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দামেস্ক সমে যাচ্ছিল 

 

এই কবিতা বিখেবিিাম সেই সমখেটির জন্য, যাখক আবম ভাখিািােতাম। তারপর আমরা দু'জন্ দু'বিখক। এেন্ তার অন্য পুরুষ 

আখি, আর আমার আখি এই কবিতা। 

 

যেন্ িাখমস্ক সিখে চখি আবে, তেন্ আবম বিিাম বির আর িাখমস্ক েখর যাবিি। এটা এমন্ এক িযাপার, যা আইন্স্টাইন্ 

সিাঝার সচষ্টা কখরবিখিন্ তাাঁ র আখপবিকতার তখে, হুইটমযান্ বিভে অি গ্রাখে, আর আবম বিেবিে কখর িিখত সচখেবিিাম 

সতামার কাখন্ কাখন্, যেন্ তুবম আমাখক ভাখিািাোর সচষ্টা করবিখি। 

 

িাখমস্ক েখর যাবিি আর আমার হৃিে েযখে মুবেখে রাো হবিি েুটখকখে; আমার হৃিে, যা সতামার েুি সচন্া, বচৎকার 

করবিি জর্ড ান্ মরুভূবমর সন্কখের মখতা, আর আবম িুটবিিাম এক পুখরাখন্া িুধার বপখি, কারণ িাখমস্ক আমাখক সিখি 

যাওোর পর সেখক আর ভাখিািাো সজাখটবন্ আমার; ধধযড সতা একটা েদ গুণ, আর েহাে হখত পাখর একমাত্র আল্লাহই। 

 

আমার হৃিে সতামার েুি সচন্া; আবম তাখক শান্ত করখত সেখত বিখেবিিাম সতামার েেেখে কণ্ঠস্বর, গাজার সমঘ ভখর 

বিখেবিিাম তার সভতখর, আর আমার ত্বক গাখে বিখে সিদুইন্টা ঘুখর সিোবিি মরুভূবম জুখে উত্তখরর আরিখির েখে। যেন্ 

আল্লাহই িখি বিখেখিন্ আবম 'ঘুখর সিোি প্রবতটা উপতযকাে', তেন্ কী কখর বেতু হখত পাবর িখিা? কী কখর িাে করখত পাবর 

সতামার িাবেখত? কী কখর বেতু হি আবম যেন্ 'মাওোি' কবিতা চুবর কখর বন্খে যাে আমাখক আমার মাখের সকাি সেখক আর 

মরখণর মখতা স্বি সতামার কটিখিশ িবি কখর আমাখক, হাতিাবন্ বিখে সর্খক বন্খে যাে িনু্ধখির মাঝ সেখক, আবম চবি 

সতামার বপিু বপিু; সযমন্ কখর ইমরুি কাখেখের েখে চখি ইমরুি কাখেখের িনু্ধরা, এক সিশ সেখক অন্য সিখশ, এক মানু্ষ 

সেখক অন্য মানু্খষ, পািাই সতামার কাি সেখক, সযমন্ কখর সকউ পািাে তার ভাইখির কাি সেখক, মা ও িািার কাি সেখক, 

সপ্রবমকা ও সিখিখমখেখির কাি সেখক? 

 

িাখমস্ক েখর যাবিি, আর আবম বিিাম বির; আমার েুটখকে পািাবিি আমার আখগ, আর আরি িাবিতাে ভরা হৃিে আমার 

িুটবিি িযবতিযস্ত হখে, সয হৃিে সতামার েুি সচন্া। রাখত আবম তাখক চাাঁ ি সিোি িখি যেন্ই গুহা সেখক সির কখর আবন্, সে 

বচৎকার কখর র্াখক সতামার ন্াম ধখর; বকন্তু বশিার সচখেও শক্ত আবম, আর আমার হৃিে, যা সতামার েুি সচন্া, সকাখন্া 

অনু্তাপ সন্ই তার। 
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