর্ে বলর্লন, “ভার্লা ছখলা হর্ের্ে ছসটাই বে কথা। আর্ার্ের কার্ে ছতা সব েলই সর্ান।”
আন্টর্ তার র্ুখ ছথর্ক কথা লুর্ফ ন্টনলার্। “ঠিকই বর্লর্েন। আর্র, যাহা আর্জেন্টিনা তাহাই জার্োনী।
একজন ন্টজতর্লই হল। তর্ব জার্োনীর প্রন্টত আর্ার সব সর্র্েই একটা েুবেলতা ন্টেল। তা ঝু র্া, ইফতান্টরর
আর কত বান্টক?”

