িিষমানুেষর গল
িিিিি েেনগপ

এই নামটা ― িিষমানুেষর গল, েিশ িিেিৃশ শনেে, আর েিখেে েো িিষ-িৃশ িেটই ― আিেে একটা ইংিরিি
নােমর অনুিাি। িি েোাির অফ পয়িন িপপল। গল-র উপািান অেনক আেে, িকন, েোাির নয়, একটা িরেপাটট,
একটা েোাষণা। েে িরেপাটটটা হয়ে ইংিরিিেে েিেরােলই ভাল হে, আেরা অেনক েিিশ মানুেষর কােে েপঁঁেেে
পারে।
িহ িের ধের এই েলখাটা, েলখার পযানটা, িিিিেির মাথায় রেয়েে। োর মূল কারণ একটা িূরিৃিি, আর িূরিৃিিটা
আেে িেলই একটা িািয়ত েথা অপরাধেিাধ। িূরিৃিি োই ো িিেয় িিিিি েিেনিেল ― িােনিন িিক, িুেেিেল িা
আনাি কেরিেল েগাটা িযাপারটা। আর, অপরাধেিাধটা হল েলাকেক আগাম িািনেয় োিধান কের িিেে না-পারার।
এক ভােি েিখেল, এই পয়িন িপপেলর িযাপারটা োর িীিনেক িনয়নণ কের চেলেে অেনকগেলা িের ধের। এটা
হওয়ার কথাও। েে িনেিই একিন িিষমানুষ। এিং, িিক, এইডে অনাকান এইচআইিভ পিিিটভ িাহেকর মে,
এমন এক িিষমানুষ, োেক েিেখ, আপােিৃিিেে আনাি করা েমি না োর এই পিরিচিেটা। োেে অিশয িিষমানুষ
িহেশেি িিপজনকোটা িরং িােে িই কেম না। কার কােে িােে, েেটা অিশযই একটা পশ। অিশযই িিষমানুেষর
কােে নয়। অনযেির কােে, োরা িিষমানুষ নয়, এই িরেপােটট োেির আমরা উেেখ করি িিষমানুেষর িিপরীেে
অমৃেমানুষ িেল। োরা েকউই অমৃে িা অমর নয়, িকন এই িরেপােটটর েগাোর িায়গাটা িিষমানুষ িা িিষমানুষো,
োেির িনিরেখই েগাটাটােক িুেিে আমরা, এটা ওই নােম িচিিে থাকেি।
িিষমানুষ দ-রকেমর হয়। এক, িযক িিষমানুষ, োেক িিহরািিক অিয়ি েথেকই িুেে েফলা োয়। আর দই, অিযক,
োর িিষমানুষত েচনা িা েিাো োয় শধু োর ইিেহাে েথেক। এিং েচরাচর এই েিাোটা আেে একটা আিিষার হেয়
― েগাপন অিরদ িিসৃে েেথযর উপর একটা আেলাকপাে। কখেনা এই আিিষার োর িনেিরই, েে িনেিই েখন
িনেির ইিেহােের পািক, িা, েিিক অেথট, এমন একিন পতোিিক েে িনেিেক খুঁেে খুঁেে েিখেে, কিন মানুেষর
আর িলিপিদ িযিক-ইিেহাে থােক? আিার, কখেনা, েে িনেি নয়, েেই ইিেহাে পেে অনয েকউ। রািীি আর
িিিিি এই দিেনর েিলােেই েেমন, আিিষারটা িেল িিিিেির। রািীি অিশয েি েিােধর িার, ও আর কী
আিিষারই িা করেি? ও েো এখেনা িােনই না িনেির এই পিরিচিে, এই িিষমানুষ আইেডিিিটটা। িা হয়ে িােন।
িিিিি িােন না, রািীি িােন িকনা। েক িােন, অনয েকউ কী িােন?
েেি, একটা িযাপার দ-ধরেনর িিষমানুেষর েিলােেই েিেয ― েেটা এই েে, েচােখ েিেখ িা িাইের েথেক েিাো
োক আর না-োক, িযক িিষমানুষই েহাক, িা অিযক, পুরষ হেল োর ঔরে িা নারী হেল োর গভট েথেক িনােনা
নেুন িিনেৃর মেধয এই িিষাকোটা রেয়ই োেি, পকােশয িা েগাপেন। কখেনা েেটা পিনেনর পর পিনন,
েিনােরশেনর পর েিনােরশন িুেেও অিযক থাকেে পাের, িকন োর মােন এই নয় েে অনিিি হেয় েগল। েকােনা
আকিসক অজােপূিট মুহূেেট েেটা িযক হেয় উিেি চালু পিিনেৃর শরীের েথা িািিোয়। িিিিিেির েিলায় ো
হেয়িেল। এটাই িিষমানুষেতর িিভীিষকার িিক, েিেচেয় িিপজনক িিক। িনখুঁে ভােি েকউ িলেে পাের না, োর
িনেির মেধয িিষমানুষোর িীি আেে না েনই। িনেিেির পািরিািরক ইিেহাে খুঁেে েিেখেে িিিিি, িনেিেির
িংশলিেকায় অনে আেগর পঁাচটা েিনােরশন িা িিনেৃ িুেে েকােনা িযক িিষমানুষ েনই। অিশয, েকউ থাকেলও,
েেই েথয অিরদ হেয় থাকেেই পাের। এখন, এ িনেয় চচটা করেে িগেয়, কেম ো েিখেে িিিিি, েগাটা ইিেহাে
িুেে শধু পয়িন িপপল-ই অিরদ আকান িনহে এিং অিেশষহীন ভােি অিলুপ হয়িন, হেয়েে োেির েথযটুকুও।
মানিেভযোর ইিেহাে মােন, এক অেথট, িিষমানুষেির অসীকার করার, েগাপন করার এিং িনিিি করার ইিেহাে।
েেই অেথট, িি েোাির অফ পয়িন িপপল একটা আকান িািেেতার আভযনরীন িিলল।
রািীেির কথাটা, উেি পেল েখন, ওটা িিেয়ই শর করা োক। পয়িন িপপেলর পুেরা িরেপাটটটা ওই েোাির িা
আখযােনর িা গেলর আকাের িিিিি িারিার েলখার েচিা কের এেেেে। িাংলায় এিং ইংিরিিেে । হাডটিডসময়
েিেেয় রেয়েে িারংিার েেই অেমূণট অেফল পয়ােের িচিগেলা। োেির েিিশরভােগরই শর রািীিেক িিেয়।

েকােনাটা েকােনাটা িযাংক-িােরায়ােনর েেই েিিনীেক িিেয়ও। দ-একটার শরেে িিিিেির একটা কালিনক
েরািনামচা। েরািনামচা িযাপারটা আর িকেুই না, েলাকেক েগাোেেই িিষেয়র মেধয ঢুিকেয় েিওয়া, এই েলখায় চার
পযারার িীোট ভূিমকা েে কািটা করল । অনয দ-রকম শরই এেেেে েলখক িিিিেির গল েলখার েচিা েথেক।
কী কের িলখি, এটা ভািার আেগই, ো িিেয় িিষয়টা িিিিেির িনেির মাথায় হািির হয়, েেটা পিেিারই রািীি।
রািীেির েগাটা িািিোটা িিিিিেক এক অেথট োিেেয় েিোয়। রািীেির েগাটা েিঁেচ থাকাটাই এমন এক
অেমািযো, একটা ইমপিেিিিলিট, েে, িনেির েকােনা গেলর চিরি িা োটনাধারা িহেশেি কখেনাই রািীিেক
িািনেয় েুলে না িিিিি। এরকম একটা উদট িকমাকার িকেু িানােে েগেলই েলখক িহেশেি িরয়ািলিেমর একটা
িায় এেে োয়। একটা পশ এেে োয় : েকন? েকন এরকম অেমািয িকেু িানােে চাইেে? গেলর িািিোেক িযাখযা
করার একটা িায় েথেকই োয় গলকােরর। পশটা করার েময় পািেকর মেন থােক না, গলকার আেেল গলকােরর
িনেির েচেয় অেনক িৃহতর একটা িািিো িিেয় িনিমটে িনণটীে োিেে, আর, েেই িািিোটােক িনিমটে এিং োিেে
গলকার িিিিেির কােে িযাখযা করার িািয়ত কারর েনই। গলকার েেখােন আওয়ারা িিওয়ানা েিিাহে, ৯৭%
আদটো এিং ৪২ ° েেিিেেেডর দপুের েকােনা িেিভল ইিিিনয়ােরর েেি মহাপসােনর পিোিী কুকুেরর মে।
েিেযই রািীেির গলার আওয়ািটা োিেেয় েিোয় িিিিিেক। একটা েগাঙািন। েগাঙািন কােক িেল? মানুষ েনণা
েপেল েগাঙায় ― এটা েিখেে েিখেে আমরা এেটাই অভযি, েগাঙািন শবটা শনেলই োর িপেেন একটা েনণা
খুঁিি। রািীেির িক েনণা হয় আেিঁ? ওটা িক েনণার আওয়াি ― কী আওয়াি ওটা? রািীি িক িকেু িেল? কী
িেল? কখেনা কখেনা একটানা দ-িিন আোইিিন চেল আওয়ািটা, িনরিিিন, েেিহীন, িিরিেহীন। আওয়ািটা
চলাকালীন রািীিেক খাইেয় েিেখেে, পাশ িফিরেয় শইেয় েিেখেে, িামা পােে, মাথার িািলশ েিরেয়, আেলা
িনিভেয়, আেলা েেেল, েি িকেু, িকেুেেই থােম না। েকােনা একটা েনণা িা খারাপ-লাগা িেল িনিয়ই, খুঁেি
পাওয়া োয়িন। েপেল, েেই মুহূেেটই হয়ে েথেম েেে রািীি। িকন থােম না। চলেেই থােক, চলেেই থােক, এেটাই
েেিহীন, এেটাই পিরিযাপ েে, এক এক েময় মেন হয়, আওয়ািটা আর হেি না, শনেে পােি না, েথেম েগেে ।
আিার েটর পাওয়া োয়, আওয়ািটা থামেলই। কী অদুে শূনয লােগ েখন। শান, িণটহীন এিং মৃে লােগ িিিিেির ।
িেেরর পর িের আওয়ািটার েেি থাকেে থাকেে আওয়ািটা োর শরীেরর েমরিেের আতার মেধয ঢুেক েগেে।
মােে মােে খুি ভয় কের িিিিেির, আওয়ািটা িন হেয় েগেলই। এই িিভীিষকারই োয়া িেল ৈিিনক পিিকার
রিিিােরীয়েে িিিিেির ওই গলটায়, খুি নাম হেয়িেল গলটার, ‘হিয় ও হিিপে’। োর নায়েকর নামও িিিিি।
িিিিি এটা ইেি কেরই কের। েলখক আর নায়েকর নাম একই হওয়ায়, একটা িােিে িিশিোর, অেথনিটিেিটর চাপ
চািরেয় োয় পািেকর উপর। গেলর মূল িিনুটা হল একটা আিিষােরর নাটকীয়ো। েিাই িােন, উপচার িা েপিটং
িা েেঁন-আিেরর েময় হিিপেের সনন েিেে োয়। গেলর নায়ক িিিিি, একিিন োর েপিমকােক আির করাকালীন, চুমু েখেে েখেে, লকয করল, োর িনেির হিিপে আর চলেে না । গলটা খুি পেেিেল মানুষ, িনিপয়
হেয়িেল, েটেল-েপর কথাও চলেে, োই, এর েশষটা েমাটামুিট েিারই িানা। িিষয়টা এই েে, রািীেির েগাঙািনটা
িিিিেির হিসনেনর মে হেয় েগেে, েেটা হিাত একিিন আর খুঁেি না-পাওয়ার আেঙটাই এই গেলর িপেেনর
গল।
িেেরর পর িের িিিিি েিঁেচ রেয়েে আওয়ািটার েেি। একেময় েে আর রািীি থাকে এক োের, পাশাপািশ দেটা
এক-োইেির িিোনায়। িিিিেির িেনয একটা েটিিল িেল, রািীেির েো ওেি লাগে না । শধু খাট-িিোনা না,
িিিিি রািীেির িামাকাপেও হে একই োইেির। রািীেির ইেিয় রািীেির শরীের কখেনা একটা েপিশও নেেিন,
িকন োই িেল িৃিদ আটেক থােকিন। হিহ একই ভােি েিেেেে রািীেির শরীর, েেমন িিিিেির েিেেেে। েেরকমই
হওয়ার কথা, ওরা েমি। আেেল েমি না, ওরা হল চেুিট িা েকায়ােটটট। চারিেনর মেধয শধু িিিিি আর রািীেিরই
নামকরণ হেয়িেল, অনয দই ভাইেয়র নাম েিওয়ারও পেয়ািন পেেিন, ওরা মারা েগিেল পেিদার েথেক িনগটমেনর
কেয়ক েেেকন আেগ এিং পের। েোটেিলায় মৃেুযটা ভাল িুেে না িিিিি, এখেনা িক েিােে িিক, ভাই দেটােক
খুঁিে । মেন হে, রািীি না, ওরাই োর ভাল ভাই। রািীিেক পেন িেল না িিিিেির । এটা একটা কী ভাই, িকেুই
কের না, অনযেির ভাইরা একিম আলািা ।

েমি িযাপারটাই কম হয়, আর চেুিট েো েশানাই োয় না। আিার চারেট িাচাই পুরষ িাচা। োর উপর হওয়ার
েেি েেি দেটা িাচা মের েগল। োরা রইল, োেির একটা নেে না, মুখ নােে না, এিিেক েিঁেচ আেে। িিসয় িা
ওয়ানার- উপািান এে অিস েে এই িনেয় িনশিে িা রপকথার েকােনা অভাি পেেিন কখেনা। আর এই েগাটাটা
িমেল িিিিিেক আিীিন এমন অপিেেরাধয একটা েফাকােে েরেখেে ো িনেিই একটা রপকথা। িকন, রপকথা
েশানা আর রপকথা িঁাচা এ- দেটা িড আলািা। েকােনা েুগানকারী কীিেট োোই, িচরকাল, িিিিেির পিরিচিে
িিিিেির েথেক কেয়ক টাইমেেম এিগেয় েথেকেে ― েিেমেয়ই িিিিি েিঁেচেে আেগ েথেক েশষ েিেন োওয়া
একটা িডেটকিটভ েোটগেলর মে, না, আেরা খারাপ, আেগ েথেকই েহেে েফলা একটা রিেকোর মে।
দই মৃে, এক অনে, আর েে িনেি, এই চার ভাইেয়র িন িা মৃেুয িনেয় ো ো গল শেনেে িিিিি, োর মেধয পচুর
গল, সাভািিক ভােিই, গল িহেশেি অেযন খািা। িনেির মেন িনেিেক মােে মােে এই রিেকোটা েশানায়
িিিিি, েে অনে এর েচেয় েঢর ভাল েলেখ। িানািি েো একটু ভাল িানা। পচুর গেল এমনিক কািােমাগে
কােটকারেণর শৃঙলাটুকু অিব েনই। অেনক গেল শর আর েশেষর পরমরাটুকুও রিকে েনই। িািিো েথা
েুিকেিাধ এেি েো মােনই-িন। েকােনা েকােনা গল একটু-আধটু মিা ৈেির কের উিেে েপেরেে, আিার িকেু গল
েিিনাও িিেয়েে। িকেু অমূলক অথটহীন িনেিটাধ গল ।
েেমন একটা গল মা-র িঁা- হােের িুেো আঙুেল গিিেয় ওিা একটা চারমুখওলা আঁিচল িনেয়। েেই আঁিচল
অপােরশন করােেই নািক িিপিত, কারণ, েমেয়েির িঁা িুেো অাাঙুল োেির েনানসান। মিার কথা, এই গলটার
একটা িচি িিিিি িমিলেয়ও িনেে েপেরেে। মার মৃেেিেহর েিিেে খুি েুনর সিোয় এেেেে েপেে রাখা হােদেটা, েিিটােক ১২০০ িডিপআই-এ সযান করােনা মািই িনখুঁে ফুেট উিল একটা েোট িাগ, ো অপােরশেনর িাগ
হেে িাধয। আর িুেো আঙুেলর ওই িায়গায় আঁিচেলর িচি হওয়াই সাভািিক। এ ধরেনর েলাকশিে গেলর একটা
অধটেেয পায়েেয িশকে পায়ই থােক। েেি, েশষ অিব ো িঁাোয় ো িমেথযর েচেয়ও খারাপ। গলটা েেেহেু োেির
দভটােগযর িেনয এক ভােি মা-েকই িায়ী কের, েোটেিলায় খুি আোাে করে গলটা। কে েময় িযয় কেরেে িিিিি
শধু এই গেিষণায় ― আঁিচেলর কমো েিেন এটা কেরেে মা, নািক না- েিেন। েিি েিেন কের থােক, েকন? েমের
েফলেে েচেয়িেল? আর েেেহেু চার ভাইেয়র মেধয েিেচেয় িপিভেলিড, েুিিধাপাপ িিিিিই, ওই দই ভাইেয়র মে
েে মের োয়িন, িা রািীেির মে েে িনিলও নয়, শধু েে িীিন োই নয়, নেেেও পাের, োই, এই ভািনা িিিিেির
মাথায় আেেই দ-চারিার, েে, মা আেেল োেকই েিেচেয় ভালিােে। োই দিনেক েমের, এিং একিনেক
িনিল কের িিেয় েমি েচলো েিকয়ো িিিিেির মেধযই েকনীভূে কেরিেল, েেচেেন, আঁিচলটােক উিেেয় িিেয়।
মাথােেই আেে না : িিিিিেক ভালিােেে েগেল আেগ িিিিিেক িানেে হেি, আর এই েগাটাটাই োটেে োর
িেনর আেগ।
আেগর পযারায় িারিার িলখিেল ‘মা’ শবটা, েেি েেি, শবটার উেেেখর পরই, িিিিেির একটা অসিি হিিল। এই
উেেখগেলা েো এমনই হয়, েেন, এই উেেেখর মেধযই একটা েেোাধন রেয় োয়। েলখায় একটা নাম ধের ডাকা
মাি িনেির মেনও একটা িেল ওিা, একটা েডেক-েনওয়া এেে োয়। িকন িিিিেির এই উেেেখর মেধয ো রইল ো
একটা ৈিিিনক েমেকটর েরফােরন মাি। েে েকােনািিন ‘মা’ িেল ডােকিন। শেনেে, িনানরা নািক েকােনা িৃশযিভিতক সপ েিেখ না। কারন, সেপর িৃশযগেলা েিখেে েগেল আেগ েিখেে িশখেে হয়। েেমিন, এইখােনও, িােন
িিিিি, োর এই ‘মা’ উেেখটােক পািক েে ভােি পেেি, েেটা োর িনেির অেথটর েথেক পৃথক হেয় োেি। েলখক
োই চাক, োর ইিিে অেথটর েথেক পািেকর আহিরে অথট আলািা হেয় োয়, আিার একটা েটনশনও থােক
েলখেকর, েচিা োেক করেেই হয়, িিক ো িলেে চায় েেটাই েপঁঁ েে েিওয়ার। এইরকম অেনক িায়গায় েেটা েভেঙ
পেে, ভাষা ও িাচেনর িনিস েীমািদোয়। একই িাংলা ভাষা, োর মেধযও কে আলািা আলািা ভাষা ।
‘মা’ ডাকটা িনেয় এই অসিিটা িিিিেির িরেপােটটরই অংশ। মা-েক েকােনািিনই ‘মা’ িেল ডােকিন িিিিি, রািীি িা

অনয দই ভাইেয়র েো ডাকার পশই িেল না। এটা িেল খুি পথমিিেকর একটা েেঙে, ো িিিিিেক িনেির েথা
িনেির মে িনেিেির িিষমানুষোর ইিেহাে েখঁাোর িিেক এিগেয় িিেয়িেল। েকন মা মারা োওয়ার আেগ অিব
োেক আর রািীিেক, েখেনা খােটর গল আেেিন, িন থাকেে হেয়েে দেটা ফুেটা-েিওয়া কােির িােে, িেঁিেোেরর

িনেচ একটা োলািন ভঁাোরোের, এটা েি েমেয়ই একটা পশ েথেকেে িিিিেির কােে। মা েকন োেির উপিসিে
অসীকার করেে চাইে? এিং এর মেধয োেির েমের েফলেে চাওয়া েগােের েকােনা িনমটমো েকােনা িিনই িেল না।
শধু োেির েগাপন রাখা হে। োর আর রািীেির ৈিোট িৃিদর েেি েেি িনয়ম কের িােদেটার আয়েন িাোেনা হে,
দ-েিলা পুিিকর খািার েিওয়া হে িিিিেির ঢাকনা খুেল, রািীেির িিপ িিলােনা হে। এমন িক হেে পাের েে, িিক
িেনর েময়ই োেির চার ভাইেয়র দিেনর মৃেুয হেয় োওয়ায়, মা িা মামা োেির িনেয় একটা িােিে মৃেুযভেয়
ভুগে? েেই িেনযই িক, িিিিি আর রািীেির ন িের িেন মাে িয়ে অিব, মা মারা োওয়ার আেগ অিব, োরা
কখেনা মা-র িা মামা-র দ-এক টুকেরা চিকে কণসেরর েিিশ শনেে পায়িন, িা িাে িিলােনার িিনগেলায় দ-এক
আকিসক েলেকর িাইের কখেনা েিখেে পায়িন? মা-মামা আেেল আেিঙে িেল, েেহ েিেে ওিার, মায়া েিেে
ওিার?
িকন েি িকেু িিচার িিেিচনার পর, িিিিেির মেন হেয়েে, মা-মামা েকােনা এক ভােি িানে এই িিষমানুষোর
িযাপারটা। কারণ, এই একই োটনা অনয আেরা িকেু অিযক িিষমানুেষর েিলােেও োটেে েিেখেে। িযক হেয় েগেল
েচরাচর োেির েমেরই েফলা হয়। িনেির পিরিার েথেকই েহাক, িা োমািিক িনধন। মানিেভযোর ইিেহাে ও
ভূেগাল িুেে িিষমানুষেির পিে িিভীিষকার কথা আেগই এেেেে। েুেগর পর েুগ ধের োটেে থাকেল, পুনরািৃত
োটনাগেলার একটা সেন িযাকরণ গেে ওেিই, েিঁেচ থাকেে হেল ো িশখেেই হয়। হয়ে এটা িহ হািার িের ধের
অিযক িিষমানুষ পিরিারগেলার একটা আতরকামূলক আচরণ-রীিে, োরভাইভাল সযােটিি। এর মেধয েনানেক
রকা করার, আগলােনার, একটা েমঁল- পিণোও কাি কের হয়ে। লুিকেয় রােখা, েেিিন-না েেথি েময় োয়,
েেিিন-না িনিিে ভােি েিাো োয় েে, এ অিযকই থাকেি। কারণ, োে আট িের িয়েে এেেও িিষমানুষোর
লকণ পকট হেয় ওিার োটনা িিিিি িনেিই েপেয়েে। োহেল িক একটা েময় অিব িিষমানুষ-িিষয়ক অিরদ
েথযগেলা একটা েগাপন আনারোউন জান িহেশেি িঁািচেয় রাখা হে? অনে েেই পিরিারগেলায় েেখােন িযক িা
অিযক রকেম এই িিনগে উতরািধকারটা আেে?
িািা-েক েিেখিন িিিিি, োেির চার ভাইেয়র ‘িািা’ িেল োর পিরিচিে থাকার কথা, োর েমেকট খুচেরা িনশিের
িাইের েকােনা িকেু আেিা খুঁেি পায়িন। এমনিক েেই েলাকটা িীিিে না মৃে , সািপে না িনরেেশ, োও িােন না।
েোটেিলা েথেক মামার আিাে আশয় আর অেথট োরা পািলে হেয়েে। মামা োো অনয েকােনা পুরেষর কেৃটতিযািক
উপিসিে কখেনা িােনিন োরা। এই িায়গাটা িনেয়ও মেনােোগ িিেে হেয়েে িিিিিেক। পয়িন িপপেলর
উতরািধকার োেির মেধয এেেেে েকান িিক েথেক? শধু মােয়র িিক নয় েো? েিেযই োেির িািা িেল েকউ িেল
েো? নািক মামাই োেির িািা? কারণ, েলােকর কােে িিষমানুষো পকাশ হেয় ওিার ভেয়, অিযক িিষমানুষ
পিরিারগেলায় অনিিটিােহর একটা পিণো পচুর খুঁেি েপেয়েে িিিিি। হয়ে আেরা েপে। এখােন একটা িে েমেযা
েগাপনীয়ো। িযক এিং পকট হেয় ওিার আেগ অিব েকউ কখেনা পকাশ কের না। আর িযক হওয়া মািই এেির
েমের েফলা হয়। দ-একটা েকেি েরকাির হােপাোল অিব েপঁঁেয় িিকই, িকন েেই েথয আর কারর পাওয়ার
উপায় থােক না। গপ মহােফিখানায় িনী হেয় োয়। আর িিষমানুষ িিভীিষকাটা মানিেভযো িুেে এে েিটিযাপী
েে, রািনীিে িা েরকার িা েিশ িনরেপক ভােিই োরা েংরিকে েথয হেয় পেে। েেি থােক েেটা, েুেল রাখা
থােক, েরকাির েরেফ, েি েিেশই, এটা ধারণা িিিিেির। শধু োইিার-ইনােের পভাি নয়, এখন েে েিেযই এটা
িিশাে কের। এিং, মেন হয়, েমি েিশ িমিলেয় একটা িনিিটি নীিে এিং িেদান আেে িিষমানুষ েংকান
েথযগেলার িযাপাের ― েমি েিশ েিটেমে রকেম ো েমেন চেল। নইেল, িনিিেভােিই, এেটা পিরিযাপ এিং
অপেশয় ৈনঃশবযেক িযাখযা করা োয় না।
এই েলখায় এেে িরেপােটটর েমি আলািা আলািা িিষয়গেলা একটা িায়গায় িমেশ োেি, িকন আিেে এর অেনক
িায়গাই খুি েরল এিং পিরিেটনীয় । িনেির িীিন িিিিেির কােে েিেচেয় িে েথযেূি, োর েেি েুক হেয়েে
অেনক েংিািপেির িরেপাটট, অেনক মানুেষর িীিেনর অেনক টুকেরা টুকেরা অংশ। এই েমি িহমুখী খেগেলােক
িমিলেয় আিার অেনক েমাপেন োেটেে, োর অেনকগেলা েমাপেন অেযন অেমািয, িকেুেেই োেির িযাখযা করা
োয় না। েকােনা েকােনা েমাপেন েিেযই অিিশােয । এরা না-োটেল িিিিেির মাথায় েথয েিি ও িচনার টুকেরাগেলা
িমেল েেেে পারে না। েেমন োেির িািে েথেক েিেরােে গিলর মুেখ িযাংকটার েে িােরায়ান। োেক আেগও

অেনকিার েিেখেে িিিিি, গিলেে েিেরােে ঢুকেে। েিশ কেয়কিার োর েেি এমন নারীেির েিেখেে, োেির কম
টাকার েিশযা িেল েহেিই েচনা োয়। িােরায়ানিটর অিয়ি এিং িযিহাের োেক োহেকর েচেয় িরং েংোহক িেলই
মেন হেয়েে । িিিিেির েচােখ পেেেে, েিেখিন আলািা কের।
েেিিন, োমেনই িমউিনিেপািলিট িনিটাচন, রািা েংসার চলেে চলেি, পচুর েখায়া, আেরা পচুর আেরা কীেি, োর
মেধয েলাডেশিডং, োর মেধয িািেেে িািেেে েিনােরটেরর আেলা রােের আকােশর আেলাটােক নি কের রািার
িােরায়াির অনকারটােক ফািটেয় িিেয়েে। পায় গিলর মুখ অিব েপঁঁ েেেে িিিিি, এই েময়ই কােরিটা এল, েমােের
হযােলােিন িিকের পেল েিার েিশযার েিা পাউডার মাখা মুেখ। পচুর অপিযিহাের েেে খুি িিি হয় এেির মুখ,
করণ। দ-এক মুহূেট িিিিেির েচাখ পেে রইল, এিং িিক েখনই চমকাল। এই মুখটাই েিেখিেল েেিিন খিেরর
কাগেি। িনিিে িিিিি। েেিিেন িিষমানুষেির ভূেগাল-ইিেহাে-নৃেত-েিেনিটে েখঁািার েপােিকটা শর হেয় েগেে
োর। এর েেি িূরেম েমকটও থাকেে পাের এমন িকেু আর োর িৃিি েপিরেয় োয় না, মাথার িভেের েগঁেথ োয় ।
আর, এই খিরটা েে খুিই মেনােোগ িিেয় পেেিেল। েকেটা েিেযই েিশ অদুে, িযক আর অিযেকর একটা
মাোমািে িায়গা। পের অিশয এরকম আেরা েিেখেে।
ওই কেয়ক লহমা োিকেয় থাকেে থাকেেই েগাটাটা িমিলেয় িনেে পারল িিিিি। এিগেয় আো মুখ, িনচু অগিিে
িচিুক, েিেগ ওিা ভুর আর িপিেেয় োওয়া কপাল শধু নয়, েগাটা মুখটায় দ-এক েলক োিকেয় থাকেলই েিাো
োয়, এটা িিক মুখ নয়। মােন েেই মুখ নয়, মুখ িলেে আমরা ো িুিে। এই মুখটার েিি েিিরেয়িেল কাগেি,
হােপাোেলর কিরেডাের িেে কঁািেে। োর িেনিট িাচা হেয়িেল কঁাচরাপাো েোশেন, িেনিটেকই িঁািেরর মে
েিখেে। খিেরর কাগেি োই িলেখিেল। িকন িিিিি িােন, ওটা িঁাির না, হেি িনয়ানারথাল িা েহােমা েেিপেয়ন
িনয়ানারথালানািেে। োংিািিক হওয়ার িেনয িনরকর হওয়াটা পায় একটা পাথিমক শেট। পারমাণিিক েিামােক
এমন ভয়ানক ভােি আণিিক কের েিওয়া হেয়িেল েে, িাংলা িেেনমার গােন অিব চেল এেেিেল ― আণিিক েে
িানিিক েে, মৃেুযনৃ েয েনেচ ― ইেযািি।
এখােন একটু েটকিনকাল খুঁিটনািট িনেয় রাখা িরেপােটটর পেরর অংেশ োওয়ার িেনয খুি িরির। িনয়ানারথাল
মযােনর অিেশষ পথম পাওয়া োয় ১৮৫৬-য়, িামটািনর ডুেেলডেফট, িনয়ানার উপেযকায়। পের পাওয়া েগেে
ইউেরাপ আিেকা এিশয়া েি িায়গােেই। এরা মানুষ িা েহােমা েেিপেয়ন পিািেরই একটা োি-পিািে। েশষ
েুষারেুেগর শরর েময়টায় েুষারকম ইউেরােপর েকােনা এক িায়গায় এেির উদি হয়, পায় ১,২৫,০০০ িের
আেগ। পের, েুষারেুগ েশষ হেল, কম পিেকূল পকৃিের আনুকূেলয এরা েিেেয় োয় েি িায়গােেই। মানুষ িেল
োেক িুিে আমরা, েেই েহােমা েেিপেয়েনর েেি োর েেহাির িনয়ানারথােলর কািােমাগে আতীয়োর েিেচেয়
িে পমাণ এই েে, রডলফ ভারেশার আিিষৃে পথম িনয়ানারথাল অিেশষটােক িীোটিিন অিব ভািা হেয়িেল
িভটািমন িড-র অভােি েভাগা মানুেষরই অিেশষ িেল, োর খুিলটা েকােনা আোােে েথঁেেল েগেে। এখন এই
িনয়ানারথালেির অিলুপ িেলই ধের েনওয়া হয়। এেির েিঁেচ থাকার োমিেকেম িচি ো পাওয়া েগেে ো
২৮,০০০ িেেরর পুেরােনা। েিিও, েকউ েকউ এমন েেনহও কেরন, িহমালেয়র ইেয়িে আেেল িনয়ানারথাল, এিং
হয়ে পািটেয িহমালেয়র উচেম মানুষ-িেিেগেলায় এেির েেি মানুেষর িিিনময় েমকটও কাি কের ― মূলে
এেির পেয়ািন পেে নুন, োর িিেল এরা েিয় শীেের িরফঢাকা িহমালেয়র মানুেষর েিঁেচ থাকার একটা িরিরেম
উপািান, কাি, শীেের কেয়ক ফুট িরেফর েলায় ো আেরা দষাপয হেয় পেে। িনয়ানারথালেির ধমট-িিশাে িা
িশল-ধারণা িিষেয় পায় িকেুই িানা োয় না, িানা োয় না োরা কথা িলেে পারে িকনা িা কেিূর পারে।
িনয়ানারথালেির অিলুিপ িিষেয় দেটা পরসরিিেরাধী মে আেে। এক, ইউেরাপ এিশয়া আিেকার িিিভন িায়গায়
এেির েেি েংোাে হয় েহােমা েেিপেয়েনর এিং পরািিে িনয়ানারথালরা কেম অপোিরে অপেনািিে অিলুপ হয়।
দই, আিিম েহােমা েযািপেয়েনর েেি শরীির েংগিনগে পেভিকেম কীণ েরল অনিিি হেয় আেে, অিিরে িিনেংিমশেণর কারেণ, েশষ অিব েগাটা িনয়ানারথাল িিনপুলটার িকেু অংশ আতীকৃে হেয় োয় আধুিনক েহােমা
েেিপেয়েনর িিনেমেে, এিং অিিশি অেনকটাই পিরেযক হয়, েশষ অিব ো রেয় োয় ো হল মডানট মযান,
আধুিনক েহােমা েেিপেয়ন ― েে আকাের আি আমরা োেক পাই , োর েভযোই মানিেভযো, োর ইিেহােই
মানুেষর ইিেহাে।

এই পেিটায় আেিে, আেগ ওই েিা শরীেরর নারীর কথাটা েশষ কের েনওয়া োক। খিেরর কাগেির েিিটায় সি
েিাো োিিল নারীিটেক, োর মুেখর েচায়ােলর িচিুেকর গেন। েেি োর অিিশি েৃেীয় িাচাটা, পথম দেটােক
কঁাচরাপাো েোশেনর মানিেভযো-েেচেন িনো িপিটেয় েমের েফেলিেল। িাচাটােক পায় েিখাই োিিল না,
কাপেের পুঁটিলর মেধয েপঁচােনা অিসায় োেক অনয েে েকােনা িাচার, মােন আধুিনক েহােমা েেিপেয়েনর িাচার
মেই লাগিেল। হেে পাের েে, িনেির অনামকৃে দই ভাইেয়র কথা মাথায় োয়া েফেলিেল িিিিেির, িা, এটাও হেে
পাের েে, এই িাচাটা একটা অিযক েকে, িা, ওর মার মেই, িযক আর অিযেকর একটা িডটারলাইন। অনয
দেটােক েলােক মারল, এ েিঁেচ েগল, এই পৃথক ভিিেেিযর িযাখযা হয়ে এটাই।
খিের িেল, েৃেীয় িাচািট এখন েরকাির হােপাোেলর ডাকােরর পেটেিকেণ রেয়েে। োরা েগাটাটা ৈিজািনক ভােি
েিাোর েচিা করেেন। এর িেন িিন পের, খিেরর কাগেির খিের েফর েফরে আেে নারীিট। খুিই েোট একটা
খির। িিিিেির খুঁেে চলার মেধয না-পেেল, অনয অেনেকর মেই িিিিেিরও হয়ে েচাখ এিেেয় েেে। খিের িেল,
নারীিটেক আর পাওয়া োেি না। েনােনর েেি িেিনও পেটেিকেণ িেেলন, িকন হােপাোেলর পহরা এিেেয় িেিন
অিৃশয হেয় েগেেন। গিলর মুেখর কােরি আো আেলার েলেক িিিিি না-েিেনই আিিষার কের েফেলিেল, নারীিট
এখন েকাথায়। িরেপােটট পের আমরা েিখি, এখােন একটা িে িিিনে েশখার িেল িিিিেির। োর পরিেটী খুঁেি
চলার পিকয়ায় এটা একটা িিরাট োয়া েফলেি। েকাথায় ভীিে-োয়ুেরাগ িা পযারানইয়া েশষ হয়, এিং েকাথায়
উচের েংেিিনশীলো িা হাইেটন অযাওয়ারেনে শর হয়, এটা ভাল কের িুেে েনওয়া িরকার িেল োর, িিষমানুষ
িিষয়ক োর িরেপাটটটােক নূযনেম েকােনা অথটপূণটো েিওয়ার িেনয।
িিষমানুষ এিং িিষমানুষ েংকান েথয খুঁেি চলাটােক িিিিি িনেিও অেনকিিন অিব একটা সেন পিকয়া িেল
িুেেে পােরিন। িনিল রািীি, অনািমে দই ভাই, এিং িনেিেির িালয েথা ৈকেশােরর ওই োটমানোগেলা িনেয়,
সাভািিক ভােিই, নানা গরিমল, নানা ভাঙচুর, নানা না-িমেল ওিা ― এিং এই েিিকেুর কারেণ োর মেধয নানা
েঙট িেলই। েঙটটা শধু োর না, োেির চার ভাইেয়র, িকন ওরা আর ভািেি কী, ভািনা েথা িকয়ার িািয়ত
সাভািিকভােিই, একা োর। এটা েে এখেনা মেন কের, রািীি আেেল েগাটাটাই ভােি এিং েিােে, িচনা কের। শধু
িচনানুগ েকােনা িকয়ায় েপঁঁেেে পাের না। হেে পাের, এই ভািাটা আেেল িিিিেির অেযিধক আেিগপিণো। িকন
েে ভােি এটা। মােে মােেই রািীেির কােে িগেয় িেে িিিিি, েশানায় োর েখঁািা আর খুঁেি পাওয়ার িৃতান।
পিেিট খুঁিটনািট। েেন রািীি একটা শান িসর িযাক-আপ। েি িকেু েোলা থাকেে রািীেির মাথায়। েকােনা একিিন
েিেরােি একটা পেকঁশল, ো িিেয় েুেল আনা োেি েগাটাটােক। িিিিি েখন আর না-থাকেলও। না-থাকার ভয়টা
আিকাল েে পায়ই পায়। োইিার-ইনাে হািরেয় োওয়ার পর েথেক। রািীেির োমেন িেে, কখেনা কখেনা
েগাঙািনটা পিােপেট, িিিিি োর েিখা এিং িযাখযাগেলা িেল চেল, িলেে িলেেও আিার অেনকিকেু নেুন কের
িমেল েেেে থােক, নেুন িকেু মাথায় আেে, নেুন েকােনা েক ো পাওয়া েথযগেলােক নেুন ভােি িযাখযা কের।
এই ভােি একটা িীোট েময় িুেে িিিিি, িনেি ভাল কের না-েিেনই, িিষমানুষ িিষয়ক োর িরেপাটটটার েগাোপতন
কের চলিেল। িকন েেচেন পিকয়া িহেশেি িরেপাটটটা েিেগ ওিার িেনয িরকার পেেিেল ইিারেনট আর েনট
েথেকই পাওয়া ইনােেক। েনেট ওর পিরগৃহীে িনকনাম োইিার-ইনাে, েোট কের ইনাে। েনেট েো োই হয়,
িনেিই িনেির নামকরণ এিং িপেৃত। েনট আর ইনাে এই দেটা উপািান িমেল একটা অনুোটেকর কাি কেরিেল।
ো িেল িনেির েথা িনেিেির িযিকগে েঙট, এিং োর চারিিেক নানা েিিনা আর হােেে েিোেনা, েেটা কেম
েিখা িিেয়িেল একটা েেচেন েিকয় অনুেনােনর আকাের। একটা পিকয়া ো োর িনেির েচেয় িে। িে আেরা
অেনক িকেুর েচেয়ই। এিং হয়ে িে েহােমা েেিপেয়ন িা েহােমা েেিপেয়ন িনয়ানারথালানািেে-এর েচেয়ও।
এর আেগ এই েগাটাটায় কেকগেলা েমাপেেনর গরেতর কথা এেেেে। একটা েমাপেন কাি কেরেে এখােনও।
িেনু েভযো িনেয় একটা আকষটণ িিিিেির িচরকালই িেল। েকন িেল? এটা এখন মােে মােেই মেন হয় িিিিেির।
েময় ইিেহাে ভূিম-কাল-েমে ― এর েকােনা েগাপন েক থােক? আপােিনিটাক এই িািিো িকেু েূি েিেেয় িিেে
থােক? কারর একার নয়, েকেলর িেনয? েে পায় েখন োেির েপেয় ওেি, একটা একটা কের োরা িমা হেে
থােক? অেপকা কের চেল িকেু েমাপেেনর? কখেনা েমেল, কখেনা েমেল না। হয়ে এরকম এক েূেির আকােরই

োর কােে আেে হরপা মেহেিািােো, েলাথাল, চানহিেরা, কািলিিান ― ওই িািল, ওই লুপ নিী, ওই আকান
নগর, ওই িিটর আেট, এিং োেির অয়ে অশ ও িৃমেণর িমিলে রকাকো। েূিটা োর কােে আেে িেলই, পের,
একটা অনয েখঁািার েেি িমেল েেেে পারল, েনট আর ইনােের অনুোটেন?
িেনু েভযো, োরও আেগর িালুচ-রা, িেনুর টুকেরা টুকেরা হেয় োওয়া, িেনু েংসৃিের টুকেরা হেয় েিেেয় িমেশ
োওয়া আগে এিং িিিয়ী আেটেির ধেমট েেি আচাের পেকঁশেল, েোগিশটেন, োংেখয, অথিটেিেির পুরানপুরেষ,
িশি-দগটা-শাকমরী-ভগিেীেে ― এই েগাটাটাই, এখন ভােি িিিিি, এটাও িক পুনরািৃত করেে না েহােমা
েেিপেয়ন িনয়ানডারথালানািেে-এর িিন-পিােহর েেই একই গিেপথ? এই িরেপাটটটাও িিক েেটাই করেে, আর
একিার। অেনক িকেুেক এক িায়গায় এেন িমিলেয় িিেি। আর েমলােনা মািই রেয় োেি শধু িমেল োওয়া অথটটা,
েেন একমাি িরেপােটট েমলার িেনযই োরা িেল, েেমন আধুিনক েহােমা েেিপেয়েনর িনিিেনােম িনয়ানডারথাল,
েেমন আেট েংসৃিেেে িেনুপিাহ।
ইিারেনেট িেনু েভযো িনেয় নেুন িকেু খুঁিে িিিিি। োেক উেতিিে করে িেনু-িলিপর পােিাদার, িডোইফািরং।
একটা এলাকা েেখােন োদ গিণে ইিেহাে ভাষা আর েরামাঞ একিিে হেয়েে একই আধাের। িেনুিলিপর পােিাদার,
োর েিা-অেফল এিং েিা-েরামািঞে োিায়, িনেিই একটা উপাখযান হেয় েগেে। এর িেনয অেনক োইেটই েেে
িিিিি। একিিেক, িডোইফািরং এর গিণে, অনয িিেক েনােরািভ, আেেকা পারেপালা, ইরািেম মহােিিন ইেযািির
িেনুিলিপর কাি। েনেট েোারাোুিরর েময় খরেচর কথাটা িিিিিেক মাথায় রাখেেই হে। অকৃেিার মামার মৃেুযর পর
েথেক েগাটাটা োেির চারিেনর। োর মেধয দিন েগাো েথেকই েনই, আর রািীি েথেকও েনই, েেি রািীেির
িেনয িযয়টা আেে, োই েগাটাটাই এক ভােি িিিিেির। িকন েেটা অফুরান নয়। আর, একটা মফসল
িমউিনিেপযািলিটেে িেে, েীিমে অথটৈনিেক োমেথট, বড-িযান নয়, ওেক কাি করেে হিিল ডায়াল-আপ
কােনকশেন, েটিলেফান লাইন িিেয়। োই, েনেট েোারাকালীন মাথায় রাখেেই হে ― আর একটু েিখা মােন আর
একটা কল, েটিলেফান িিল িােেে। োই, পথম েথেকই, েকােনা োইেট িরকাির িকেু েপেল, োইেটর েিেে েিওয়া
অংেশ হাইপারিলংক ধের ধের েমিকটে েি ওেয়িেপি সয়ংিকয় ভােি নািমেয় আনার িেনয ডবেগট েগােের েকােনা
োইট-কিপয়ার পযােকি িযিহার করে িিিিি। খুি দে এেে িনিটািচে োইেটর িনিটািচে অংশটা েনেম আেে,
েেখােন িলংক-করা েমি িরেোেট েহ। পের, িনেির েমিশেনর হাডটিডস েথেকই একটা টুকেরা ওেয়িোইেটর মে
কের পো োয়। এখন অেভযশ হেয় েগেে, ভাল েকােনা োইট েপেলই ইউআরএলটা েুেল রােখ িিিিি। োরপর,
েভার িেনেট নাগাি উেি, েখন উিেেই হয়, রািীেির িিোনা পাোেনা, িিপ িিলােনা, পরপর োইটগেলা নািমেয়
আেন। ওই েময়টা ইিারেনট িে, েটিলেফান চািট কম। োইট-কিপয়াের নামােে িিেয়, রািীেির কািগেলা কের
িিেয়, ওর িিেক োিকেয় িেে থােক িিিিি। এটা একটা অদুে েুেোগ, িনেিেক িিক েকমন েিখেে এটা িানেে
োর কখেনা আয়না েিখেে হয় না, রািীিেক েিেখ িনেলই চেল। িনেির চুল আঁচেে মােে মেধয ভুল কের রািীেির
িিেক োকায় িিিিি, িিক হল িেঁিথটা? োরপর, িনেির মেনই েহেে েফেল, এিং, েকাথাও েিেযই েিিেটা রাখার
িেনয, িনেির আর িনেির আয়নার মেধয, রািীেির চুলটাও আঁচেে েিয়। রািীি েকােনা আপিত কের না, োই, ভুল
ভািেে েিেনও, এটা োর একমাি েনাম ভাইেয়র কােে িনেির েহণ িেল েভেি েনয় িিিিি, েভেি েনয় একটা
অপিেেরাধয ভালিাো িেল।
িরেপােটটর োইিার-ইনাে পেেি িফের আো োক ― এই িরেপাটটটা এক অেথট োইিার -ইনােের সৃিে-েপটণও।
েনেট নানা োইেটর নানা েমেেিেিােডট নানা িেনর নানা িযিক মোমে পেেে িগেয় িিিিি পথম পায় নামটা,
োইিার-ইনাে, েোট কের ইনাে। িনেির মোমে েপাো করার েময় ইিে িিে ইনাে িলেখ। ইনােের েলখােেই
িিিিি, পথমিার একই েেি পায়, িেনু-েভযো আর িনয়ানারথােলর পেি। পথম িিেক খুি একটা মন িিেয়
ইনােের েলখা পেে না িিিিি, ভয়ানক রাগ থাকে েপাোগেলায়, মািকটন েরকার, েথা েে েকােনা েরকােরর পিে,
পায় পিেিট িাকযাংেশ একটা কের মুখিখিি থাকে। আর থাকে একটা েিটিযাপী েেনহ। পৃিথিীর োিেীয় িকেুর
পিে। েি িকেুর মেধযই ষেেন েিখেে েপে োইিার-ইনাে। ওর একটা েপােোই েপেয়িেল িিিিি, এই িরেপােটট
ইিেমেধযই লাগােনা িাকযাংশটা, পযারানইয়া ইি নািথং িাট এ হাইেটন অযাওয়ারেনে। িকন কেম, পাচীন ইিেহাে,
িডোইফািরং িিজান, আর েিেনিটক অযানথপলিিেে ইনােের অগাধ পািেেয েটর পায় িিিিি। ইনােের েেি

েোগােোগ করার েচিাও কের। কেয়কটা েমল েলেখ। উতর েিওয়ার েূেি ইনাে িানায়, েে ফার ইেোর, িূর পােচযর
পাচীন ইিেহাে িনেয় একটা েপােিেক েুক, োেক ফান েিওয়া িন কের িিেি মািকটন েরকার, পুেরাটােক িনয়নেণ
িনেয় আেেে চাইেে, কারণ, গেিষণার ফলাফল োেির মেনামে নয়।
ইনাে িলেখিেল, িেনু িলিপ েগাটাটাই োেির িডোইফার করা হেয় েগেে, োেে সি পমাণ করা োেি, িূর পােচযর
িেনু, িযািিলন, িমশর এিং কযােথ, আর মধয েথা িিকণ আেমিরকার ইংকা েভযো ― এরা িনিিে ভােিই েহােমা
েেিপেয়ন েভযো নয়, এেির িনমটাো েহােমা েেিপেয়ন িনয়ানডারথালানািেে নােমর অিলুপ উপপিািে। ইনাে
এটাও িেলিেল, এটা েেই অেথট েকােনা অিানা িিগেনর উেনাচন নয়। েরকাির েরেফ এই েথয িহ েুগ ধেরই
িানা। োরা এটা িােন এিং েগাপন কের। িিিিি মানেে চায়িন, এে িে একটা আিিষার এিং েেটা েগাপন কের
োওয়া ― এটা িক েমি আেিঁ? পথম েথেকই ইনােেক একটু িািেকেি একটু োয়িিক লাগিেল োর, জান িা
অনিৃটিি োই েহাক। এটা কখেনা হেে পাের? এেগেলা েিশ, এেগেলা মানুষ, এে ইউিনভািেটিট, এে িই, এে
লাইেবির িুেে এে িে একটা আিিষার অনুচািরে েথেক েেেে পাের?
ইনাে েমল কেরিেল, েথযেক েগাপন করার িেনয লাখ লাখ মানুষেক িনয়নণ করেে হয় না। েথযটা েেখান েথেক
োর োিা শর কের, েেখােন থােক মাি হােে েগানা কেয়কটা েলাক, োর মােন, এই েকেি, হােে েগানা কেয়কিন
কেৃটসানীয় েহােমা েেিপেয়ন, োরা েিেে উেিেে, িে হেয়েে, কমোিান হেয় উেিেে এই েহােমা েেিপেয়ন
উতরািধকার িেয় িনেয়, িেনুর নগরিনমটাণ, িযািিলেনর েূেট-উপােনা, ইংকার মিনর-অিিারেভটির, িমশেরর িগিা,
িচেনর পটাির, এগেলা োেির আৈশশি েগঁরি ও আতপিরিচিের িিনু, এেির িনিরেখই িনেিেির িচেনেে এিং
িািনেয়েে োরা। এিার, েখন অেনক পসিের পর, েখন োরা িনেিরাই পেেযেক এই েভযোর এক একটা িনিরখ
হেয় উেিেে, েখন োেির হােে আেেে এই েথয। এিার োরা পেেযেকই এই েেথয আেিঙে, কারণ িনেির
অিিিেক োরা িনেিরা েে ভােি িুেে এেেেে এেিিন, েেটা এিার োুিলেয় োেি। োরা পেেযেকই এই েেথযর
মুেখামুিখ হেে ভয় পােি। আর, এই রকম পিরিসিের িেনয একটা েুিক েমােি ও েভযোয় িহ িের ধের ৈেির
আেে ― োধারণ মানুষ এই েেথযর িেনয ৈেির নয়, কারণ, আেেল ৈেির নয় োরা িনেি। এই হােে েগানা
কেয়কটা মানুষ িমেল েেই এ িিষেয় একটা ঐকমেেয েপঁঁেেে পারল, িযাে, েখল খেম। িিশিিিযালেয়
িিশিিিযালেয় োরা নৃেি কের োেি, োেির কােরা কােে এর একটা কণাও আর েপঁঁেল না। এর পের েিি কখেনা,
েকােনা ভােি, আহিরে এিং পকািশে েেথযর িভিতেে িিশিিিযালেয়র এই গেিষকেির কারর কখেনা মাথায় আেে
অনয িকেু, েে িিক েোমারই মে কের ভািেি, িনেিই অিিশাে করেি এটা। োই, আর খুঁিেি না। োই, ৈনঃশব
িিায় থাকেি।
ইনােের এই েি কথা ভািািিল িিিিিেক। এটাও মেন হিিল, েকােনা েংেিিনশীল সাই-িফ েিি েথেক েেন েুেল
েনওয়া কথাগেলা, েেন িভন েেহর এিলেয়ন িনেয় েকােনা িশিকে িচিনােটয এটা থাকেেই পারে। খুি েিিশ েুিচিনে
এিং িুিদিীপ িকেু শনেল েেমন লােগ ― এটা িকেুেেই িািি হেে পাের না, িািি েো এরকম হয় না, েেটা চেল
অেনকটা রািীেির েগাঙািনর মে, এক ভােি চলেেই থােক, চলেেই থােক, েিাধহয় আর িকেু করার েনই িেলই,
োরপর কখেনা একটা েথেম োয়, োরই িা কারণ কী েক িােন?
িকেুেেই িিিিি িিক কের উিেে পারিেল না, ইনােের কথাগেলােক িিক কী ভােি েনেি। এর পের পেরই এেেিেল
ইনােের েশষ েমল, োর পর আর েকােনা েমল পায়িন িিিিি। েেই েমল ইনাে িলেখিেল অনয েকােনা আইিড েথেক।
েকন? এই েমলটার মেধয েকােনা নাম িেল না োইিার-ইনােের িা ইনােের। েিেযকােরর েকােনা নাম েো এটা
নয়ই, এমনিক েেটাও িেল না। শধু পেি েথেক িুেেে েপেরিেল িিিিি, এটা ইনােের েমল। আর একটা
অনযরকমত িেল এই েমলটায়, েগাটা েলখাটাই িনয়ানারথালেির উপর, োেির ইিেহাে েূেির উপর মানুেষর
আকমণ িনেয়, িকন েকাথাও একিােরা েগাটা েমল-এ িনয়ানারথাল িা েহােমা েেিপেয়ন িনয়ানডারথালানািেে
কথাটা েলেখিন ইনাে। িলেখেে, ‘িি আিার ওয়ানে’, ‘ওই অনযরা’। েকন?
এই েমল-এ ইনাে িলেখিেল : েুিম আিম আমরা েিাই একটা গণহেযার অংশ, পৃিথিী েথেক ওই অনযেির িনিিি
কের েিওয়া হেয়েে, এখন িমিটেয় েিওয়া হেি গণহেযার েমি িচি। োরা িানার, েিাি হ আর োেপাজড টু েনা,

োরা এটা িােন, োই োেির িানােনা োয় না। আর োরা িানার নয়, েিাি হ আর নট োেপাজড টু েনা, োরা এটা
িােননা, োই িিশাে কের না, োই োেিরও িানােনা োয় না। এর পেরও, োরা খুি েিিশ িিিসে না-হেয় েিেযই
িকেুটা েিেন িা িুেে েফেল, োেিরও িনিিি হেে হয়, িিক ওই অনযেির মে। োরা েেই গণহেযার অংশ হেয়
পেে, ো োরা িানেে িানােে েচেয়িেল। আমার ো োটেি। োটার আেগ অিব আিম এটা পমাণ করেে পারি না,
আর, আেরা পারি না োেট োওয়ার পের। ওই অনযেির ইিেহাে িনেয় আমার গেিষণার মেই। এটা শেন একটা
পযারাডে লাগেে। ওই অনযেির ইিেহােের মেই আর একটা পযারাডে। িকন আমার েনই হেয় োওয়াটা েকােনা
পযারাডে থাকেি না। মৃেুযটা হেি খুি সশটেোগয, টযানিিিল, অনয েে েকােনা মৃেুযর মে। আিার মৃেুযর েংিািটা,
েেই েথযটা, িফের আেেি পযারাডেের িগেে। ওই অনযেির গণহেযার িিষেয় েেথযর মে।
এই েমলটায় ইনােের কণসেরর িনঃেি িিিিনো, ঔিােীনয, ৈশেয ― এগেলা িিিিিেক েুঁেয়িেল অিশযই, িকন
েেটা কখেনা েশষ কথা হেয় ওেিিন। এই পেেি োর চূোন িায়গাটা ৈেির হওয়ার িপেেন কাি কেরিেল আর একটা
েমাপেন। একটা েোট িকন মারাতক আিিষার। ইনােের েশষ েমলটা আোর িিক আেগ আেগই োেটিেল এটা। োই
ইনােের েমলটা েেিটাচ েমি ভয়ঙরোয় আোাে কেরিেল োেক। োইট কিপয়ার িিেয় নামােনা ওই োইটাংশগেলার
একটায়, ইনােের একটা েপাো পেিেল। অেনক কে-িলংক িেল োেে অনয অেনক ওেয়ি-িরেোেেটর। ইনােের
েলখাটাও েিশ িে, িেন-চারেট টুকেরায়। একটা েথেক পেররটায় েেমন হয়, একটা পেররটায় েেেে হিিল ‘েনেট’
িলংক িিেয়। েিকটা টুকেরা িেল না, মেন পেল িিিিেির, নামােনার মােপেথ কােরি েগিেল। েলখাটা পেেে পেরর
িার েনেট িগেয়ই চমকটা েপল িিিিি। পথেম অেনককণ অিব িনেির েিখাটােকই িুেে উিেে পারিেল না, কী োটেে
এেি? েে িক ভুল করেে িকেু? েমেেিেিােডটর মূল আেলাচনাটা চলিেল ‘রেেটা েোান’ িনেয়, ো িিেয় ইউেরাপ
িমশেরর িপকেটাোম েথা িহেয়েরািিফ পেেে িশেখিেল। েেই আেলাচনার মূল েথডটা অিিকল চলেে, হাডটিডেস
নামােনা োইটাংেশর েেি হিহ একই ভােি। িকন একটা অদুে োটনা োেট েগেে। আেলাচনার েথেড ইনােের এিির
আেগরটা আেে, পেররটাও আেে, শধু ইনােেরটা েনই। েগাটা েমেেিেিােডট ইনােের একটা এিিও েনই। িিমে
হওয়ার েখেনা িািক িেল িিিিেির। অনয পিেিট এিি েথেক ইনােের আেলাচনার পেিগেলা েমূণট অনিহটে
হেয়েে, েগাটা েগাটা িাকযগেলা। আর েে দেটা এিি েথেক পেিটা িকেুেেই েরােনা োয়িন, েেই এিি-দেটাই
উিেেয় েিওয়া হেয়েে। এই েমিটা করা হেয়েে েেেত। েমেেিেিােডটর পিেিট েপােোর কিমকেংখযা েমেন।
আেলাচনার ধারািািহকো িিায় েরেখ। ফলে, োর হাডটিডেস রাখা োইটাংেশর আেলাচনার েগাটা কািােমাটাই
এখােন িিেল েগেে। োইট-কিপয়ার িিেয় নামােনা না-থাকেল েকােনািিনই ো িানেে পারে না। শনেলও িক িিশাে
করে? েকন, ভােি িিিিি, এে িনেিটাষ একটা আেলাচনা? মােন কী এর? েক করল? েকন? ওেয়িমাোারেক েমল
করল িিিিি। একািধক। িানেে পারল, ওেয়িোইেট েকােনা কযাক োেটেে েেিূর েমি, োরা এর িেনয দঃিখে।
একিার এটা আিিষােরর পর, েে কটা িায়গা আেে ইনােের েমািয উপিসিের, োর িানা এিং হাডটিডেসর
ফাইলগেলার েেি িমিলেয়, োর পেেযকটােে িগেয় েিখল িিিিি। ইনাে আর েকাথাও েনই, েিগেলা েমিগেলা
েথেক অনিহটে হেয় েগেে। কািটা েেই করক, েে ভােিই করক, েহি নয় েকােনা অেথটই। িনেির েীিমে
কিমউটার অভযিো িিেয় এরকম েকােনা উপায় েভেি িার করা োর কলনারও িাইের। িকন এটুকু েিাো েহি েে
এটা েকােনা িযিকর পেক অেমি। এমনিক খুি ভােলা কের োইিার পেকঁশল আয়েত আেে এমন কেয়কিন
েলােকর পেকও এটা অেমি, েিি না েরকাির কমো েিওয়া থােক োেির। ইনােের িুিদিীপ িযিকেিিনা ো
করেে পােরিন েেটাই এিার োিটেয়িেল এই আিিষারটা। েগাটা েনট িুেে েিেেয় থাকা ইনােের েোট েোট
মোমেের এিগেলার মে একটা েুি িযাপার িনেয় কমোর এই অেমািয অকলনীয় িযিহারটা োেক এেলােমেলা
কের িিেয়িেল, নিেেয় িিেয়িেল। িনেির এেিিনকার েুিকেিােধর েেঁধ েথেক েুেল আেেে েফেলিেল অপার
শূনযোয়। ো োটেে পাের োর কে কম অংশই েে েভেি িনেে পাের।
ইনােের েমেল ো ো ইনাে িেলিেল, োর েচেয়ও েিিশ কের িিিিিেক এিার ভািােে শর কেরিেল ো ো ইনাে
িেলিন, িকন িিিিি পেে িনেে পারিেল। েেমন, একিােরা ওই ‘িনয়ানারথাল’ কথাটা না-েলখা, অনয ইেমল
অাাইিড িযিহার করা, ইেযািি। িযিকগে থাকার অিধকার, রাইট টু পাইেভিে, এিং এফিিআই েথা নাো ইেযািি
েংসার েরেফ োর উপের িারিার অনুপেিশ ইেযািি িনেয় িকেু েলখা পেেিেল েনট েথেক। েেখানকার িকেু পেি

োর মাথায় িফের িফের আেিেল। িিেশষে েেথযর আিানপিােন োইিার িনভটরোর িনিরেখ। েেই েটিলেফােন েকউ
িিেশষ িকেু শেবর েকােনাটা উচারণ করেি, েেি েেি োর নােম একটা ফাইল ৈেির হেয় োেি, এিং োেক ‘এিনিম
অফ িি িপপল’ ধের িনেয় োর িিষেয় েিন করা শর হেয় োেি, এটা েিি িিশদ সাই-িফ-ও হয়, েেথযর
ইেলকটিনক আিানপিােনর উপর এ ধরেনর একটা িফোর লাগােনা েো েিেযই েেমন শক িকেু নয়। েে েকােনা
ইেমেল িকেু িনিিটি অকরমালা থাকেলই োর একটা কিপ েকাথাও িমা হেে থাকেি। এিং েকউ একটা েেই
েমলটােক, েমেলর েলখকেক এিং পাপকেক েখন খুঁিটেয় নির রাখেে থাকেি, এটা েো েিেযই শক িকেু নয়।
আেরা েে ধরেনর োমেথটর পিরচয় েে ইনােের এিিগেলার েূেিই েপেয়েে। েেরকম িকেু েিি েিেযই কারণ হয়,
ইনােের িকেু িিেশষ শব িযিহার না-করার? অনয আইিড েথেক েেী শেবর, পিলিটকািল কােরক েমল, োেে োর
িেনয িিিিিও িিপেি না পেে?
ইনােের েথেক এটুকু েপল িিিিি, এই েমািনাটুক,ু েে এটা েিেযই হেে পাের েে, েকউ একটা, খুি উচিেরর
কমোিান েকউ, িকেু িিেশষ িিষয় িনেয় িকেু িিেশষ মোমে, এই েেই িিেশষ মোমেের অিধকারীেির পহরায়
রাখেে এিং িনয়নণ করেে। এটা েে েমি এটুকু িুেেে পারল িিিিি। এিং আেরা িুেল েে, েহােমা েেিপেয়ন
িনয়ানারথালানািেে এই রকম একটা সশটকাের িিষয় হেেই পাের। ইনােের এই মেটাও োর কােে অেমি
লােগিন েে, ইংকা মায়া িেনু েমেোপেটিময়া িমশর এগেলা িনয়ানারথাল েভযো হেেই পাের। েিি এমনিক িিশদ
িনয়ানারথালো েেটা েিি নাও হয়, েেখােন একটা িযাপক হাের িনয়ানারথাল অংশেহণ থাকেেই পাের। আেেল,
এই িিশদোর ধারণাটার পিেই একটা িিরপো আেে িিিিেির। হয়ে েে িনেি োমিেক ভােিই এেটা অিিশদ
িেল, োর একটা অেচেন ঈষটার পকাশও হেে পাের এটা। ো েিি হয়ও, েেটা খুি একটা দভটাগযিনক িেল মেন
হয়না োর।
এটা িিিিি মেনই কের, িিশদোর ধারণা িনায় একটা িিশদেম মা, িিশদ মা-িািা পাওয়ার িােনা েথেক।
েেঁনো িচনেে েশখার পথম িিেক োই েিেচেয় িে েঁাকুিনটা হয় িনেির িন, োই িেনর িপেেন িািা-মা-র
িিনোটা িানা ― েোিনহীন মা িলিহীন িািার িিশদোটা আর পাওয়া হেয় উিল না। োই, িিিিেির েিাধহয় এটা
েেঁভাগযই েে োর িািা-মা-মামা এই েগাটাটা িমেল মােৃত িপেৃত ইেযািি েগাটাটাই অমন মমটািনক ভােি েোঁেট
োওয়া। ওেি িিশদো-িিলাে োর েকােনািিন োেটই ওেিিন। েহােমা েেিপেয়ন েহাক িা েহােমা েেিপেয়ন
িনয়ানারথালানািেে, িিশদোর ধারণাটাই োর ভােলা হিম হয় না আর। িিশদ েহােমা েেিপয়ান িা িিশদ েহােমা
েেিপেয়ন িনয়ানারথালানািেে এর েকােনাটােকই িিক িুেে উিেে পাের না িিিিি। িিষমানুষেির িনেয় িনেির খুঁেে
চলার পিকয়া েথেকও এর পেক িকেু উপািান এেেেে, েে কথা আেেে এখুিন। আর িিশদোর িিরেদ েিেচেয় িে
েুিক েো োটনার আকাের এই িরেপােটট ইিেমেধযই এেেেে। িযাংক িােরায়ােনর েেির িারিিলািেনী ওই নারী, দই
িাচা িনিিে ভােি আর এক িাচা অিনিিে ভােি হািরেয় েে িনরেেশ এেে িভেেিেল মাংেের িািাের। িযকঅিযেকর িডটারলাইন ওই নারীর িিষলকণ েো খুি েিিশ অিযক িেল না। োও মাংেের িািাের োেক কাটা হিিল,
েহােমা েেিপেয়েনর িিশদো িিষেয় এর েচেয় িে ফকুির আর কী হয়? োেির মফসল িমউিনিেপািলিটর
েপঁরভিেনর খুি কােে এক পাগিল থাকে, োর লযাংেটা গা েিেয় কািা পেে, েপাকা। োেেও নয় িশ মাে অনর
োর েপট ফুেল েেে েপিমক ঔরেে। িাচাগেলা োর পর কী হে - - মােে মােে মেন হেয়েে িিিিেির, েখেয় েফলে
হয়ে। এখন আর েিেখ না, িেের একটা কের িাচা েখেয় কেিিন আর িঁাচা োয়। েপাকা-গোেনা পাগিলনীর এই
হালেের পর, এে হািার িেেরও েহােমা েেিপেয়ন িিশদোর গলটা েহােমা েেিপেয়ন িিশদোর গলটা েহােমা
েেিপেয়ন পুরেষর েপঁরেষর অকমোর উপর িড েিিশ িিশাে িেল মেন হয় িিিিেির। িরেপােটটর েটকিনকাল
অংশটায় আেগই উেেখ করা হেয়েে, েহােমা েেিপেয়ন এিং েহােমা েেিপেয়ন িনয়ানারথালানািেে পিািের িিন
েংিমশেণর েমািনাটা েেখােন িেলই। োই, িিশদ েহােমা েেিপেয়ন িা িিশদ েহােমা েেিপেয়ন িনয়ানারথালানািেে
কই, েকাথায়?
এটুকু িায়গা িনিিে েে িিষমানুষেির িিরেদ একটা েিটিযাপী পিেেরাধ আেেই। চারিিেক িযাপ এই েহােমা
েেিপেয়ন েভযোর পিেিট িের োরা আকান, অিরদ। এমনিক োেির েথযটুকুও। কঁাচরাপাো েোশেনর চারিিেক
ওই ফযালা-নযাপলা-িটারা কখেনা নাো-এফিিআই-িেআইএ-র হােে িশকাপাপ হয়িন, অযাকচুয়ািল েকােনা িশকাই

কখেনা পাপ হেয়েে িক োরা, োর পেয়ািনও পেেিন। েমাি েভযো েমেকটর আভযনরীণ এটা। এরা েকউই
িােননা, কার িিেনােমর েে অিধকের পিেিনিধ, েহােমা েেিপেয়ন না েহােমা েেিপেয়ন িনয়ানারথালানািেে, িকন
েে পিেিনিধত কের েহােমা েেিপেয়েনর। আিেে েকউই িক িােন োর িিেনর অিধকাংশ েকাথা েথেক এেেেে? িানা
িক েমি আেিঁ? েিি এমন হেয় থােক েে েহােমা েেিপেয়ন িিন-পুল িেল েেটা পচািরে, েেটার মুখমেল িােীয়
িকেু ৈিিশিয িাি িিেয় েগাটাটাই এেেেে িনয়ানারথালানািেে-এর িিন-পুল েথেক? েক িলেে পাের? িলা িক েমি
আেিঁ? এরা েো েহােমা েেিপেয়েনর েেহাির িেল, োই পচুর ৈিিশিয েো দই পেকই িেটােি। েগাটা পিকয়াটা েিি
েকয়েনর মে কের োেট থােক ― আেনেগােনর েেই েেহািরেক েে েিশেপিমক কেরিেল, দই কেিিকে
মৃেেিেহর িভের েে িেল কম কুিৃশযের, এিং অনযিনেক েিশেদাহী? েেই একই ভােি, েহােমা েেিপেয়ন-ই
িনিটািচে হেয়েে পিরিচিে, আইেডিিিট িহেশেি, আর, এই িনিটাচন োেট োওয়া মািই, আর িকেু করার থােকনা,
েহােমা েেিপেয়ন িনয়ানারথালানািেে-েক অিরদ িনিটািেে অপেনািিে না-কের। োই, িিষমানুেষর লকণ িযক
হওয়া মাি, অমৃেমানুষেির োেক মারেেই হেি। িরং, এখানটায়, িনেির েেি েুলনা কের, অমৃেমানুষেির িে
দভটাগা লােগ িিিিেির। হেযাকারী হওয়া োো আর েকােনা ভিিেিয অিিশি থােক না এেির। এমনই এেির
আতপিরিচিে, হেযা োো আর েকােনা েমাধান েনই এেির আইেডিিিট কাইিেেের। োই, শধু, ফযালা-নযাপলািটারা নয়, কঁাচরাপাো েোশেনর েৃেীয় িাচােির হেযা করেেই হয় েরকাির ডাকারেিরও। েরকাির ডাকািরে
হওয়ার পিকয়ায় অিেশষহীন ভােি অিলুপ হয় এরকম পিেিট িাচা। িাচা িা োর েথয ― এর েকােনাটােকই আর
পাওয়া োয়না। পিেিট েকেেই এই একই ইিেহাে, িা, ইিেহােের অভাি, েিশ িকেু উিাহরণ খুঁেে েিেখেে িিিিি।
অমৃেমানুষেির ইিেহাে েথেক এরা েমূণট লুপ হেয় োয়, িিক েেই উপপিািের মে োর িিন এরা িহন করেে।
লুপ হয় িকন লুপ হয় েকাথায়? লুপ েিি হয়ই েো এই িরেপাটটটা েলখা হয় কী কের? েকােনা লুপ িিিিি েো এই
িরেপাটটটা িলখেে পারে না? িিিিি েিােে, এই পেিটা আো মািই োর মুেখর েরখা েকামল হেয় আেেে। একটা
েিিনা, একটা হাে-িািেেয়-িুেক-েুেল-িনেে-চাওয়া। োর শরীর েুেলা েুেলা হেয় োয় এটা মেন এেলই। োর ভাল
ভাই দিন েনই, এেকিােরই েনই, একটুও েনই - - িকেুেেই েমেন িনেে পাের না িিিিি, েকােনা িিনই পােরিন। আর
োই িক িরেপাটটটা েলেখ েে? না, এর একটা িৃহতর উেেশয েো আেেই। একটা ইিেহােের োমেন িপেেন উপের
িনেচ িািিয়ার িনেচ েগালােপর পঁাপিেেে িঁাো েনেে েনেে িপঁপেের গােন আেরা কে ইিেহাে িযক অিযক রেয়
োয়, োর েকােনাটাই োেে হািরেয় না োয়। িরথুষ, িুদ, েীশ, গানী ইেযািি োরা মানুেষর, েহােমা েেিপেয়ন এিং
েহােমা েেিপেয়ন িনয়ানারথালানািেে দইই, িা দেয় িমেল িমেশ একটা িমশ িিেনাম, োই েহাক, কিটা েপেেন
িনেির কেির েচেয় অেনক েিিশ কের, োেিরই েক একিন িেলিেেলন না, শে ফুল িিকিশে েহাক?

