খবেরর িপছেনর খবর
রতন িশকদার
সকাল েথেক িটিভর বাতাস চয্ােনেল চেলেছ েরামহষর্ক দৃেশয্র সােথ ধারা
িববরণী। বাঁকুড়া েজলার পর্তয্ান্ গর্াম শালপুর। েসখানকার পর্াচীন রাজবািড়র দৃশয্
রাজবংেশর বতর্ মান পর্জেন্র নারী-পুরুেষর উৎকিন্ত মুেখর ছিব আর তার সােথ
উদ্ারকারীদেলর েমমব্ারেদর িচৎকার চয্াঁচােমিচ েদৗড়ােদৗিড়। িতনতলার ছােত আটেকপড়ােদর এখনও কয্ােমরার েচােখ েদখেত পােচ্ না।
স্ু িডও – হয্াঁ েমৗটু িস। েমৗটু িস শুনেত পােচ্া?
েমৗটু িস – হয্াঁ িপয়ািল, বেলা।
স্ু িডও – তু িম বেলা এই মুহূেতর্ উদ্ারকাজ কতটা এিগেয়েছ? ওেদর কাে◌েছ িক
খাবার েপৗঁেছ েদওয়া সম্ব হেয়েছ? দশর্করা উদগর্ীব। তুিম তাড়াতািড় আমােদর সব
জানাও।
েমৗটু িস – হয্াঁ িপয়ািল, আর িকছু ক্েণর মেধয্ই উদ্ারকারীরা ওেদর কােছ েপৗঁেছ
যােব। িতনতলার ছাত েথেক মই, নামাবার েচষ্া করেছ।
স্ু িডও – আমােদর কয্ােমরা কখন েসখােন েপৗছেব?
েমৗটু িস – এক্ু িন কয্ােমরা ওপের আসেছ। আিম েযখান েথেক বলিছ েসখান
েথেক অভু ক্ শরীেরর করুণ মুখগুেলা েদখেত পািচ্।
সংখয্ায় ওেদর পাঁচজনেক েদখেত পািচ্। ওরা ভেয় গুিটেয় এক েকােন বেস
আেছ।
স্ু িডও – ধনয্বাদ, েমৗটু িস। তুিম আমােদর সেঙ্ থােকা। একটু পের আবার
েতামার সােথ েযাগােযাগ করেবা।
এবার আসিছ অনয্ খবের।
বাতাস চয্ােনেলর দািব তারাই একমাতর্ চয্ােনল যারা পর্থম ওই ছিব লাইভ্
দশর্কেদর সামেন উপস্াপন কেরেছ। বাতাস –এর িচরপর্িতদব্ন্ী িটিভ চয্ােনল ‘অ’ েথেক
ঘটনার িপছেন জািলয়ািতর গন্ েপেয়েছ। পরিদনই তারা অনুসন্ানীদল পািঠেয়েছ
শালপুের। তারা ওই খবেরর িভতেরর খবর খুঁেড় েবর কের এেন িঠক এক সপ্াহ পের
পর্াইম টাইেম রহসয্-েরামাঞ্ স্েট পর্সারণ শুরু কের িদল। দুলর্ভ িকছু ছিব আর নয্াদা
নােমর এক ভয্ানচালেকর সাক্াৎকার। তারই িকছু টা ভাষয্ পাঠকেক উপহার েদওয়া
হল।
অ েথেক : নয্াদাবাবু তু িম িনেজই তাহেল কুকুরছানাগুেলােক ওখােন েফেল
িদেয়িছেল?

নয্াদা – হয্াঁ সার্। রাজবািড়র েছাটকতর্ া কলকাতা েথেক েসিদন িফের আমােক
বলেলন, নয্াদা েতার েগরােমর েলােকরা িক চাস না আমােদর এই হািরতাজ না িক
েযন বািড়টা িনেয় একটু হই চই েহাক, েলােক জানুক এর ইিতহাস - ভূ েগাল? আিম
বলনু তােতা চাই, িকন্ আমােক কী করেত হেবক?
অ েথেক : তারপর, বেল যাও।
নয্াদা – েছাটকতর্ া আমার হােত পঞ্ােশর েলাট ধিরেয় িদেলয় েগাপেন বলেলন,
তাে◌দর বাগােন কুকুেরর পাঁচেট ছানা আেছ। আঁধার নামেল ওগুেনােক বস্ায় ভের ওই
িতনতলার ছাত েথেক ঝু লবারান্ার 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? ছানাগুেলা অমন মরার
মেতাই বা পেড় রইল কী কের? লাভ-ঝাঁপ করেলা না েকন?
নয্াদা – ধীরীটােক েতা মাংেসর টু কেরা িদেয় দূের িনেয় েগনু। আর ওগুেনােক
একটু আিপংেগালা দুধ খাইেয় িদেয়িছনু। বয্াস্ কাজ হািসল। তারপর েতা কী সব হল
আপেনরা ছিবেতই েদেখলন সার্।

