ওয়ার্ল্ড কাপ
মুহম্মদ জাফর ইকবাল : িসগােরেটর প্যােকেট ‘সংিবিধবদ্ধ সতর্কীকরণ’
থােক। েসখােন িসগােরট েখেল কী কী েরাগবালাই হেত পাের তার ভয়াবহ
বর্ণনা থােক; এর পেরও েকউ যিদ িসগােরট েখেত চায় তােক েসটা িনেজর
দািয়ত্েব েখেত হয়। আিম একটা েসিমনােরর কথা জািন েযখােন বক্তা তার
েসিমনার েদয়ার আেগ ‘সংিবিধবদ্ধ সতর্কীকরণ’ কের িনেয়িছেলন–অর্থাৎ
শ্েরাতােদর বেল িনেয়িছেলন েয িতিন েয িবষয় িনেয় কথা বলেত যাচ্েছন
েসই িবষেয় িবেশষ িকছু জােনন না, তাই ভুলভাল িকছু বেল েফলেল তার
দািয়ত্ব িনেত রািজ নন! আজেক ওয়ার্ল্ডকাপ িনেয় এই েলখািট িলখেত
শুরু করার আেগ আমার মেন হচ্েছ পাঠকেদর উদ্েদেশ আমার ‘সংিবিধবদ্ধ
সতর্কীকরণ’ কের েনয়া দরকার। কারণ আজেক েয িবষয়িট িনেয় িলখেত
বেসিছ আিম েমােটও তার এক্সপার্ট নই। িবষয়িট কত গুরুতর েসিট একিট
কথােতই বুিঝেয় েদয়া সম্ভব, সারা পৃিথবী যখন ওয়ার্ল্ডকােপর
উন্মাদনায় উন্মত্ত তখন আিম এখন পর্যন্ত একিট েখলাও েদিখিন।
খুব স্বাভািবকভােবই প্রশ্ন উঠেত পাের আিম তাহেল েকন এই িবষয় িনেয়
িলখেত বেসিছ? কারণিট খুবই সহজ, ওয়ার্ল্ডকাপ েখলা শুরু হওয়ার পর
আমার চারপােশর মানুষগুেলা েযভােব প্রিতক্িরয়া করেছ তােত আমার
ধারণা ওয়ার্ল্ডকাপ েখলা েথেক েসিট েমােটও কম চমকপ্রদ নয়। েসিট
িনেয় আিম েতা িলখেতই পাির।
আমার ধারণা এই েদেশর েমাটামুিট সবাই েজেন েগেছন জার্মান েদেশর
ভক্ত একজন িনেজর জিম িবক্ির কের এই ওয়ার্ল্ডকাপ েখলা উপলক্েষ
প্রায় সােড় পাঁচ মাইল লম্বা একিট ফ্ল্যাগ ৈতির কেরেছন। পেথ-ঘােট
আমরা হয়ত এ রকম কেয়ক মাইল লম্বা ফ্ল্যাগ অহরহ েদিখ না িকন্তু
নানা েদেশর নানা সাইেজর ফ্ল্যাগ েয েদিখ তােত েকান সন্েদহ েনই।
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এ েদেশ হািজর হেল এিট েকান্ েদশ েসিট িনেয়
পাের। একজন মানুষ একটা িনর্িদষ্ট েদেশর ফুটবল

েখলার ভক্ত হেতই পাের িকন্তু ঢালাওভােব েসই েদেশর ফ্ল্যাগ টানােল
িনেজর েদশেক একটুখািন হেলও অসম্মান করা হয়। অন্য সবিকছুেকই
হালকাভােব েনওয়া যায় িকন্তু জাতীয় পতাকা বা জাতীয় সঙ্গীতেক
হালকাভােব েনওয়া যায় না। মেন আেছ, গতবােরর ওয়ার্ল্ড কাপ েখলার
সময় যেশােরর িডিস মাইেক েঘাষণা িদেয় অন্য েদেশর
িদেয়িছেলন। আমার ধারণা তারপরও যিদ েকউ তার প্িরয়
েদশিটর পতাকা টানােত চায় তাহেল তার ওপর বাংলােদেশর
টািনেয় রাখেত পাের। েকউ স্বীকার করুক আর নাই করুক,

পতাকা নািমেয়
ফুটবল িটেমর
একিট ফ্ল্যাগ
জাতীয় সঙ্গীত

েয রকম শুধু িকছু শব্দ আর িকছু বাক্য নয় আরও অেনক বড় িকছু; জাতীয়
পতাকাও েস রকম শুধু েসলাই করা দুই টুকেরা কাপড় নয়, আরও অেনক বড়
িকছু। িনেজর েদেশর জাতীয় পতাকার প্রিত ভালবাসা েদখােনার জন্য
যেশােরর েসই িডিস এখনও আমার প্িরয় মানুষ রেয় েগেছন।
যাই েহাক, শুধু জাতীয় পতাকা িনেয় বাড়াবািড়র কথা বলার জন্য আিম
আজেক িলখেত বিসিন ওয়ার্ল্ডকােপর েমৗসুেম আমার অন্য অিভজ্ঞতাটুকুও
ভাগাভািগ কের িনেত পাির। এটা েকউ অস্বীকার করেব না েয েখলা েদখার
সময় েকউ যিদ েকান একটা িটমেক সােপার্ট কের তেব েখলা উপেভাগ করার
আনন্দটুকু শতগুণ েবেড় যায়।
তাই, আিম েদিখ আমার আশপােশ যারা আেছন তারা প্রায় সবাই েকানও না
েকানও িটেমর ভক্ত। আিম েযেহতু িনর্িদষ্ট েকানও িটেমর ভক্ত নই তাই
যিদ কখনও েখলা েদখেত বিস তাহেল অবধািরতভােব দুর্বল িটমিটর জন্য
মায়া জন্েম যায়, তখন িনেজর অজান্েতই মেন মেন েসই দুর্বল িটমিটেক
সােপার্ট করেত থািক। েদখা যায় সাধারণত আমার েসই দুর্বল িটম েখলায়
েহের যায় এবং আিম আশাভঙ্গ িনেয় ভগ্ন হৃদেয় েখলা েদখা েশষ কির।
িটমিটর জন্য যত না দুঃখ হয় তার েচেয় শতগুণ েবিশ দুঃখ হয় েসই
িটেমর সােপার্টারেদর জন্য। তাই আমার জন্য প্রায় সব েখলাই হচ্েছ
মেন দুঃখ পাওয়ার েখলা। (এই বছর েযেহতু এখনও েখলা েদিখিন তাই, মেন
দুঃখ পাওয়া এখনও শুরু হয়িন।)
তেব আমার চারপােশ যারা আেছন এবং যারা িনয়িমত েখলা েদখেছন তারা
বেলেছন, এই বছর নািক দুর্বল িটম আর শক্িতশালী িটম বেল িকছু েনই।
েছাট-বড় সব িটমই নািক অসাধারণ েখলা েখলেছ এবং এই ওয়ার্ল্ডকাপ
হচ্েছ সর্বকােলর শ্েরষ্ঠ ওয়ার্ল্ডকাপ েখলা। কােজই েয িটম েহের
যাচ্েছ মেন হচ্েছ, মায়াবশত তােক সােপার্ট করেল আশাভঙ্গ হওয়ার
কারণ েনই, েশষ মুহূর্েত েগাল িদেয় তারাও নািক িহসাব েগালমাল কের
িদচ্েছ। আমার পিরিচত েবাদ্ধা দর্শকেদর কথা িবশ্বাস কের আিম হয়ত
এক-দুিট েখলা েদখার েচষ্টা করেতও পাির যিদও বলেত দ্িবধা েনই মূল
েখলা েথেক দর্শকেদর অিভব্যক্িত েদখেতই আমার অেনক েবিশ মজা লােগ!
ওয়ার্ল্ড কাপ েখলা শুরু হওয়ার পর আমার পিরিচত বন্ধুবান্ধব যখনই
একত্িরত হয় তারা ফুটবল িনেয় কথা বেল। আিম খুব আগ্রহ িনেয় তােদর
কথা শুিন, আমার কােছ ফুটবেলর জন্য তােদর এই ভালবাসার ব্যাপারটুকু
অসাধারণ মেন হয়। লক্ষ্য করিছ সবাই সব েখেলায়ােড়র নািড়নক্ষত্েরর
খবর রােখন, েকান্ িটম েকান্ েখলায় কী কেরেছ তার খুঁিটনািট তারা
িবস্ময়কর রকম িনখুঁতভােব বর্ণনা কেরন। তারা েখলা েদেখ আনন্দ পান

এবং আিম তােদর আনন্দ পাওয়া েদেখ আনন্দ পাই।
এই েদেশ সব িটেমরই ভক্ত খুঁেজ পাওয়া যায়; তেব আর্েজন্িটনা এবং
ব্রািজেলর ব্যাপারটা অন্যরকম। যারা এই িটম দুিটর ভক্ত েকান একিট
অজ্ঞাত কারেণ তােদর মােঝ এক ধরেনর েরষােরিষ রেয়েছ। আেগ েভেবিছলাম
এিট বুিঝ শুধু আমােদর েদেশর জন্য সত্িয। িকন্তু িমিডয়ােত েদেখিছ
এিট পৃিথবীর সব েদেশর সব ভক্েতর জন্য সত্িয। শুধু িনেজর িটমেক
ভালবাসেলই আনুগত্য পুেরা হয় না, অন্য িটমেক রীিতমেতা অপছন্দ করেত
হয়। এই েরষােরিষ যিদ শুধু েকৗতুেকর পর্যােয় থাকত তাহেল বলার িকছু
িছল না। িকন্তু খবেরর কাগেজ েদখিছ এই িনেয় রীিতমেতা মারামাির
এমনিক খুেনাখুিন পর্যন্ত হেয় যাচ্েছ। তার চাইেতও ভয়ঙ্কর ব্যাপার
ঘেট যখন েফবািরট িটম েহের যাওয়ার পর েকউ আত্মহত্যা কের েফেল। কী
ভয়ানক! েখলািট মানুেষর আনন্েদর জন্য, এিট যিদ মানুেষর মনেক
িবষাক্ত কের েদয় তাহেল েকমন কের হেব।
তেব সব সময় েয মনেক িবষাক্ত কের েদয় তা নয়। খবেরর কাগেজ েদেখিছ
জাপােনর েখেলায়াড়রা েয রকম ভদ্র তােদর দর্শকরাও েস রকম ভদ্র।
জাপান এই ভদ্রতার কারেণ পরবর্তী রাউন্েড এেসেছ এবং তােদর
দর্শকরাও েখলার মাঠ েথেক িবদায় েনওয়ার আেগ গ্যালািরিট েঝেড়পুেছ
পিরষ্কার কের েরেখ যাচ্েছ। েশষ মুহূর্েত িনেজর িটম েহের যাওয়ার
পরও েকউ যিদ আশাভঙ্েগর েবদনা বুেক েচেপ েরেখ গ্যালািরর িনেজর
অংশটুকু েঝেড়পুেছ আসেত পাের েসিট খুব কম কথা নয়। েসিদন আমার একজন
সহকর্মীর কােছ শুেনিছ মােছর বাজাের মাছ িবক্েরতা যখন জানেত
েপেরেছ েয আমার সহকর্মীিট মাছ িবক্েরতার মেতাই আর্েজন্িটনার
সমর্থক তখন ঝপ কের মােছর দাম কিমেয় িদেয়েছ। কী মজা!
ক্যাম্পােস আমার বাসািট েমেয়েদর হেলর খুব কােছ। েকানও কারেণ
ছাত্রীরা হেল েচঁচােমিচ করল আিম বাসা েথেক শুনেত পাই। েসিদন
আর্েজন্িটনা এবং ফ্রান্েসর মােঝ েখলা হচ্েছ-আমার বাসায় েটিলিভশন
েনই তাই েখলা েদখেত পাচ্িছ না। িকন্তু তােত খুব একটা সমস্যা
হচ্েছ না, ছাত্রীেদর িচৎকার েথেকই েখলার গিতিবিধ েটর পাচ্িছ। এর
মােঝ একটা গগনিবদারী িচৎকার শুেন বুঝেত পারলাম আর্েজন্িটনা একিট
েগাল িদেয়েছ। পুেরা েখলার মােঝ আিম এ রকম িতন িতনিট গগনিবদারী
িচৎকার শুেন বুঝেত পারলাম একিট বা দুিট নয় আর্েজন্িটনা িতন িতনিট
েগাল িদেয় িদেয়েছ। আমার স্ত্রী ঘুিমেয় িছল, ঘুম েথেক উেঠ আমার
কােছ জানেত চাইল েখলার কী খবর? আিম বললাম আর্েজন্িটনা িজেত
িগেয়েছ; একিট নয়, দুিট নয় িতন িতনিট েগাল িদেয় িদেয়েছ। েমেয়েদর
িচৎকার শুেন েটর েপেয়িছ! একটু পর আমার স্ত্রী তার ল্যাপটপ চালু

কের চমেক উেঠ বলল, আর্েজন্িটনা নয় ফ্রান্স িজেতেছ। আর্েজন্িটনা
িতনিট েগাল িদেয়েছ িঠক আেছ। িকন্তু ফ্রান্স েয পাল্টা চারিট েগাল
িদেয়েছ েসটা েটর পাওিন? বলাই বাহুল্য, েসিট েটর পাইিন। প্রিতবার
আর্েজন্িটনা েগাল খাওয়ার পর েমেয়রা েয পুেরাপুির িনঃশব্েদ বেস
থাকেব েসিট েক জানত?
েসিদন একজন আমােক িজজ্েঞস কেরেছ, স্যার আপিন িক ব্রািজল নািক
আর্েজন্িটনা? েকারবািন ঈেদর সময়ও এভােব িজজ্েঞস করা হয়, আপিন কী
গরু না খািস? একজন মানুষ একটা েদেশর সমর্থক হেত পাের িকন্তু
িনেজই েদশ হেত পাের িক না আিম েসই িবতর্েক েগলাম না। তােক বললাম,
আিম বাংলােদশ!
মানুষিট ভ্যাবােচকা েখেয় েগল। আমতা আমতা কের বলল, িকন্তু
বাংলােদশ েতা ওয়ার্ল্ড কােপ েখলেছ না। আিম বললাম তােত িক হেয়েছ?
এক সময় বাংলােদশ ক্িরেকট েখলােতও ওয়ার্ল্ডকােপ েখলত না, তখন
ৈধর্য ধের অেপক্ষা কেরিছ। এখনও তাই।
েকউ হয়ত লক্ষ্যও কেরিন, ওয়ার্ল্ডকােপর উন্মাদনায় যখন সারা পৃিথবী
উন্মত্ত
তখন
আমােদর
বাংলােদেশর
েমেয়রা
ক্িরেকট
েখলায়
আয়ারল্যান্ডেক হািরেয় িদেয় িসিরজ িজেত িনেয়েছ। ওয়ার্ল্ডকােপর খবর
িদেত ব্যস্ত খবেরর কাগজগুেলা। িকন্তু আমােদর েদেশর েমেয়েদর
িবজেয়র খবরটুকু পর্যন্ত িঠক কের িদেয়েছ িক-না সন্েদহ আেছ! একজন
ওয়ার্ল্ডকােপ তার েফবািরট িটম িজেত যাওয়ার পর েযটুকু আনন্দ পায়
আিম আমার বাংলােদেশর েমেয়েদর িটম িজেত যাওয়ার পর েসই একই আনন্দ
পাই! আনন্দ পাওয়ার জন্য সবাই েখলা েদেখ, আিম যিদ এভােবই আনন্দ
পাই, ক্ষিত িক?
জািন সবাই আমােক িনেয় আড়ােল হাসাহািস কের। করুক।
েলখক: অধ্যাপক, শাহজালাল িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত িবশ্বিবদ্যালয়।
িনউজিবিড৭১/এম েক/ জুলাই ৭, ২০১৮

