
১১৩ বছেরর ইিতহােস থমবার 

ণপদক ভাগ কের িনেলন ই িতেযাগী, 
িবরল ব ে র সা ী অিলি েকর ম  

 

 

িভকি  াে  দ িড়েয় রেয়েছন ই অ াথিলট। ত েদর সামেন - ত কের পদক িনেয় হািজর 
হেলন অিলি েকর এক আেয়াজক। আর তারপর সখান থেক পদক িনেয় এেক অে র গলায় 
পিরেয় িদেলন ই অ াথিলট। আর েতই দশকহীন িডয়ামও যন ফেট পড়ল উ ােস। 
আ েযর িবষয় হল,  পদকই ণপদক। অথাৎ, একই ইেভে  ’জন চ াি য়ন! এও িক স ব? 
হ , স িত এমনই িবরল ঘটনার সা ী থাকল টািকও শহর। ‘ িত ি তা’ হার মানল ‘ব ’-এর 
কােছ। 

কাতােরর তাজ এসা বারিশম এবং ইতািলর িজয়ানমােকা তামেবির এমনই পকথার এক ে র 
জ  িদেলন গত পেহলা আগ ,২০২১ । গাটা ফাইনাল েড়ই ত েদর লড়াই চেলিছল সমােন 
সমােন। ই হাই-জা ােরর ারেবাডই েট উেঠিছল একই সং া। ২.৩৭ িমটােরর জা । ক 
হয় ২.৩৯ িমটােরর অিলি ক রকড েঁত পারেলই  িহসােব িবেবিচত হেব কােনা একজন 
অ াথিলট। তেব ’জেনই থ হন সই রকড েঁত। পাশাপািশ গাটা নােমে  ’জেনই ন  
কেরেছন ৩  কের েযাগ। ফলত, সই িনিরেখও অস ব হেয় ওেঠ িবচার। 

তত েণ ’ঘ া সময় অিতবািহত হেয়েছ ঘিড়েত। াভািবকভােবই দীঘ সময় ধের চলেত থাকা 
পির মসা  এই খলায় া  অ াথিলটরাও। িক  তা সে ও এক কার বা  হেয়ই জা  অেফর 
িস া  নন আেয়াজকরা। অথাৎ, এক  কের লাফােনার েযাগ পােবন ই অ াথিলট। তােত িযিন 
বিশ উ তা দখল করেত পারেবন িতিনই িবজয়ী। এই খলা চলেব যত ণ না  মাণ করেত 

পারেবন কােনা একজন। াপারটা অেনকটা টবেলর পনাি - টআউেটর সােডন ডেথর 
মেতাই।  

না, সই পেব আর গড়াল না খলা। আেয়াজকেদর িস াে র পর জা -অেফর িত নওয়াও  
কের িদেয়িছেলন তামেবির। িক  তারপেরই বদেল যায় ােচর আবহ। ধীর গিতেত িবচারেকর 
কােছ এিগেয় যান ইসা বারিশম। িন  গলায় অ েরাধ কেরন, যিদ পদক ভাগ কের দওয়া স ব হয় 



’জেনর মে । আ েযর িবষয় হল, তখনও পয  এ াপাের িব মা ও অবগত নন তামেবির। 
খািনক হেস িবচারক জানান, িতপে র আপি  না থাকেল, স ণ সমথন রেয়েছ ত র।  

না, আপি  কেরনিন তামেবির। কেয়ক ত ই অ াথিলটেক শলাপরামশ করেত দখা যায়। 
তারপেরই ’জন ’জনেক জিড়েয় ধের এিগেয় আেসন িভকি  াে র িদক। টািকও অিলি েক 
ঘেট যাওয়া এই ঐিতহািসক ঘটনায় এক কথায় ি ত গাটা িব । ১৯০৮ সােলর পর, দীঘ তার 
১১৩ বছেরর বধােন আবার নরা ি  এমন ঘটনার। িবরল বলেলও বাধ হয় কম বলা হয় এই 
ঘটনােক।  

২০১৬-র িরও অিলি েক ভয় র চাট পেয় িছটেক িগেয়িছেলন তামেবির। ভেঙিছল পােয়র 
হাড়। এমনিক খলায় ফরার স াবনাও ায় িছল না বলেলই চেল। সখান থেকই টািকও 
অিলি েকর ফাইনােল পৗঁেছিছেলন িতিন। আর এই লড়াইেয়র িপছেন িছল অস ব পির ম। সই 
না বলা কথাটাই হয়েতা একজন অ াথিলট হওয়ার দ ন ঝেত পেরিছেলন এসা। ণপদক,  
ভাগাভািগর িস া  হয়েতা তাই-ই। িনঃশে ই িজেত যায় াটস ান ি িরট আর ব । 
আ েযর িবষয় হল, ক ােল ােরর পাতায় িদনটাও িছল িক  ১ আগ । আ জািতক ব  িদবস। 
এ যন এক অ তু সমাপতনই বেট! 

সং হীত  


