
খবেরর িপছেনর খবর 

রতন িশকদার 

 

 সকাল েথেক �িভর বাতাস চ �ােনেল চেলেছ েরামহষ�ক দেৃশ �র সােথ ধারা 
িববরণী। বাঁ!ড়া েজলার $ত �া% &াম শালপুর। েসখানকার $াচীন রাজবািড়র দশৃ � 
রাজবংেশর বত� মান $জে)র নারী-পু+েষর উৎকি.ত মুেখর ছিব আর তার সােথ 
উ0ারকারীদেলর েম1ারেদর িচৎকার চ �াচঁােমিচ েদৗড়ােদৗিড়। িতনতলার ছােত আটেক-
পড়ােদর এখনও ক �ােমরার েচােখ েদখেত পাে6 না। 

 7ুিডও – হ �াঁ েমৗটুিস। েমৗটুিস :নেত পাে6া? 

 েমৗটুিস – হ �াঁ িপয়ািল, বেলা। 

 7ুিডও – তুিম বেলা এই মুহূেত�  উ0ারকাজ কতটা এিগেয়েছ? ওেদর কাে◌েছ িক 
খাবার েপৗঁেছ েদওয়া সAব হেয়েছ? দশ�করা উদ&ীব। তুিম তাড়াতািড় আমােদর সব 
জানাও। 

 েমৗটুিস – হ �াঁ িপয়ািল, আর িকছুBেণর মেধ �ই উ0ারকারীরা ওেদর কােছ েপৗঁেছ 
যােব। িতনতলার ছাত েথেক মই, নামাবার েচDা করেছ। 

 7ুিডও – আমােদর ক �ােমরা কখন েসখােন েপৗছেব? 

 েমৗটুিস – এBুিন ক �ােমরা ওপের আসেছ। আিম েযখান েথেক বলিছ েসখান 
েথেক অভুF শরীেরর ক+ণ মুখGেলা েদখেত পাি6। 

 সংখ �ায় ওেদর পাঁচজনেক েদখেত পাি6। ওরা ভেয় G�েয় এক েকােন বেস 
আেছ। 

 7ুিডও – ধন �বাদ, েমৗটুিস। তুিম আমােদর সেH থােকা। একটু পের আবার 
েতামার সােথ েযাগােযাগ করেবা। 

 এবার আসিছ অন � খবের। 

 বাতাস চ �ােনেলর দািব তারাই একমাI চ �ােনল যারা $থম ওই ছিব লাইJ  
দশ�কেদর সামেন উপKাপন কেরেছ। বাতাস –এর িচর$িতLMী �িভ চ �ােনল ‘অ’ েথেক 
ঘটনার িপছেন জািলয়ািতর গO েপেয়েছ। পরিদনই তারা অনুসOানীদল পাPেয়েছ 
শালপুের। তারা ওই খবেরর িভতেরর খবর খঁুেড় েবর কের এেন Pক এক সQাহ পের 
$াইম টাইেম রহস �-েরামাR Sেট $সারণ :+ কের িদল। দলু�ভ িকছু ছিব আর ন �াদা 
নােমর এক ভ �ানচালেকর সাBাৎকার। তারই িকছুটা ভাষ � পাঠকেক উপহার েদওয়া 
হল। 

 অ েথেক : ন �াদাবাবু তুিম িনেজই তাহেল !!রছানাGেলােক ওখােন েফেল 
িদেয়িছেল? 



 ন �াদা – হ �াঁ সাV । রাজবািড়র েছাটকত� া কলকাতা েথেক েসিদন িফের আমােক 
বলেলন, ন �াদা েতার েগরােমর েলােকরা িক চাস না আমােদর এই হািরতাজ না িক 
েযন বািড়টা িনেয় একটু হই চই েহাক, েলােক জানুক এর ইিতহাস - ভূেগাল? আিম 
বলনু তােতা চাই, িকW আমােক কী করেত হেবক? 

 অ েথেক : তারপর, বেল যাও। 

 ন �াদা – েছাটকত� া আমার হােত পRােশর েলাট ধিরেয় িদেলয় েগাপেন বলেলন, 
তাে◌দর বাগােন !!েরর পাঁচেট ছানা আেছ। আঁধার নামেল ওGেনােক বXায় ভের ওই 
িতনতলার ছাত েথেক ঝুলবারাZার ছােত েফেল িদেত হেব। ওরা এখােন বেড় থাকেব। 
তারপর িতিন নািক কােক কােক খপর িদেয় যা করার তা করেবন। 

 অ েথেক : -েতা ধারীটা েতামােক কামেড় িদল না? ছানাGেলা অমন মরার 
মেতাই বা পেড় রইল কী কের? লাভ-ঝাঁপ করেলা না েকন? 

 ন �াদা – ধীরীটােক েতা মাংেসর টুকেরা িদেয় দেূর িনেয় েগনু। আর ওGেনােক 
একটু আিপংেগালা দধু খাইেয় িদেয়িছনু। ব �া[  কাজ হািসল। তারপর েতা কী সব হল 
আপেনরা ছিবেতই েদেখলন সাV । 


