!

!ভনােসর pত*াবত,ন
খnকার জািহদ হাসান
অনnেযৗবনা !ভনােসর !কােল মাথা !রেখ
ঘুিমেy িছলাম !সই সৃিAলg !থেক,
িবগ ব*াং-এর rেপর ছটা তখন sদূর এক অতীত,
!টেkািনক !pেটর লাগাতার sলেন িবপn জনপদ,
পােyর কােছ িবsীণ, িশS িহমালy।

বুঝেত পারেলও মাথাy িকছুই ঢুকেছ না...
!কাথাকার !কাn হাD হাভােত রাজপুtুর তুইএই অসমেy আমার ঘুম ভাŋািল?
রােগ এখন ইেi করেছ এভােরেsর ঘাD মটেক িদই,
আর উেlাপাlা কের িদই সব নদীর গিতপথ।"

হঠাৎ িবকট শেb িনdাভŋ হল,
"সী ইউ !লটার ডািল,ং, !টক !কyার।"বেল টা-টা িদল !pেমর !দবী !ভনাস।

"sপারম*ান, আিম !কাথাকার !কাn রাজপুtুর নই,
আিম sগ,রাজ* আেগ,ােসর
pyাত িসংহ-hদy রাজা অ*াগােমমেনর পুt ওেরেsস,
এই মুহূেত, আিম আসেল যুেd অবতীণ,,
আিম আমার িপতৃহত*ার pিতেশাধ িনেত বdপিরকর,
আিম আমার মা kাইেটমেনtা
ও তার িধকৃত !pিমক এিগsােসর িবrেd যুdরত,
এই যুেd আিম আমার !বান িpেnস ইেলwা
ও এিলেyনেদর পূণ, সমথ,ন !পেyিছ,
এখন আিম !তামার সহেযািগতা চাই sপারম*ান।"

একিট কিচ কN !ভেস এল,
"!তামার ঘুম ভাŋােনার জn সির sপারম*ান!"
!সই সােথ !ভেস এল একেঘেy ঘDঘD আওyাজ।
তারঃsের !চঁচালাম, "এই অসমেy
sগ,-মত, একাকার কের িদিল !ক !র বাবা তুই?"
"আিম িpn ওেরেsস...
আিম িভিডও !গম !খলিছ...
আিম িভন gহ !থেক এেসিছ...
আিম hাইং সসার ওDািi...
আিম..."
আবার !চঁচালাম, "!তার কথা Sনেত পািi না...
Sনেত !পেলও িকiু বুঝেত পারিছ না...
!

"মাতৃ,ঘাতক হেত চাস তুই !ক !র বাবা?
!তার মা kাইেটমেনtা ও তার িধকৃত !pিমক
এিগsােসর িবচার করেবন syং িবধাতা,
তুই !কন মােyর রেk কলিŋত করিব dই হাত?"

"sপারম*ান, এই পৃিথবী !থেক ভালবাসা
িবদাy িনেyেছ বhকাল আেগই,
এখােন আর !কােনা nাy নীিত !নই অবিশA,
তাই !তা আজ এিলেyনেদর হেyিছ শরণাপn,
িমেছই তুিম !য !ভনােসর !কােল Sেy িছেল এতকাল,
!সও দ*ােখা !তামাy !ছেD চেল !গল।
এেসা sপারম*ান, এেসা তুিম আমােদর সােথ।"
"আিম !কােনা sপারম*ান নই,
আিম হলাম িনসেগ,র pাণবাyু,
ভালবাসার শিk ছাDা আিম ভীষণ অচল,
আমার !কােনা যুেd জDােনা চেল না,
ঐ !চেy দ*া~ !ভনাস আসেছ িফের।"
tsপােy িফের এল !pেমর !দবী !ভনাস,
অিবকল িভখািরনীর গলােত কঁিকেy উঠল !স,
"চাউেলর পুঁটলাডা খুঁইজা পাইতািছ নাকই !য রাখলাম! তুই দ*াখছs?"
!

