‘শেষমেে সিমেো কসিতা েয়, সিমেো সিমেোই’
িাক্ষাতকারঃ ধৃসতোে চমটাপাধযায়
আর্যেীল েুম াপাধযায়

একটা িাক্ষাতকার শেিার কথা হসিমলা অমেকসিে ধমরই। ক মো পরীক্ষা-সেরীক্ষার ছসি,
ক মো সিমেো-িাসহমতযর পারস্পসরক িম্পকয, ক মো শকৌরি পসিকার িাম্প্রসতক কসিতা ও সিমেো
সিষয়ক িং যার জেয। সকন্তু শকামো প্রথাগত িাক্ষাতকার ো হমলও, ধৃসতোে চমটাপাধযাময়র িামথ
একসিে আচেকা ওঁর িল্টমলমকর িাসিমত শর্ আড্ডা ২০১০ িামলর এক সিমজ িকামল শুরু হয়, তারই
জল গসিময় র্ায় পমরর িছর েমিম্বমর, সিেসিেযাসট েহমর আোমির িাসির শিিমেমে। ঠান্ডার কারমে
িারিার সিগামরট-শেমকর জেয িাইমর শিরমো র্াসিমলা ো। আেরা শিিমেমের স্নােঘমরর িি এক্সস্ট
ফ্যামের সেমচ িাসহতয ও সিমেোর িংক্রােক শধাঁয়ায় আিন্ন হময় শগলাে। এর দুসিে পর েহমরর শপ্রয়সর
আটয-গযালাসরমত সিদ্বজ্জমের িােমে সিমেো-কসিতা-িাসহতয সেময় আমরা অমেক আমলাচো/পাঠ চমল।
এইিামিই িাো িাঁধসছমলা শর্ প্রায়-িযসিগত িংলাপ, একসিে েমে হমলা তা আিমল ুি িযসিগত সকছু
েয়। িরং িহমজই িেসির হমত পামর এই িেস্ত আমলাচো। গিামো জমলর িামথ আমরা সকছু েিী ও
িৃসিধারা সেেমলা, আমরা একটু িেয় ধমর পাওয়া শগল এক শেধািী অসিমেতা ও চলসিিসচতকেমকর
পলকাটা সেজস্ব স্ফসটক।

আমলাকসচিঃ ডসেসেক িােমিাসে

আর্যেীলঃ
লুই িুযসেউময়মলর একটা উসি সিময় শুরু কসর। ১৯২০র িেমক উসে একিার িমলসছমলে - ‘The cinema
seems to have been invented to express the life of the subconscious, the roots of which
penetrate poetry so deeply’। একই সিষময়র ওপর সড ডব্ল্যয সিসফ্মথর েমতা শকউ শকউও র্া িমলমছে তার

শথমক েমে হয়, অতকেত পসিমে, চলসিমির িাষা শুরুমত সছমলা কসিতারই শিাির। এরপর ১৯৬৫ িামল ইতালীর
সপিামরামত সেউ সফ্ল্ম শফ্সস্টিামল আেরা শি মত পাসি পীময়র পামিাসলসে িলমছে - ‘The inner law of the
film, that of "obsessive framing," thus shows clearly the preponderance of a formalism as a
myth finally liberated and hence poetic. But then, gradually, the language of poetry, that is
cinema made way for the language of the narrative’। চলসিি সেমের, অতকেত তার িাষার শক্ষমি, এই

রাতারাসত পসরিতযে িম্বমে আপোর কী েমে হয়?
ধৃসতোেঃ
শিম া, শগািামতই িসল, আসে সকন্তু সফ্ল্ম-সথময়াসরস্ট িা আকামিসেক েই, অতকেত শিিামি trained েই।
চলসিমির ইসতহাি সিষময়ও আোর িীসেত জ্ঞাে। আমরা কী জামো শতা? আোমির একটা স্বািাসিক প্রিৃসি হমি
শিই িেস্ত সেমের েমধয িোতকেরাল টাো শর্গুমলার প্রসত আোমির সেমজমির িযসিগতিামি আকষযে আমছ।
শর্েে ধমরা িতযসজত রায় –পািাতয ধ্রুপিী িঙ্গীমতর শর্ কাঠামো –structure – শিটা ওঁমক সেমজর ছসির
চসরি গিমত ুি িাহার্য করমতা।কসিতা আর সিমেোর েমধয সেলগুমলা হয়ত শতােরা শিসে কমর শি মত পাও।
আসে কসিতা পসি,, , সিমেষ কময়কজে কসি আোর ুি সপ্রয়, সকন্তু শিটা আোর পাঠাংমের ুি িাোেয একটা
অঞ্চল। কামজই সিমেো কসিতা সহমিমি শুরু হময়সছমলা সক ো...এ সেময় ুি শজার সিময় আসে সকন্তু সকছু িলমত
পারসছ ো। প্রশ্নটা েমে শথমক র্ামি হয়মতা, সকন্তু ুি শর্ একটা immediate resonance হমি তা েমে হয়ো...
আর্যেীলঃ
সকন্তু ধরুে পামিাসলসে শর্টা িলমছে, উসে শতা সেমজ কসিও সছমলে ... অিেয আপোর concern টাও
িসতয, শর্ িযসিগত আকষযেই এই সেল-শিিার শ লাটায় আোমির প্রমরাসচত কমর…
ধৃসতোেঃ
শিম া, সিমেোর িাষা কসিতা সিময় শুরু হময় গমিযর সিমক চমল শগমলা – এইরকে একটা ধারোর
েমধয সকন্তু একটা sweeping generalisation আমছ র্া আসে োেমত পারমত পারসছ ো।। আর শর্ শকামো
সেেোধযমের েমতা সিমেোও সকন্তু একটা িাোসজক-রাজনেসতক পসরসিসতর ফ্িল। িুযসেউময়মলর
আত্মজীিেীমত শিস সেমজর ছসি সেময় র্মতাটা উমে /আমলাচো তার শচময় অমেক শিসে কথা সেমজর
চারপামের অেেয িি োেুষমক সেময়, তাঁর রাজনেসতক পাসরপার্শ্য, সেে আমদালে িম্বমে োো আমলাকপাত,
র্ার শথমক আেরা িুঝমত পাসর কী ধরমের প্রমরাচো শথমক উসে ওইিি ছসি কমরমছে।
এ ে ওঁর শিইিি ছসি, আর একই িেময় শিাসিময়ত রাসেয়ায় িাতযি, িন্সকয়, শকাসজতকেমিি শর্িি ছসি
করমছে, - তা সক এক? িা USA- শত শর্ িি িারুে ছসি হসিল? শিগুমলা েূলত পিয ো গিয?

আর্যেীলঃ
আিা, শিে... লুই িুযসেউময়মলর শর্ উসি সিময় শুরু করলাে শিটা ১৯২০র। এ ে আেরা র্ ে চলসিি-তত্ত্ব
সেময় আমলাচো কসর, অেিরত এিং প্রায় শেোিমস্তর েমতা পসিেী শঝাঁক, আমদালে প্রিৃসতর প্রিঙ্গ টাসে, তাই
ো? সকন্তু এই একই িেময় শতা আোমির শিমেও চলসিি উৎপািে শুরু হময়মছ। শতা, এই িেস্ত, প্রথেসিমকর
ছসি কী ধরমের সচিিাষামক অিলম্বে কমরসছমলা ও শকে?
ধৃসতোেঃ
এই শর্ িারতীয় চলসিমির েতিষয সেময় এই শর্ শগাটা িযাপারটা, এই শর্ ইউমফ্াসরয়া, এর েমধয সকন্তু
সিরাট িেিযা আমছ। প্রথেত, র্সি েতিষয উৎর্াপে করমতই হয় তমি পাসকস্তাে, িাংলামিে শ্রীলঙ্কা ও
সেয়ােোমরর চলসিিমক এর অতকেিুযি করা উসচত। সদ্বতীয়ত, এই প্রশ্ন িম্প্রসত উমঠমছ শর্ িারতীয় ছসিমক উিরঔপসেমিসেক কাল শথমক ধরা উসচত সক ো।
র্াই শহাক, এটা একটা স্বতন্ত্র সিষয়, কামজই শছমি িাও, সকন্তু িারতীয় চলসিমি প্রথে শথমকই এক
ধরমের লব্জ িা idiom ততসর হমত থামক র্ার শথমক ক্রমে সকছু প্রিেতা সেেযীত হয়। একসিমক আোমির শর্িি
িামিসক োটযধারা সছমলা – গীসত, েৃতযোটয তারপর িসিেূলক োটক ইতযাসি...এইিি জেসপ্রয় উপািােগুমলামক
কামজ লাসগময় এক ধরমের শলাকসপ্রয় এক সেে গমি শতালার একটা প্রয়াি শুরু হয়। আিার অেযসিমক শি মি
সিে িেমকর শেমষর সিমক উঠসত েধযসিি শশ্রেীর শর্াগয একধরমের পসরেীসলত, োগসরক ছসি ততসর হমি সিমেষ
কমর শিই অসডময়মন্সর জেয র্াঁরা তমতাসিমে হসলউসড ছসির িামথ পসরসচত। শিইিেয় সকন্তু চলসিিসেমে র্াঁরা
আিমছে তাঁমির অমেমকই সিমিমে, ইউমরামপ, হসলউমড প্রসেক্ষেপ্রাপ্ত।
আর্যেীলঃ
এর িাইমর সক...
ধৃসতোেঃ
হযাঁ, শিটাই িলসছ। এর িাইমর একটা তৃতীয় িযাপারমক সচসিত করাও িরকার র্া িারতীয় ছসির
ইসতহািমক িম্পূেয করমি। সেেোে িা প্রিেতার কথা থাক, একটা industry সকন্তু গমি উঠসছমলা
শিিেয়...িসক্ষে িারমত আর কলকাতায়। আর একিল েতুে িযিিায়ীমির হামত। আর শিই ইন্ডাসির রূপমর াই
সকন্তু শিই িেয়কার চলসিিমক প্রিািাসিত করসছমলা। তামক আকৃসত সিসিমলা। ১৯৩১ িামল িরকার িামহি
োসকযেী ধাঁমচ সেউ সথময়টািয পিে কমরসছমলে। ২৪ িছমর সেউ সথময়টািয ৫৫টা ছসি কমরসছল। িািমত পামরা?

িাংলা film industry-শক ততরী কমরসছল, িাঙাসলয়াো িলমত কী শিাঝামি, প্রায় পাঁচ িেমকর জমেয, তার িংজ্ঞা
শিঁমধ সিময়সছল।
কামজই, শোদ্দা কথা, আসে শর্টা িলমত চাইসছ, শিটা হমলা সিমেো সকন্তু শকামো autonomous সেে েয়। It
has never been independent of the industry that sustains it.

আমলাকসচিঃ পািমলা চমটাপাধযায়

আর্যেীলঃ
আিা, আপোর সক েমে হয় সফ্ল্ম ও কসিতার েমধয িসতযই শকামো িম্পকয আমছ োসক ওটা এক ধরমের
শরােযাসেক স্বপ্নচাসরতা? এক কােসেক সেমেল?
ধৃসতোেঃ
আিা, আসে ো, এই িযাম া...আোর শেলফ্ শথমক একটা কসিতা িই... এই শির করলাে। এিার, িযাম া, at
random পাতা ওল্টাসি আর এই লাইে দুমটা শপময় শগলাে। শোমো –
র্তক্ষে তুসে কৃষমকর পামে আমছা,র্তক্ষে তুসে
শ্রসেমকর পামে আমছা আসে আসছ শতাোর পামেই।
সচেমত পারমছা শতা? ...

আর্যেীলঃ
োেিুর রহোে?
ধৃসতোেঃ
ো, সেেযমলদু গুে। সক িহজ রচো! একিে জমলর েমতা কথা। তাইমতা? সকন্তু শকে এমক কসিতা িলা হমি?
শকেই িা গিয েয়? কারে েব্দ সেিযাচে, তার ির্ত্ন চয়ে, তার িুসেপুে পুেিযযিহার িা refrain, একটা লয় র্া
গমিয পাওয়া র্ামি ো। তাই এই দু-লাইে কসিতা। এই শর্ ছমদালয়, এই cadence, িামলা ছসিমত সকন্তু এইটা
থামক। কামজই কসিতা এিং সিমেোর েমধয িম্পকয অসত-অিেযই রময়মছ। িা ধমরা, েসিিার কসিতা...এই
শর্...... ‘এ-িু েতায়ু হমি’... এ কী শটসরসফ্ক সিমেো েয়? তুসে কসিতাটামক এমকিামর শর্িামি শল া হময়মছ
সঠক শিইিামি সেমত পামরা, আর তার শথমক এক িাঙ্ঘাসতক প্রথে িৃমেযর সচিোটয হ’শত পামর... এই শর্...
শোমো...
ডাে ও িাঁহাসত সিই িুপাসরর একহারা গরাি,
শর্ে েমে হয় আসে েুি শজল াোয় রময়সছ।
আর্যেীলঃ
“শি িমিা িুম র িেয় েয়...”-এর একটা জায়গা েমে পমি র্ায় শর্ ামে েসি সল মছে পুসলমের গাসি প্রিমঙ্গস্মৃসত শথমক িলসছ... “ছুঁমি শফ্মল শিয় কামলা গাসির িাইমর/ সকন্তু অেয এক কামলা গাসির শিতর/মর্ ামে
িিিেয় শকউ অমপক্ষা কমর আমছ/ োকিোর শিাোসল ফ্াঁি হামত/ োলা, শতাোয় পসরময় শিমি / শতাোর সিিাহ
েধযরামি...” ... েৃতুযর িামথ োঝরামত শি া এেে এক েুি জীিে র্া সকন্তু শিই শজল াোই...
ধৃসতোেঃ
হযাঁ, িযাম া, কত ির্মত্ন েব্দচয়ে করা হমি, শর্ে কী কসঠে পসরশ্রমের েমধয সিময় িেুমের সেচ শথমক েুমিা
তুমল আো হমলা। এটাই কসিরা কমর। তারা েমব্দর র্াদু-িযিহারটা জামে। আর এই একই কাজ সকন্তু
চলসিিকারও কমর, ইমেজ সিময়। ইমেমজর ির্ত্নচয়ে। এিং এসডসটং। কামজই শকে ‘শরােযাসেক স্বপ্নচাসরতা’
হমি? আোর শর্টা শেমে সেমত অিুসিমধ হয় - এইিি ধারো - শর্ এক সেেমক অেযটার েমতা কমর হয়মতা
শকামোসিে িািা হমতা িা হময়সছমলা। চলসিিকার একসিে িলমলে, ‘চমলা, এিার আেরা কযামেরা সিময় কসিতা
সলস ’ – এিি শেমে সেমত আোর ুি অিুসিমধ...
আর্যেীলঃ
... আপসে শিসিে িলসছমলে ো? শর্ িামলা ছসিমক অমেক িেয়, আমজা, ‘আহা! কসিতার েমতা’ িমল একটা
েহাঘযয তুলো শিিার শচিা করা হয়...

ধৃসতোেঃ
Exactly, একটু প্রিঙ্গ পালমট শি ামেই র্াই। সফ্ল্ম এিং িাসহতযপসিকায় এইরকে একটা িেযো শিওয়া হয়
অমেক িেয়। িামলা ছসিমক। এক ধরমের...এক অসিজাত আঁমতল শিযাতো, র্ামক িমল elitist
connotation... শিইরকে একটা আিহ ততসর করা হয়। এগুমলামত আোর প্রিল অস্বসস্ত। শর্ে আেরা এক

অসিজাত সেে-িম্প্রিাময়র শকি-সিিু – এেে এক িম্প্রিায় শর্ ামে শকামো িাধারে িিিযপি শেই। সকন্তু িিিয
হিার সেয়োিলী শর্ কী তা আেরা সেমজরাই, আঁমতলরা, জাসেো।
িামলা ছসি, শর্ শকামো উৎকৃি সেেই, োেুমষর িসক্রয় শর্াগিাে চায়। িেযক িা পাঠমকর অংেিহে, তাঁমির
সেজস্ব িযা যা, প্রসতসক্রয়া – এগুমলা জরুরী। একধরমের অিাি সিমোিে সকন্তু উৎকৃি সেমের জন্ম সিমত
পামরো। এিং শল ক-কসি িমলা, সেেী িমলা, চলসিিকার িমলা – এঁমির অতকেরীে, আিযতকেরীে িাস্তিতা আর
চারপামের িাস্তিতার একটা শেলিেে শথমকই সকন্তু এই ‘িামলা সেে’টা ততসর হয়।
এ ে এর োমে অিেযই এই েয় শর্ সিমোিেমক সিসরয়ািসল শেিার িরকার শেইিা,সিমেোমতই শহাক,
কসিতামতই শহাক, িি রকমের দুরুহতামকই সিসরয়ািসল সেমত হমি। । িুসিোে িেযক/পাঠকোিই সকন্তু িুঝমত
পামরে শর্ িুধীে িি আর তারমকািসির obscurity তার িুসিেিা, তার emotion, তার িাষামিাধমক চযামলঞ্জ
করমছ আর অেুমকর obscurity শেফ্ েধযমেধার, mediocrity- র ঢাকো।
আিা, এিার েসিিার ওই কসিতায় সফ্মর র্াই আিার?
আর্যেীলঃ
সেিয়।
ধৃসতোেঃ
আসে িলমত চাইসছলাে শর্ একটা কসিতার সিসিমত অিেযই ছসি হমত পামর। কসিতা অিেযই সিমেো হময়
উঠমত পামর। সকন্তু এর োমে সক চলসিি আিমল কসিতা? সফ্ল্ম, শেষমেে সকন্তু সফ্ল্মই। র্া তার সেমজর সেমের
সেজস্ব েমতয সেসেযত। এই সফ্ল্মটা একটা কসিতা। িাকযসটর অথয কী? শিমি শিম া। আোর কামছ অথযহীে। অপেযা
শিমের “Japanese Wife” শিরমোর পর অমেমক (েূলত সেয়সেত িেযক, িোমলাচক েে) িলমত শুরু করমলে
শর্ ছসিটা ‘কসিতার েমতা’। এইরকে শুেমল ো আোর িসতয গা-জ্বালা কমর... (হাসি...) ... িসতযই... this I
found irritating.
আর্যেীলঃ
(হাসি...) হযাঁ, এ প্রিমঙ্গ শিাধহয় আপোর একটা টুযইট শিম সছলাে...

ধৃসতোেঃ
রীো (অপেযা শিে) এগুমলামক আেল শিয়সে এই কারমে েয় শর্ এোরা ওর ছসির প্রেংিা করমছে; ও িুঝমত
শপমরসছমলা এমির শর্মহতু শকামো alternative film vocabulary শেই, এই ধরমের ছসিমক প্রেংিা করার
িসঠক অসিিযসিও শেই।
েসিিার কসিতায় সফ্মর র্াই। ওঁর কসিতা সিময় ছসির একটা িৃমেযর কাসিযকতা শুরু কমর সকন্তু পসরচালক পমরর
িীমেই িা েুহূমতযই ুি শকমজা গিযধসেয একটা সিমকাময়মন্স চমল শর্মত পামরে। োমে শোদ্দা কথা হমলা সিমেো
ও কসিতার এমক অমেযর প্রসত একটা স্বািাসিক আকষযে আমছ সঠক, সকন্তু একজে চলসিিকার – র্সি সেমজর
কামজর প্রসত, সেমের প্রসত িৎ হে, শিই ামেই সতসে র্ামিে শর্ ামে তাঁর আিহ তাঁমক টােমছ এিং ক মোই
‘আসে চলসিমির োধযমে কসিতা সল মিা’ – এেে িািমিে ো। শকেো শেষমেে সিমেো কসিতা েয়, সিমেো
সিমেোই।
শর্ শকাে সেমের িমঙ্গই অেয সেমের সকছু সেল আমছ, সকছু তফ্াৎ আমছ, এটা শতা প্রায় স্বতঃসস্বি। সিমেোর
িমঙ্গ কসিতার প্রামের শর্াগ হয়ত িা সকছুটা গাঢ়। এই প্রিমঙ্গ একটা কথা েমে হল হঠাতই, অপ্রািসঙ্গক েয়
এমকিামরই, একটা িি ফ্ারাক শকাথায়। িরাত িাল থাকমল িাল সিমেো কমরও িিমলাক হওয়া র্ায়। িাল
কসিতা সলম , আসে র্দ্দূর জাসে, িংিার চালামো র্ায় ো। শিই কারমেই কসিরা special ।

আমলাকসচিঃ পািমলা চমটাপাধযায়

আর্যেীলঃ
সেমের িাষার কথায় িসল কসিতা শল া হয় কাগমজ িা িাম্প্রসতককামল পিযায়, েমব্দর, িামকযর িাহামর্য।
িাধারেত একজে িযাসির দ্বারা। সকন্তু সফ্মল্মর িাষা আিমছ হাজারটা অেুষঙ্গ, িূি শথমক – েব্দ, িাষা, সলসপ,
কন্ঠস্বর, ধ্বসে, িঙ্গীত, আমলা, েীরিতা, শটক্সচার প্রিৃসত। আদুর শগাপালকৃষ্ণে িম্প্রসত িমলমছে সিমেোর িাষা
‘সেিয় এক অমথয কসিতার েমতা, সকন্তু তার শচময় অমেক েসিোলী’। এ প্রিমঙ্গ আপোর কী েমে হয়?
ধৃসতোেঃ
এটা সেময় সকন্তু আসে োমঝ োমঝ িাসি – শর্ চলসিি িসতযই এক অ ন্ড, িুিংহত সেেোধযে সকো। োমে, এ
সেমে িসতয সক একাসধক উপািাে একধারায় সেমে র্ায়? োসক এটা একটা reductionist medium । এেে
সকছু, এেে শকামো িাষা সক এই সেমে আমছ র্া অেয সেমের কামছ শেই? ধরা র্াক – িেয়। েমে আমছ
তারকিসির কথা? - ‘Sculpting in Time’। িহু োেুষ – িেযক, চলসিিকার, সফ্ল্ম-তাসত্ত্বক এটা সেময় শিমিমছে
– শর্ িসতযই সফ্ল্ম িেময়র এক িাির্য সকো।
অমেক শিমিসচমতকে আোর শতা েমে হয় জামো, শর্ সফ্মল্মর essence িমল র্সি সকছু থামক, তা হল িেয়মক
সেময় শ লা করার এই ক্ষেতা। লীলাম লাও িলমত পামরা। আোর শি া আর অসিেীত ছসি শথমক ঝুসি ঝুসি
উিাহরে সিমত পাসর সকন্তু তার জমেয শতা আমরকটা িাক্ষাৎকার লাগমি। িতযসজৎ রায়, অরিন্ ওময়ল্ি, আমোস্
সগতাই, েুসর শিইলাে…। ক মো একটা েট ধরা থাকমছ শতা ধরাই থাকমছ। আেরা েন্ত্রেুগ্ধ হময় শি সছ। আিার
ক মো আোমির িেময়র িেস্ত সহমিি শিমঙ্গ চুরোর হময় র্ামি।
আিার শোমোঃ
প্রিামি, তিমির িমে
আোমির িূমরর ঘমরর শেময়রা
িূমর শর্মত শর্মত
শস্টেে শথমক
িাগামে সচসঠ সিও।
(স্বমিে শিে)
কসিতাসট সিচরে করসছমলা িতযোমে এমকিামর শেমষর সিমক এমি শকেে অোয়ামি িেময়র শিিা টপমক
িতযোে শথমক িসিষযমত চমল শগল। কসিতা ছুঁময় শগল সিমেোমক। তমি শকাে চলসিিকার এিি িেযে সেময়
অিমিিড হময় পমিে সকো জাসেো। তাঁরা ছসি িাোমত িামলািামিে, িাোে। কামজর আমগ সথওসরমক আসে
িিামত চাইো।

আর্যেীলঃ
ো, আসে সকন্তু সেেসেেযামের আমগ তত্ত্বমক িিামত চাইসছো। িরং অমেক সেে সেসেযত হিার পর তার েমধয
শকামো সিমেষ প্রিেতার ধারা রময়মছ সকো িুঝমত চাইসছ। াসেকটা েোসিকরমের িাহার্যামথয...

ধৃসতোেঃ
েোসিকরমের প্রশ্ন এমল ত ে প্রথমেই সকন্তু শর্টা শচাম পমি শিটা হমলা কসিতা, েমিল, সচিাঙ্কে, েৃতয –
এগুমলার তুলোয় সফ্ল্ম সকন্তু শর্ৌথসেে। িহু শলামকর সিল সিময় এটা ততসর হয়। এিং পসরচালক, িা প্রমর্াজক
িা ক মো সর্সে টাকা সিমিে, তাঁর িা তাঁমির সিিে অেুর্ায়ী এই সিল-িেূহমক িযিহার করা হয়। Look at it
from the performers’ point of view- েৃতযসেেী িা েঞ্চাসিমেতার সেেজীিমে ‘সদ্বতীয় শটক’ িমল শকামো
িযাপার শেই। সকন্তু সিমেোয় আমছ। The performer is given a second chance by people who
collaborate with her.

কামজই সিমেোর িাষা কসিতার শচময় শপ্রান্নত সকো আসে সঠক জাসেো। অমেক িােী – রচিামপক্ষ সেঃিমদমহ।
আর exhausting। আর অমেক শিসে িং যক োেুমষর কামজ অমেক িহমজ শপৌঁছয়।
সকন্তু উিামঙ্গর কসিতা শল া ‘চলতা হযায়’ সিমেো সেেযামের শচময় অমেক শিসে কসঠে। আর ওই শর্ িললাে,
পিয সলম িাজার রচ ওমঠ ো।

আর্যেীলঃ
১৯৬০ িামলর শিই িিৃতায় (মর্টা পমর কাসহময় দুয সিমেোয় প্রকাে পায়) পামিাসলসে আমরা একটা কথা
িমলে। ওঁর েমত সেওসরয়াসলমস্মর িেয় শথমক কযামেরার শচাম র চসরি িিলাসিমলা। এর আমগ কযামেরা সছমলা
এক তেিযযসিক কথক – শেফ্ গেটা িমল শিওয়া র্ার কাজ। সেমজর উপসিসত ো জাোমো। সকন্তু সেওসরয়াসলস্টরা
কযামেরামকও এক অসিমেতার চসরমি োোয় – এক অিৃেয, অশ্রুত চসরি শর্ গে িলার িামথ িামথ সেমজর
কথাও িমল তার শি ার শচাম র োধযমে। এিং ওঁর েমত এই চসরিই সিমেোমক আিার কসিতার প্রাঙ্গমে
শফ্রাসিমলা। এ সিষময় আপসে সকছু িলমিে?
ধৃসতোেঃ
এটা একটু িযা যা করমত হমি।
আর্যেীলঃ
শর্েে ধরুে উসে িলমছে শর্ ৩০-এর িেমক Keaton, Chaplin, Marx Brothers – প্রেুম র ছসিমত কযামেরা
অেি। এিং এক ধরমের তেিযযসিক একটা িৃসিিসঙ্গ শথমক শি গেটা িমল। তার শগাটা কথকতাটাই সির, অেি
এিং সকছুটা তৃতীয় পুরুমষর েমতা। সেওসরয়াসলস্টরা এর শথমক শিসরময় আমিে এিং প্রথে কযামেরামক তার
সেজস্ব চসরি শিে। একটা িৃসেযক উিাহরে সিমিে উসে ুি িম্ভি শকামো সেওসরয়াসলস্ট ছসি শথমক – রাস্তার এক
জায়গায় একটা গাসিমক সঘমর সিি। ও ামে সকছু একটা হময়মছ। িকমলর িৃসি, আকষযে শিসিমক। কযামেরাও
ওসিমক র্ািার শচিা কমর প্রথমে। সকন্তু শিসিমক ো সগময়, িেযমকর শকৌতূহল ো সেসটময় আচেকা রাস্তায় পমি
থাকা একটা রুোল শি ায় িা সটল্ট কমর সতেতলার িারাদায় এক িুদরীমক শি ায়, সিি শি মছ – এই রুোল

িা িুদরীর িামথ সকন্তু রাস্তার জটলার িা কাসহসের শকামো িম্পকয শেই। অথযাৎ কযামেরার শর্ে একটা ‘সেমজর
েে’ আমছ। এিং এই ‘েে’টা কসির, কাসহসেকার িা কথমকর েয়। এটাই পামিাসলসের েূল িিিয।

ধৃসতোেঃ
এ সেময় শকামো িমদহ শেই শর্ চলসিিকামরর সেজস্ব িৃসিিসঙ্গ সিমেোর ইসতহামির শকামো একটা িেময়
অিেযম্ভািী হময় ওমঠ। সকন্তু এটা কসিেমের স্বমঘাষো, কাসহসেকামরর েমের পসরচায়ক েয় – এইিামি িলাটা সক
একটু িািািাসি েয়? এেেিামি িলমল সক হয়? – শর্ এ ামে চলসিি পসরচালমকর সেমজর েমের প্রকাে ঘটমছ।
আসে একটা কথা িলমিা এ ামে - সিমেোমক তার সেজস্ব স্বাধীে এক পসরেন্ডল শিওয়া শহাক। Grant cinema
its independent space। েমে কমরা, র্সি শকউ শতাোর কসিতা আমলাচো করমত সগময় তার কমতাটা োটযগুে,
কত সফ্সল্মক, িা িাংগীসতক, কমতাটা সচিরূপেয় – এিি শি ামত থামক শতাোর শকেে লাগমি?

আমলাকসচিঃ গমেে িািু

আর্যেীলঃ
হযাঁ, এটা আপসে একটু আমগই িলমলে... িযসিগতিামি আোর েমে হয় শর্মহতু িাসহতয সিমেোর শচময় অমেক
প্রাচীে এিং এটা অেস্বীকার্য শর্ িাসেজয সহমিমি শর্ সিমেোর ধারা শুরু হয় শিটা সছমলা শোটােুসট িাসহতয-সেিযর,
তাই হয়মতা এইরকে একটা তুলো আিমতা, িা এ মো আমি। তাছািা, পামিাসলসে এইিি িলমছে ১৯৬০
িামল – ৫৩ িছর আমগ...

ধৃসতোেঃ
শিে, এিার এই িযাপারটামক এমকিামর িম্পূেয সিন্ন একটা িৃসিমকাে শথমক শি া র্াক, শকেে! আোর
িিিেময়ই েমে হয় শর্ অসিিযসি, শর্ শকামো তেসেক অসিিযসিমক প্রর্ুসি অমেকটাই সেয়ন্ত্রে কমর। তাই েয়
সক? অক্ষমরর কথাই ধরা র্াক। র্ ে প্রস্তমর শল া হমতা, িেস্ত িাষার হরফ্ সছমলা টযারািযাঁকা। আমস্ত আমস্ত
কলে এমলা – তীক্ষ্ণাি েলাকা সিমেষ। েতুে প্রর্ুসি আমরা েরে োধযমের ওপর শল ার িুমর্াগ কমর সিমলা –
শর্েে গামছর পাতা, কাপি ইতযাসি। এই িেয় কযাসলিাসফ্ সকন্তু িিমল শগমলা। হরফ্ আমস্ত আমস্ত শগালাকার
হমত শুরু করমলা। গুহােসদমরর িিমল এক িেময় প্রস্তমরর েসদর ততসর হমত শুরু কমর – র্ ে োেুষ সে ুঁত
আকামর পাথর কাটমত শেম । সেমের প্রগসতর শপছমে সেেপ্রর্ুসির একটা সিরাট িূসেকা আমছ। িারিারই...

আর্যেীলঃ
সেঃিমদমহ... শর্িামি কম্পুযটর িাসফ্ক আটয উমঠ এমলা, িাচুযয়াল সরয়াসলসট িফ্টওয়ার...

ধৃসতোেঃ
তামরা অমেক আমগ, শতলরমঙর িিমল অযাসক্রসলক। এেেসক িীরিূমের এমকিামর প্রতযমতকে আময়াসজত শর্ িাউল
শেলা শি ামেও এ ে অযােসিফ্ায়ার িযিহৃত হমি। গত িছর েীমত শলাহাগমি সগময়সছলাে। শি লাে
শলাকসেেীরাও স্পীকার িযালান্স কমর সেময় তমি গাে শুরু করমছ। শিই রকে সিমেোমতও এ ে এেে অমেক
িাহিী পরীক্ষা-সেরীক্ষা আেরা শি মত পাসি র্া িম্পূেি
য ামি েতুে প্রর্ুসির অিিাে... new technology is
allowing them to happen. Faster film allowed the crew to move out of a cage which had to be
bathed in light। কামজই অমেক িেময়ই ওই শর্ চযাপসলে, কীটে, োক্সয-োিামিযর কথা িলমল ো ? ওমির

ছসির কযামেরার েিাচিা কে সছমলা শকেো কযামেরাটা শি র্ুমগ অতযতকে িারী সছমলা। এিং তা িমত্ত্বও ওঁরা সকন্তু
সেমজমির ছসিমত সেমজমির স্বাক্ষর শরম শগমছে। কামজই পামিাসলসের কথাটা আোর সকছুটা হািযকর শলমগমছ।
এই শর্ - ওমির ছসির িাষা এই কারমে তেিযযসিক। শি িেময় অিং য কমেসড ছসি হমতা – স্বেনিমঘযযর ছসি।
শিিি ছসির সিমি সকন্তু চযাপসলেমির ওই সিরল ছসিগুমলা হাসরময় র্ায়সে।

আমলাকসচিঃ পািমলা চমটাপাধযায়

আর্যেীলঃ
শিটা োেসছ। সকন্তু এর উমল্টাও শতা আমছ? শর্েে ধরুে শর্ ছসিটার কথা দুসিে আমগ আমলাচো হসিমলা – েুসর
শিইলামের ‘উজাক’ িা Distant। সেসটে শটসলসিেেমক শিওয়া এক িাক্ষাতকামর শিইলাে িলমছে কযামেরা শক
সির কমর শরম , শকামো কৃসিে আমলার িযিহার ো কমর ছসিটা তুমলমছে। এিং ওজুর একটা প্রিাি আমছ ওঁর
ওপর। প্রর্ুসির েূযেতে িযিহার। এিং এ প্রিমঙ্গ শিইলাে দুমটা সজসেি িলমলে র্া আোমক অিাক কমরমছ – ১)
ওজুর ছসির প্রিমঙ্গ িলমলে – ‘ওঁর ছসিমত একটা কসিতা-প্রিেতা আমছ শিইটা আোর ুি িামলালামগ, শিইটা
শচময়সছলাে’, আর ২) ‘আসে সেমজ ুি শটকসেকাল শলাক, ওইিি র্ন্ত্রপাসত িামলািাসি, শপোয় ইমলকসিকাল
ইসঞ্জসেয়ার, সকন্তু এই ছসির িাষার জেয আোর প্রর্ুসির প্রময়াজে সছমলা ো’। শিইলাে এটাও িলমলে শর্ আতকেে
শে মির শল ার একটা প্রিাি ওর ছসিমত প্রায়ই আমি। সেমজর জীিে, আমলাকসচিকলা, িেুরা, ইস্তােিুল,
িাসহতয (সিমেষত রুে িাসহতয) এিং ওজুর ছসির ‘কসিতা’ – এই িেস্ত সকছু সেময়ই সেমজর ছসি। কামজই
সিমেোর িাষামক ুি সেজস্ব সকিামি িলা র্ায়? শিটা অিং য সজসেমির সেশ্রমের ফ্মল আিমছ ো? িি সেমের
শক্ষমিই তাই। সিমেষত এই শছাট হময় আমি পৃসথিীর র্ুমগ। সকন্তু সিমেোর শক্ষমি শিটা হয়মতা আমরা িি িসতয
– শকেো এই শর্ৌথসেমে হাজারটা সজসেি, োেুষ ও িোজ-প্রিেতা র্ুি। আপোর সক েমে হয়?

ধৃসতোেঃ
তমি “সেওসরয়াসলস্টরা প্রথে কযামেরামক তার সেজস্ব চসরি শিে” – এটামতা এমকিামরই োো র্ায় ো। Come
on! Wake up। িুমল শর্ও ো আইমজন্স্টাইে োমে এক িেমলাক সছমলে। সর্সে সেওসরয়াসলস্টমির অমেক
আমগ ছসি কমরে। Odessa Steps েমে আমছ?

আর্যেীলঃ
ইে ফ্যাক্ট ওই িিৃতায় পামিাসলসে শিে কময়কিার আইমজন্স্টাইমের কথা এমেসছমলে, তমি অেয প্রিমঙ্গ...

ধৃসতোেঃ
...১৯৪০-এর িেমক সকন্তু কযামেরা অমেক হাল্কা হময় এমিমছ। শকাডাক ১৬ সেসে কযামেরা শির কমর শফ্মলমছ।
কযামেরা হামত সেময় কাজ করা িম্ভি হমি। কামজই পসরচালমকরা এেে অমেক সকছু শির্ুমগ করমত শুরু কমরে
শর্টা েতুে প্রর্ুসি তামক করমত সিময়মছ। সিমির েমধয গাসির কথাটা পামিাসলসে উিাহরে স্বরূপ পািমলে এই
িযাপারটা সক িোেুপাসতক শিম া – প্রসতদ্বন্দ্বীর শিই িৃেযটা েমে পিমছ?

আর্যেীলঃ
শকােটা?
ধৃসতোেঃ
শিই শর্ সিিাথয শিামের িমির িাসি শথমক শিসরময় আিমছ, প্রচন্ড ক্রুি, শিসরময় এমি শি মছ রাস্তায় একটা
জটলা। একটা গাসি অযাসক্সমডে কমরমছ। জেতা ড্রাইিারমক শিিে শপটামি। িৃেযটার জেয োসেকিা একটা গাসি
শর্াগাি করমলে, এক ড্রাইিার, আর একসট অেিয়িী শেময় (এই শেময়সট আিার, জামোমতা, কময়ক িছমরর
েমধযই েৃোলিার (মিে) পুিিধূ হয়)। সকন্তু এগুমলা ছািা ওই িৃমেযর িাসক িিটুকুই সকন্তু এমকিামর
অপসরকসেত। এিং োসেকিা শিিি শতালার জেয প্রস্তুত... আর কী সেময় িমলামতা?…an Arriflex handheld
camera, a triumph of technology!

এর েমধয সিিাথযমিেী আসে আপ্রাে শচিা করসছ ওই সিি শিমঙ ঢুমক শিচারা ড্রাইিারমক কময়ক ঘা সিমত। আর
ড্রাইিামরর িূসেকায় ওই িসতযকামরর গাসিচালক শিচারা হয়মতা ত ে িািমছ - সক েরমত এই শরামল
শেমেসছলাে। র্াইমহাক, সিমির শলামকরা ড্রাইিারমক শধালাই সিমত এতই িযস্ত সছমলা শর্ আসে আর সিমেষ
িুসিমধ করমত পাসরসে। They were forming an impenetrable barrier between me and my target।
কামজই আসে সিিাতকে সেলাে আসে সপসছময় আিমিা। এিং োসেকিাও শিইেমতা ওঁর অসর সেময় আোমক অেুিরে
করমত শুরু করমলে। সপসছময় আিমত লাগমলে। এিং অিেযই ওই িৃমেয আোর িযিহামরর জেয প্রচুর তাসরফ্
শপলাে, শকেো শিটা সিিামথযর চসরমির িামথ ুি োসেময় র্ায়।
শিই রকেিামিই পামিাসলসে শর্ িৃেযটার উিাহরে সিমিে, শি ামেও কযামেরােযাে হয়মতা এইরকেই শকামো
কারমে রুোলটা িা ওই েসহলামক অেুিরে করমত শুরু কমরে। িযাম া, িোমলাচকমিমরা শতা কমর শ মত হমি!

প্রসতদ্বন্দ্বী - শেষ িৃেয।

আর্যেীলঃ
শিে, এিার আসি আপোর অসিেীত একটা ছসিমত -36 Chowringhee Lane– র্া অমেমকর েমত (আসে শতা
িমটই) ‘কািযিাষার ছসি’ এিং হয়মতা অপেযা শিমের শিরা ছসি ...

ধৃসতোেঃ
‘Poetic cinema’…হমম। ... আোর শতা ক মো েমে হয়সে । তুসে হয়মতা িলমত পারমি শকে এেে িামিা।
রীোর িামথ র্ ে ছসিটা সেময় আমলাচো হময়মছ ত মো এরকে শকামো কথা ওমঠসে। আর ও সকন্তু কসিতামপ্রেী,
আসে জাসে। আসে একটাই কথা িলমত পাসর – ছসিটার েমধয একটা অদ্ভুত িুদর লয়, একটা লাসলতয আমছ শর্টা
আজও েুগ্ধ কমর। শর্িি ছসি আোমির িামলা লামগ, শিগুমলার িারাংে এক কথায় িুসঝময় িলা অমেক িেয়
ুি কসঠে। আোর আর এক পসরচালক িঞ্জয় লীলা িেোলী এমক িমলে – ‘িুর’। অথযাৎ এক ধরমের িাসঙ্গতীকতা
– সলসরসিজে। র্সিও আসে ওঁর ছসির ুি একটা িি এ কথা িলমত পাসর ো, তমি ওোর ক্ষেতা িম্বমে
শ্রিােীল।

অসিেয় িা অসিমেতার পারফ্মেযন্স িম্বমেও ওই এক কথা – একটা স্বর আমছ, শিটামক ছুঁময় শফ্লমত
হমি। ো হমল হমলা ো। আোর শক্ষমি শিসেরিাগ িেময়ই শিটা াসেকটা intuitively হয়, িা meditatively
িলমত পামরা। প্রচুর গমিষো, েহিা, ওয়াকযেপ ইতযাসি কমর আোর সিমেষ উপকার হয়ো। শর্ স্বরটা, শর্ িুরটা
আোমক ছুঁমত হমি শি িম্বমে আসে সেসিত হময় সেমত চাই। শিটা র্তক্ষে ো হমি তমতাক্ষে সকন্তু সেমজর শথমক
সেমজর সেস্তার শেই। েুেসকল হমলা, ওই অতৃসপ্ত শথমক সেস্তার পািার িুমর্াগ সকন্তু িিিেয় পাওয়া র্ায় ো, োো
অমচো রাস্তা ঘুমর সঠক রাস্তাটা ুঁমজ পািার েমতা িেয় পাওয়া... অমেক িেময়ই ুি কসঠে।

আর্যেীলঃ
36 Chowringhee Lane–এ আপোর অসিেয়, অসিজ্ঞতার িযাপামর সকছু িলুে...

ধৃসতোেঃ
অসিজ্ঞতা? শচৌরসঙ্গ শলমে...আিমল অমেক সকছুই হয় র্া সকন্তু এমকিামর প্রথেিার। শর্েে অমেকসিে পর একটা
ইংমরসজ িাষার ছসি। রীোর প্রথে ছসি। েেীর প্রথে ছসি প্রমর্াজক সহমিমি। তারপর অমোক শেহতার প্রথে
আটযহাউি ছসি সড-ও-সপ সহমিমি। আোর সেমজর জেয ঐ ‘প্রসতদ্বন্দ্বী’, ‘পিাসতক’ এর ইমেজটা শঝমি শফ্লা
জরুরী সছমলা, এিং ‘িেমরে তেি’ এমতা অপ্রীসতকর অথচ আকষযেীয় এক র্ুিক – এই পসরিতযেটা জরুরী
সছমলা। ঐ ছসিমত অসিেময়র জেয িিমচময় িমিা প্রেংিাটা এমিসছমলা িান্দ্রার এক অযাংমলা-ইসন্ডয়াে র্ুিতীর
কাছ শথমক। শি িমলসছমলা, ‘ওফ্! তুসে কী ারাপ একটা শলাক হমত পামরা!’। শিই ‘কী ারাপ’-টা শুেমত শর্ কী
িামলামলমগসছমলা! (হাসি...)

আমলাকসচিঃ পািমলা চমটাপাধযায়

আর্যেীলঃ
আসে িেুমির িামথ ছসিটা শিস সেউ এম্পায়ামর, ত ে আোর িয়ি ১৫। ছসির শেমষ সেউ িািো শরস্টুযমরমের
শিাতলায় িমি কসফ্ াসি িেুমির িামথ...আর িলসছ, কী কমর একজে শল ক এইরকে ইমন্সসন্সসটি, স্বাথযপর
হমত পামর? আর আোর িেুরা আোয় শিাঝাসিমলা শর্ – িেমরে তেি শতা আিমল শল ক েয়। এ ে িািমল
হাসি পায়। শল ক িম্বমে ঐরকে একটা ঐেী ধারো সছমলা ত ে... (হাসি...)

ধৃসতোেঃ
(হাসি...) ো, আর িান্দ্রা িম্বমে তুসে কমতাটা জামো জাসেো... the Anglo Indian ladies from Bandra had
an enviable reputation in those days...কামজই, িুঝমত পারমছা এর শচময় িমিা তাসরফ্ আর কী হমত
পামর।
এছািা শিিশ্রীর সিপরীমত অসিেয় করার িযাপামর আোর একটা সিরাট সকন্তু-সকন্তু সছমলা। ও আোর শচময় অমেক
শছাট, তার িমঙ্গ অমতাগুল চুম্বেিৃেয করা... তমি এত িছর পমর একথা সেিয় িলমিা শর্ আমজা, আমজা ওই
িৃেযগুমলা আোর িারতীয় ছসির িিমচময় convincing চুম্বেিৃেয েমে হয়। র্সিও কথাটা আসে সেমজই িলসছ,
তিু...

আর্যেীলঃ
একিে, এিং িারুে artful ওই িৃেযগুমলা...

ধৃসতোেঃ
সকন্তু আোর সেমজর অস্বসস্ত িা শিাোেো িাি থাকমলও রীো সকন্তু িারিার িলসছমলা -‘Trust me’ । আর িসতযই
তাই হমলা শেষ পর্যতকে। She does have this disconcerting habit of saying ‘Trust me’ even when
there’s chaos all around but it always works out. ‘১৫ পাকয এসিসেউ’শতও এক িযাপার।
েিাগতা সহমিমি রীো সকন্তু এক অতযতকে কুেলী পসরচালক সহমিমি সেমজমক প্রোে করমত শপমরসছমলা।
ও ওর েট-সডসিেে, কযামেরার শকাে, অসিমেতা/অসিমেিীর শথমক সঠক কী চায় – এই িেস্ত সকছু িম্বমেই
এমকিামর িুসেসিত সছমলা। এিং তাই েয়, োদসেকতা িম্বমেও ওর একটা পসরিার ধারো সছমলা। শর্টা সকো
িতযসজত, সচিােদ িােগুপ্তর ঘরাো এমকিামরই। আর অমোক শেহতার িামথ ওর সটে-করাটা একটা দুধযষয
িযাপার।
সেমজর িযাপামর িলমিা, আসে এইিামি িা এইরকে কাজ এর আমগ ক মো কসরসে। ‘চযামলঞ্জ’ েব্দটা
এত িহুিযিহৃত, শিটা িলমিা ো, িরং ‘েজা’ িসল। র্সিও শিটাও সকছু কে িযিহৃত েয়। একটু আমগ শর্টা
িলসছলাে, শিই সঠক ‘শোট’টা, ‘স্বর’টামক ছুঁমত পারা চাই। ‘িেমরে তেি’ তরুে, আকষযেীয়, প্রায় সিমিকহীে

এক কমপযামরট-টাইপ। আর এটাও আোমক েমে রা মত হময়সছমলা শর্ আোর ত েকার িয়মির শচময় সকছুটা
শছামটা একসট শছমলর চসরমি আসে অসিেয় করসছ। এছািা আসে েে সিময় শিম সছলাে কীিামি একজে তার ছসি
করমছ … and I thoroughly enjoyed myself in the company of people I liked.

আমলাকসচিঃ সি এি রাঘিে

আর্যেীলঃ
ধৃসতোেিা এ ামে একটু অিাতকেরিািী হসি। আিা, আপসে শর্ োমঝ োমঝ আড্ডার িেয় সকছু পুরমো ছসি
িম্বমে িমলে, “the film looks dated” িা ধরুে িলমলে “the film didn’t age well”... একটু িুসঝময়
িলমিে এই িযাপারগুমলা... ধরুে ‘কাঞ্চেজঙ্ঘা’ছসিটা...
ধৃসতোেঃ
‘অিাতকেরিািী’?... িািা, আোর পমক্ষ ুি কসঠে িাংলা হময় র্ামি... (হাসি)... শকামো সিমেষ িেযে েয় শতা?
আর্যেীলঃ
(হাসি...) ো, এটা আোর েব্দ। অমেমকর পমক্ষই ধরা েি। োমে িলমত চাইসছ – digressive…
ধৃসতোেঃ
শর্ ছসির আইসডয়া িা প্রসতো আোর আজমকর আসেমক, শর্ আসের শিাধ ও স্নায়সিকতার েমধয হয়মতা
অজে পসরিতযে ঘমট শগমছ, তিুও অেুরসেত করমছ, করমত পারমছ, শিই ছসিটাই িেিােসয়ক। অেযমির কথা
িলমত পারমিা ো, তামির হময় উির শিওয়া িম্ভি ো। একটা ছসি, িা সচি িা োটক, সক েমিল – এগুমলামক

তামির সেজস্ব ঐসতহাসিকতায় আসে পিমত পাসর, সকন্তু আজ হয়মতা তারা তামির আমিিে ও প্রািসঙ্গকতা
হাসরময় শফ্মলমছ।
শর্েে ধমরা, অপু-সিলসজমত আসে িারিার সফ্মর শর্মত পাসর, কাঞ্চেজঙ্ঘা-শত পাসর ো। আসে িুঝমত
পারসছ োসেকিা শিই িেময় কী করমত শচময়সছমলে। সকন্তু আজ শিিি সকছুটা formulaic েমে হয়। ুি
প্রতযাসেত। ‘প্রসতদ্বন্দ্বী’? হযাঁ, আসে সফ্মর শি মত পাসর; ‘জে-অরেয’? পাসরো, র্সিও ছসিটার েমধয একটা
অেকারািন্নতা আমছ – রূপকী এিং আক্ষসরকিামিও, শর্টা একটা িেময় আোর িীষে িামলালাগমতা।
একইিমঙ্গ এটা িলমিা শর্ শিয়ারেযাে ও শফ্সলসের শিসেরিাগটা, োসেকিা ও েৃোলিার শিসেরিাগটা
আোর কাছ কামলািীেয। সথে িমলা, visual texture িমলা – সকছু সজসেি ওমির ছসিমত আমছ র্ার শকামো
তুলো শেই। েৃোলিা, র্াঁর প্রজ্ঞা সেময় িমদমহর জায়গা শেই, র্সিও সতসে শিটা আিাল করমত শচিা কমরে,
একিার আোমক একটা কথা িমলসছমলে। িমলসছমলে – ‘িেিােসয়ক োমেই সকন্তু তথাকসথত ‘আধুসেক’ ো,
িেিােসয়ক অতীমতর কথাও িলমি, সকন্তু আধুসেক িমচতেতা সেময় িলমি।
আসে িরং িসল শর্ শকামো ছসি শথমক পাওয়া একটা প্রসতো, সচিকে, একটা েুহত
ূ য, চাহেী, একটা
েতকেিয, আইসডয়া র্সি আোর কামছ শকামো অপ্রসতরুি েুহূমতয সফ্মর আমি, শিই ছসিটা আোর কামছ কামলািীেয।

আর্যেীলঃ
ধৃসতোেিা, আসে লক্ষয কসর সফ্ল্মমপ্রেী শর্ িেস্ত িাসহতযািহী োেুষ রময়মছে, অতকেত পসিেিমঙ্গ, িা
এ ামে িি হময়মছে, তাঁমির েমধয আপোর িম্বমে একটা গিীর শ্রিা রময়মছ। রময়মছ এক িৃসিেীল, সচতকোেীল
অসিমেতা সহমিমি এিং এক িোজ-রাজেীসত িমচতে সেেী সহমিমি। োমে, আসে এ ামে অকারমে িপ্রেংি িা
hagiographic হমত চাইসছো, র্া শিম সছ তাই িলসছ। আপসে িহুসিষয়ী, িহুমক্ষিগােী। শর্েে ধরুে প্রথমেই
আপসে অথযেীসতর ুি িামলা ছাি, অমেকিূর পিামোো কমরমছে, প্রসতিািাে অথচ িামরায়াসর েয় এেে এক
অসিমেতা – একাসধক িাষায়, পিযায় ও েমঞ্চ, সিজ্ঞাপে জগমতর গুরু, স্বেনিমঘযযর ছসি কমরমছে, ভ্রােক,
আিৃসিকার, শর্ৌথসেেী, পৃসথিীর িহু শিমে শগমছে এিং সির্শ্জগত ও োো সিষময় অিম্ভি শকৌতূহলী ইতযাসি...
ধৃসতোেঃ
িযাি িযাি! আর িলমত হমি ো, িুমঝ শগসছ...
আর্যেীলঃ
প্রশ্ন হমি এই শর্ অিাতকেরিািী (digressive), িহুসিষয়ী আিহ, শর্টা আেরা জাসে অমেক অসিমেতার
থামক – শর্েে ডাসস্টে হফ্েযাে (Dustin Hoffman), োরমচমলা োমরায়াসে (Marcello Mastroianni),

এরলযান্ড শর্ামিপিে (Erland Josephson) প্রেু – এই প্রিৃসিগুমলা আপোমক অসিেয় জীিমে কীিামি িাহার্য
কমর?

ধৃসতোেঃ
প্রথমেই িসল ‘অথযেীসতর িু িামলা ছাি’ কথাটা অসতকথে হময় র্ামি। এটা সঠক শপ্রসিমডসন্স কমলমজ
সগময়সছলাে। তারপর Delhi School of Economics–এ পসি শক এে রাজ, তপে রায়মচৌধুরী, জগিীে িাগিতী,
অেতযয শিে – এঁমির কামছ। তার আমগ ইসঞ্জসেয়াসরং কমলমজও সগময়সছলাে। শি ামে শিার িাতটায় ক্লাি শুরু
হমতা, তায় ক্লামি োি ৩সট ছািী। তাই শছমি সিলাে… (হাসি)
আর্যেীলঃ
৩সট ছািী?... শি শতা িারুে িযাপার! আোমির িেয় শতা এর প্রায় কুসি িছর পর, একসটও ছািী শেই...
(হাসি...)
ধৃসতোেঃ
...আিমল আোর জীিে শিিামি শকামোসিেই ুি পসরকসেত সছমলা ো। শকসরয়ার, িাথযকতা, িাফ্লয – এিমির
শচময় অসিজ্ঞতাটাই আোর কামছ িি সছমলা। োসেকিা, সকছু পমর েৃোলিার িামথ র্ ে কাজ করসছ, আসে সকন্তু
ত ে পুমরািস্তুর চাকরী কসর, সিজ্ঞাপে জগমত, আর শি চাকরী করমত ুি িামলা লামগ।
এ ে শিম া, িেস্ত সেিযাচমেরই সকন্তু একটা উঁচু-সেচু আমছ। আোর উঁচুর সিকটা সছমলা শরাল শিমছ
শেিার সিলাসিতা, োো রকমের ভ্রেমের োধযমে অেসিস্তর জীিে শি া, ছসি িাোমো, কমপযামরট িারতমক উঁসক
সিময় এক সছসলে শি া, কলকাতার অেকারািন্ন জীিমের এটা-শিটা শি া, এমলামেমলা িামর ঢুঁ োরা – এই
আর সক! আর সেচুর সিকটা হমলা এই শর্ িাংলা সফ্সলে-ইন্ডাসি র্ামক িমল, তারা সঠক আোমক সেমজর শলাক
শকামোসিে িামিসে। আজও িামিো।

তমি সক! এই শর্ শটাকা োরা, ঢুঁ োরা – এগুমলার সকন্তু সকছু িুসিমধ আমছ। এমত একটা িমচতেতা ততসর
হময় র্ায়। এেে একটা িমচতেতা র্ামক কামজ লাগামো র্ায়। শিটা আসে করতাে। োমে, একটু িুসঝময় িসল।
োমে, এই েয় শর্ একজে ইিুলোস্টার, সক একজে ডািার, কৃষকমক সেপুেিামি েকল করমত সে লাে। িরং
তার জীিমের িামথ একটা র্ুিতা, এক ধরমের িিতা, র্া অসিমেতার কাজমক উপসরতমল শঠমল তুমল শিয়।
সিমেষত তার শচাম শিটা ধরা পমি। ধরা পমি িেযমকর শচাম ও।
আর্যেীলঃ
দুিযাতকে!...
‘প্রসতদ্বন্দ্বী’শত সফ্মর র্াই। চার িেক শপসরময় শগমলা। এ ে, আজ, এ াে শথমক শি মল, আপোর েমত
‘প্রসতদ্বন্দ্বী’শত িতযসজমতর িিমচময় িি কৃসতত্ব শকােটা?
ধৃসতোেঃ
৬০-এর শেষ, ৭০-এর শগািা – এই িেয়টা কলকাতা, িাংলার ইসতহামি একটা উিাল িেয়। পৃসথিীর
অেযিও... পযাসরি, শে-৬৮ ইতযাসি। ১৯৬৭-৬৯-এর েমধয োসেকিা ‘অরমেযর সিেরাসি’, ‘গু-গা-িা-িা’,
‘সচসিয়া াো’ কমরসছমলে। সকন্তু একটা িোমলাচোর েুম ােুস হসিমলে – এই শর্ িেিােসয়ক িাস্তিতামক উসে
এসিময় র্ামিে। সঠক এই িেময়ই ‘প্রসতদ্বন্দ্বী’। ছসিটা দুমটা সজসেি কমরসছমলা - One, it reflected the
frustration, anger, confusion, directionlessness of contemporary urban youth, without providing
any easy answers, আর দুই, একটা সচিিাষা ততসর করমত শপমরসছমলা শর্টা োসেকিার কাছ শথমক এর আমগ

আেরা ক মো পাইসে। োমে, আসে িলমত চাইসছ, it was gritty, edgy, immediate - handheld কযামেরার
িযিহার সছমলা, জাম্প-কাট, সিি-েট ইতযাসি শর্গুমলা ফ্রািী সেউ-ওময়মির কথা িা েৃোল শিমের কথা েমে
করামি, শর্ িাষাটা সঠক িতযসজত রাময়র স্বাক্ষরিাষা েয়...
আর্যেীলঃ
আর সকছু শেমগসটমির িযিহারও...
ধৃসতোেঃ
হযাঁ...সকন্তু এই শেৌলগুমলার শকামোটাই সকন্তু ুি িাঙ্ঘাসতক েতুে সকছু েয়। সকন্তু এগুমলামক উসে ুি েিৃেিামি
শগঁমথ তুমলসছমলে এেে এক ছসিমত শর্ ামে আধার আর আমধয়র েমধয একটা চেৎকার িারিােয এমলা। এক
সে ুঁত িারিােয। আর তাই আজ, শপছে সফ্মর তাকামল, ছসিটামক ওই িেময়র এক উজ্জ্বল প্রতীক েমে হয়, it

became a cult film. শকামো িুসিোে সচিপসরচালকই সকন্তু ‘আোর িেময়র প্রসতসেসধত্ব করমি এেে একটা ছসি

করমিা এিার’ – এইরকে শিমি কাজ শুরু করমত পামর ো। সকন্তু ‘প্রসতদ্বন্দ্বী’ শিম া... ছসিটা শর্ে ৬০-িেমকর
কলকাতার আয়ো। িসতযই একটা ছসি সটঁকমি সক সটঁকমি ো, কমতাটা সটঁকমি – এ এক গিীর রহমিযর িযাপার।
এ মো কমলমজর প্রথে, সদ্বতীয় িমষযর ছািরা এমি আোমক িমল ছসিটা তামির কামছ কমতাটা গুরুত্বপূেয । ৪০
িছর পরও ছসিটা শর্ে ওমির জীিমের অংে। ‘িেিােসয়ক’ োমে এটাই। শর্েে েৃোলিার কলকাতা সেময়
ছসিগুমলা...
আর্যেীলঃ
...আর আপোর সেমজর কাজ িম্বমে? পসরতৃপ্ত লামগ?... একটা কথা আোর োমঝ োমঝই েমে হয়। শিটা হমলা,
ওঁর শর্িেস্ত ছসিমত েতুে অসিমেতামক সেময় কাজ কমরমছে িতযসজত, শিই িেস্ত ছসিমতই সকন্তু এই েতুে
অসিমেতামির িােমে একটা সিরাট চযামলঞ্জ ছুঁমি সিময়মছে। প্রথে কথা তামির – স্ক্রীেমলন্থ, তারপর তামির
োেসেক জসটলতা। েিাগতমির কামছ এ শতা িাঙ্ঘাসতক চযামলঞ্জ। তাই ো? ‘অপুর িংিার’-এর শিৌসেি,
‘প্রসতদ্বন্দ্বী’-র আপসে, ‘িীোিি’-র িরুে চদ, ‘জে-অরেয’-র প্রিীপ – িিার শক্ষমিই িসতয। আিার এমির
পাোপাসে শরম তুলো করমল েমে হয় ‘অপু’ হয়মতা জসটল চসরি সকন্তু এক ক্লাসিক িাঙালী। শি অমথয ুি শচো।
‘িীোিি’র েযােমলদু চযাটাসজয ৭০-এর শগািার সিমক, ত ে, অমতাটা শচো েয় সকন্তু predictable। ‘জেঅরেয’র শিােোথও ুি শচো চসরি। এমির পামে ‘প্রসতদ্বন্দ্বী’র সিিাথয িীষে েতুে, িেিােসয়ক, অেীোংসিত ও
অপসরসচত। িুেীল গমঙ্গাপাধযায় একিার আোয় িমলসছমলে, ‘সিিাথয আিমল সিসিন্নিািী’। সকন্তু শুধু
‘সিসিন্নিািী’ িলমলই সক তার িেস্ত জসটলতার িযা যা শেমল? সিমেষ কমর সিমেোর সিিাথয, শর্ উপেযামির
োয়মকর শচময় সকছুটা আলািা।
ধৃসতোেঃ
‘প্রসতদ্বন্দ্বী’র অসিজ্ঞতা সেময় আসে অেযি অমেক সকছু িমলসছ, তাই এিার একটু শছামটা কমরই িসল… আোর সক
েমে হয় জামো? … এটা আোর ধারো শর্ োসেকিা ওঁর েূল চসরিগুমলামক আমগ কাস্ট করমতে, তামির িামলা
কমর শিাঝার শচিা করমতে, তারপর… তামির িংলাপ সল মতে। ওঁর direction –ও এর ফ্মল, সছমলা ুিই
minimal। উসে শতাোয় শতাোর সেমজর েত কাজ করমত সিমতে র্মতাক্ষে পর্যতকে ো ওঁর েমে হমতা you are
really fucking it up। শকামো শকামো অসিমেতামক অিেয উসে র্মন্ত্রর েমতা সেমিযে সিমতে, োমে প্রমতযকটা
পা শফ্লা, োথা শঘারামো, শচাম র চাহেী ইতযাসি। শিৌিাগযিেত আোর শক্ষমি শিটা ক মো হয়সে।
এটা আসে আমগও অমেক জায়গায় িমলসছ শর্ আসে সকন্তু সেমজর শরালমক এমকিামরই intellectualise কসরো,
িা শি িম্বমে ুি একটা agonise কসরো। ‘প্রসতদ্বন্দ্বী’র শক্ষমি গমের োয়ক আর আসে, দুজমের আথয-িাোসজক
শেপথয এক। গমের প্রায় িি চসরিমকই আসে শোটােুসট িামলাই সচেতাে। ছসিমত সিিাথয র্া র্া কমর, শর্িামি

কথা িমল, এর শথমক শর্ শকামো ইসডয়মটর কামছই এটা পসরিার হওয়া উসচত শর্ িিসকছুই িহজ, িরল আর
সকছুটা low-key রা ার িরকার হমি... আর আসে শিইটাই কমরসছলাে, িযাি!
আর্যেীলঃ
শুযসটঙ চলাকালীে সকছু ুঁসটোসট কাসহসে-উপকাসহসে ইতযাসি... এেে সকছু িলুে...
ধৃসতোেঃ
একটা েজার গে িসল তাহমল। ছসিটার প্রথেসিমক একটা স্বপ্নিৃেয আমছ ো! ুি জসটল এক স্বপ্নিৃেয... িাগর
তিকমত... শি এক সিরাট শিট ততসর হময়মছ... িামিা, অে িামজমটর ছসি, তার জেয েযাসিি শিট। আসে
ফ্ায়াসরং শিায়ামডর েুম ােুস , শপছমে িাি পুিমছ, আোর শিাে োমিযর শপাোক পমর আোর সিমক শিৌমি
আিমছ... তা শি র্াইমহাক, প্রথে েট শেওয়া হময় শগমছ, োসেকিা ‘ওমক’ কমর সিময়মছে, এেে িেয় শিস ওঁর
এক িহকারী শিৌমি আিমছ ওঁর সিমক। শি এমি াসেকটা সকন্তু সকন্তু কমর ওঁমক সফ্িসফ্ি কমর িলমছ শর্ েটটা
আর একিার সেমত হমি শকেো োসয়কার চুল শথমক একটা শহয়ার-সক্লপ তার কামের পামে ঝুলসছমলা। োসেকিা
ওঁর সি যাত গগেসিিারী হাসি শহমি অিলীলাক্রমে িলমলে, “ও সঠক আমছ, সড্রে সিমকাময়ন্স শতা! শি মি
িোমলাচকরা সক্লপ-এর সঠক একটা োমে ুঁমজ শির কমরমছ”।

আর্যেীলঃ
পীময়র-আঁমে িুযতাং-শক ১৯৮৯ িামল শিওয়া এক সিসডও িাক্ষাতকামর িতযসজত এক জায়গায় িলমছে – ‘for
me its the density of the film that is most important, how much material one can pack into a
film’। আজমকর প্রজমন্মর শিে সকছু পরীক্ষা-সেরীক্ষা শপ্রেী িাঙালী কসিমির েমধয আসে লক্ষয কসর এইরকে

একটা প্রিেতা জন্মামি। অথযাৎ কত কে পসরিমর শল ামক োোরকমের সচতকো ও েেেিম্পি সিময় গিীর ক’শর
শতালা র্ায়। কসিতা োমেই শকিল আমিগ আর অেুিূসতর কামপ চােচ োিা – এই ধারো শথমক এরা িমর
এমিমছ। অথচ এতিি সেল িমত্ত্বও এক একটা সেে সকন্তু অেয সেমের িামথ িাকযালাপ িে কমর ি’শি থামক
– এটা শকে হয়? আপোর সক েমে হয়?
ধৃসতোেঃ
How curious that you can change the letters in ‘density’ around to spell ‘destiny’! তুসে শর্

প্রিঙ্গটা তুলমছা, অতযতকে গুরুত্বপূেয সেঃিমদমহ। এ সেময় শিে কময়ক ঘো কথা িলা র্ায়। সকন্তু শি িেয় িা
জায়গা শতা শেই। কামজই শছামটা কমর িসল...

প্রথেতঃ, োসেকিার কথা িসল। একিার এই সেময়ই ওঁর িামথ এক িুিীঘয আমলাচো হয় – আজ শর্েে
হমি। এিি আমলাচো হয় সঠক ‘গেেত্রু’র পর পর। প্রায় দু-সতে শক্ষমপ। আসে ওঁর িাক্ষাতকার সেময়সছ আমগ
শিে কময়কিার। কামজই আেরা এিার সঠক কসর শর্ সিমেো সেময় কে কথা িলমিা িরং অেযােয সিষয় সেময়
শিসে – িঙ্গীত, পসরমিে-প্রকৃসত, রাজেীসত, এেেসক আধযাসত্মকতা... শর্ সিষময়, শতাোয় এইমিলা িমল রাস ,
িতযসজমতর সকন্তু স্পি, সেজস্ব িািো সছমলা! র্াইমহাক, আেরা এইিি সেময় কথা িলসছ, ধ্রুপিী িঙ্গীত সেময়,
সিমেষ কমর কাোিী িঙ্গীত, এিং ও ামে শর্ ‘রসিক’র ধারোটা আমছ, শিই সেময়। আসে সজমজ্ঞি কমরসছলাে
কাোিী িঙ্গীতরি শপমত শগমল শর্েে ‘রসিক’ হমত হয়, সিমেোর শক্ষমিও শিই সেয়ে াটমি ো শকে?
ওঁর উিরটা সছমলা িািিার েমতা। উসে সেমজর ছসিমক আস্তমর িাঁধমতে – layered – র্ামত কমর ওপরওপর শি া র্ায় শর্েে, সর্সে ‘রসিক’ সতসে সকন্তু আস্তর শিমঙ শিমঙ অমেক শিতমর শর্মত পামরে, ছসিটামক
সডমকাড করমত পামরে আমরা রিাস্বািমের জেয। কামজই িুঝমতই পারমছা, ওঁর ছসিমত packing material
was not an easy exercise। একটা সজসেি উসে পসরিার কমর িািমতে িিিেয় – শর্ েধযসিি িাঙালী িেযমকর
প্রসত ওঁর একটা িাসয়ত্ব আমছ, আর প্রমর্াজমকর প্রসত এক অথযনেসতক িাসয়ত্ব। উসে সকন্তু একজে দুমিযাধয
আন্ডারিাউন্ড চলসিিকার সছমলে ো সর্সে সকছু োস্টারসপি ততসর করমত চাে র্া সতসে সেমজই শকিল শি মিে।
সকন্তু আেরা আমজা ওঁর ছসি শিস , িি ো হমলও, শিে সকছু, িার িার শিস , ওই সজসেসিটার জেযই –
‘ঘেত্ব’। ঘেত্ব আমছ িমলই। প্রমতযকটা শিে েে সিময় শিস আেরা। আোমির শচা শ াঁমজ – েতুে অথযপ্রসতিার, সডমকাড করমত চায়। আর করমত পারমল শিই িিয-পাওয়া-তাজা অথয সেময় আেরা শিে সকছুসিে
শেমত থাসক। কামজই, ঘেত্ব আমছ শতা িমটই, with a purpose. The purpose is the narrative.
কামজই, সিমেো ও কসিতা সকন্তু সিন্ন ফ্েযাট, সিন্ন িেযক, সিন্ন তাসগি সেময় কাজ কমর।
সদ্বতীয় কথা – ‘আমিগ অেুিূসতর কামপ চােচ োিা’ িম্বমে র্া িলমল শিই প্রিমঙ্গ িসল। তুসে িলমছা
সকছু কসি এক ধরমের পরীক্ষা-সেরীক্ষা চালামিে – শছামটা এক পসরিমরর েমধয ঘে এক োেসেকতা ‘পযাক’
করার প্রয়াি চালামিে। ুি িামলা কথা। তামির প্রসত আোর শুমিিা রইমলা। সকন্তু এই পরীক্ষা-সেরীক্ষার িমঙ্গ
আজমকর সিমেোর শকামো িম্পকয িাসপত হমি শকে? আজমকর সিমেো, এটা শতা ুিই পসরিার হময় শগমছ has become a means to an end, that end being the telling of a story।
আর্যেীলঃ
ো, আসে সকন্তু তা িলমত চাইসছ ো। একটা সেমে শকামো এক িেয় হয়মতা এক ধরমের তাসগি ততসর হমলা –
তার শপছমে অিেযই আথয-িাোসজক কারে আমছ। অেয একটা সেমে শি া শগল শিই একই ধরমের সকছু
devise, সকছু প্রসক্রয়া, সকছু তাসগি ততসর হমি। হয়মতা িম্পূেয সিন্ন আথয-িাোসজক-োদসেক-তেসেক কারমে।
সকন্তু শর্মহতু তাসগিটা একরকমের, তামির েমধয আিাে-প্রিাে গমি ওঠাটা সক স্বািাসিক ো? শর্েে ধরুে,
সকউসিিে-এর শগািার সিমক সপকামিা ও তার িেুরা প্রচুর পসরোমে engineering drawing study করমতে।
তেসলগত সেমলর কারমে। রাইোর োসরয়া সরলমকর র্ ে শল া িে হময় র্ায় একিেয়, উসে পারীমত এমি অগুস্ত
রঁিার িসচি হময় শিে সকছুসিে সছমলে। রঁিার সেরতকের কাজ কমর র্ািার ক্ষেতা, ওঁর িাির্য শথমক অেুমপ্ররো
ুঁজসছমলে। এিং শেষ পর্যতকে শপময়ও র্াে।

ধৃসতোেঃ
এ প্রিমঙ্গ একটু পমর র্াসি, আর একটা িযাপার োথায় এমলা িসল। পরীক্ষােূলক কসিতার শক্ষমি
‘ইেিাইডার’/’আউটিাইডার’ িযাপারটা সকন্তু আমছ। শতােরা কসিরা কমতাটা োেমত চাও িা সেমজমির গন্ডীমক
প্রিাসরত করমত কমতাটা িমচি জাসেো। শর্ িি সিদ্বাে চলসিিকারমির িামথ আসে কাজ কমরসছ, তাঁমির িামথ
স্বিািতই োো প্রিঙ্গ সেময় কথা হময়মছ। সকন্তু কসিতা সেময় হময়মছ এেেটামতা েমে পমি ো। শকে িমলামতা?
আর্যেীলঃ
আোর শর্টুকু ধারো তামত েমে হয় এটা অেয অমেক শিমে এটা ঘমট। এ ামে কে। িতযোমে আমরা কে।
আোমির শিে, কাল, িোজ, সেক্ষার শগাটা েমডলটাই শতা আমেসরকার েমতা হময় র্ামি শর্ ামে জেিোমজ
‘কসিতা’-র শকামো জায়গাই শেই। িাজারসিসিক িোজিযিিায় শর্ সজসেমির িাজারির শেই তার আর িসিষযত
কী? ৫০-৭০ এর িেমক রাসেয়ায় শতা সছমলা। কসিতার এক রেরমে জায়গা। শিটাও আর শেই।
ধৃসতোেঃ
কসিতার িাহকমির সিক শথমক এটাও িলমত হয় হাজার হাজার িছর ধমর কসিতা একটা পারফ্রমেন্স
আটয। শিই ঐসতহযটামক শতােরা িহে করমি ো িজযে করমি? আসে জাসে ো, সজজ্ঞািা করসছ। িযসিগত শক্ষমি
পিামোো আোর র্মতাই িাোেয শহাক, আিৃসি করমত আোর িামলালামগ। আর তার জেয িিিেয় শর্ শশ্রাতা
লামগ এেেও েয়। আসে িি িেময়ই শচিা কসর আমিগ-অেুিূসতর কাপ শথমক চােচটামক িসরময় সেমত। েব্দমক,
তার িাঁধুসেমক, িাষামক অিাসধকার সিমত। আোমির োটমকর িমল র্ ে োটক পাঠ কসর, ত মো তাই। আোর
েমে হয় োটযপাঠমক poor man’s theatre েমে করার শকামো কারে শেই, পাঠ আর অসিেয় িম্পূেয সিন্ন
সজসেি।
সকন্তু এইজেয কসিমির িহমর্াসগতাও শতা প্রময়াজে। শিইটা পারফ্েযাররা পামিে সক? জাসেো, সজমজ্ঞি
করসছ।
আর্যেীলঃ
আপসে শতা এটা র্ুিরামে শিম মছে। ইংলযামন্ড, িামন্স, অেযিও তাই। পারফ্রমেন্স শপাময়সির একটা জায়গা
আমছ। আোমির িাংলায় শিটা ‘আিৃসি’। এ ে আপসে ‘পাঠ’ কমরে আসে জাসে, সকন্তু শিসেরিাগ আিৃসিকারই
গলা-টলা কাঁসপময় িুর কমর োটুমক িসঙ্গমত কসিতা পমি। এটা অসধকাংে কসিরই সকন্তু িামলালামগ ো। শর্ কসি
শর্ শকামো েূমলয পািসলসিসট চায়, তার লামগ শকিল। িযসিগতিামি আসে িলমিা েম্ভু সেি শর্েে আিৃসি সেমের
প্রিতযক, শতেসে এটাও সঠক শর্ সতসে কসিতার ক্ষসতও কমরমছে। কসিতাপামঠর েমধয োটুমকপো সেময় এমি। শর্
কসিতা কািযোটক েয়, তামক োটক কমর শতালা শকে?

ধৃসতোেঃ
এিার শতাোর আমগর কথায় সফ্সর - শিম া, কসিতা আর সিমেোর েমধয তাসগি িা তেসলগত সেল, সিমেষ কমর
আোমির প্রিমঙ্গ, আসে সঠক ধরমত পারসছ ো। হয়মতা আোর শিাঝার িুল। পারস্পসরক িামলালাগালাসগর একটা
িযাপার শতা থাকমতই পামর। এিং ঘেত্বর কথা, েব্দ ও প্রসতোর প্রসত সেষ্ঠার কথা, এগুমলা িসতয। সকন্তু উমদ্দেয,
িেযক িা িাহক – এিমির েমধয এতটা ফ্ারাক রময়মছ… তারপর ধমরা attitude … কামজর িযাপামর কসিরা
অতকেেুযস হে, অতকেত সিমের শিলা, সফ্ল্মওলামির অমতাটা অতকেেুযস হমল চমলো। শতাোর প্রশ্নটা আসে উসিময়
সিমত চাইসছ ো এমকিামরই। একটু গিীমর সগময় অেযি আমলাচো করমত হমি শিাধহয়।
আর্যেীলঃ
সেেীস্বিামির িযাপামর র্া িলমলে সেিারুে িসতয। কসির আিল কাজটার প্রায় িিটাই শতা একাসকমত্ব। আর
সচিপসরচালক িলমতই আোর েমে হয় শর্ িযসি িেুিৎিল েয়, র্ার শিাোল-সিল শেই, েযামেজমেে সিল শেই
শি কী কমর সচিপসরচালক হমত পামর...
ধৃসতোেঃ
তাছািা সক জামো? আোর েমে হয় কসিতা এ মো ুি স্বাধীে, অমটােোি এক সেে শর্ তার সেমজর পরীক্ষাসেরীক্ষা সেমজর েমতা, সেমজর সেয়মে চালামত পামর। এিং শুি সেে শকেো শকামো জীসিকার ওপর সেিযর কমর
ো। এই শর্ এক িৃহির িেযক িা শশ্রাতা – তামির address করার তাসগি কসিতার শেই। একটা শছাট
পাঠকমশ্রেীমকই উমদ্দেয ক’শর এঁমির কাজ, এিং এই কাজ তাঁমির িম্পূেয িন্তুসি সিমি, এটাই িমিা কথা।
একসিে সিমেোও এইরকে সছমলা, সকন্তু ুি শিসে শলাক শিই সিমেোর িামথ র্ুি সছমলে ো। আমগ সিমেো
এরকে সছমলা, সিমেষ কমর ইউমরামপ, র্ ে সিমেো অমেক শিসে innocent সছমলা, িাসেমজযর োরপযাঁচগুমলা
জােমতা ো। এ মো সকছু সকছু সিমেো ওইরকে আমছ, সকন্তু ুি শিসে শলাক শিই সিমেোমক আেল শিয় ো। ওই
শর্ শগািার িম্প্রসত িমলমছে ো - ‘Films are being made, but the cinema is dead’। আসে সঠক অমতাটা
সেরাোিািী েই, তিুও...

আমলাকসচিঃ পািমলা চমটাপাধযায়

আর্যেীলঃ
আপোর কথায় সিোেসেমের কথা েমে চমল এমলা। শিমি শি ুে সিোে আর সিমেো প্রায় এক িয়িী। রাইট
িাইরা (Wright Brothers) ১৯০৫ িামল প্রথে শিে ওিাে। আর োোসক িাইরা (Manaki Brothers) শিই
িছরই প্রথে তথযসচি তুলমছে। সিজ্ঞাে ও প্রর্ুসির এেে এক অিূতপূিয আসিষ্কার সিোে, অথচ িছর কুসি ঘুরমত
ো ঘুরমতই োেুষ শিমি শফ্লমলা – এটামক োরোর সহমিমিও িযিহার করা র্ায়। কময়কিছর আমগ Lawrence
Ferlinghetti ওঁর শেষ কািযিন্থ Americus I–এ সলম মছে এ প্রিমঙ্গ “soon it (aeroplane) fell into the
hands of the Wrong Brothers”।
ধৃসতোেঃ
... আর তুসে শর্ তৃতীয় প্রিঙ্গটা তুলমল, শি ামে আসি এিার। এক সেমের িামথ অেয সেমের শর্াগামর্াগ। হযাঁ,
সেসিত, এমত েতুে সকছু শেই। এটাই স্বািাসিক। আোমক র্ ে শকউ প্রশ্ন কমরে – আপসে ছসি পসরচালো কমরে
ো শকে? আসে িসল, িিাই ছসি িাোমল শি মি শক? because filmmakers don’t- except sometimes to
borrow ideas from, শর্েে িসল, আসে এক সেেীমির কমলােীমত থাসক, এিং শি ামে িেয় িেয় শিস
একজে সেেী অেযজমের সেেকেয শি মত শগমছে তার কমতা িাে উঠমলা জােমত! ো, এটা এেসে েজা করসছ।
িিিেয় সিসরয়াি হমল চমল! সকন্তু িতযসজমতর ওই িাক্ষাতকার শথমক শর্ িিিযটা তুসে তুমল সেময়মছা এিং
িাম্প্রসতক িাংলা কসিতার সকছু প্রিেতার িামথ শর্ তুলো এমেমছা শিটা আোর কামছ untenable েমে হময়মছ,

desirable, but untenable. Cinema is still a means to an end. It isn’t brave or liberated enough to
do these things.

আর্যেীলঃ
আপোর িামথ আোর আলাপ হয় এই সিষয় সেময়, তাই প্রিঙ্গটা এ ামে তুসল। শোটােুসটিামি সিে েতমকর
সিমেো, োমে কাসহসেসচি, িাসহতযসিসিক। অথচ আমস্ত আমস্ত সফ্মল্মর প্রিাি এেে িিযিািী হময় উমঠমছ শর্ এই
িেময়র অমেক কসির েমধযই এটা লক্ষয কসর – শর্ তামির অেুমপ্ররোর একটা িূি সিমেো। তাই িাসি, শর্ এই
শর্ িাসহমতযর ওপর সিমেোর শহলাে (gradient), শিটামক সক উলমট শিিার িেয় এমিমছ? িাসহমতযর ওপর
সিমেোর প্রিাি িািমছ সক? সিমেষ কমর তার িাষার ওপর?
ধৃসতোেঃ
এ প্রমশ্নর িসঠক উির সিমত পারমিা সকো শিটা আোর জাো শেই, তমি একটা শচিা কসর, আর সেমজর সকছু
িািোর কথা িসল। একজে কসি, এক ঔপেযাসিক, শকামো একজে সচিকর, একজে আমলাকসচসি এিং এক
চলসিিকার র্ ে একটা গামছর সিমক তাকাে, তাঁরা সক একরকেিামি তাকাে? একই সজসেি শি মত পাে?
হয়মতা পাে, সকন্তু তাঁমির এই সেজস্ব শি াটা র্ ে তাঁরা তামির সেজস্ব োধযমে ফ্ুসটময় শতালার কথা িামিে,
ত ে কীরকমের ধযাে িা তপিযায় তামির েে িুঁি হময় ওমঠ? শিই ধযােটা কী একরকমের? তাঁমির শি াটা আর
তার প্রকােটা – এই দুমটাই সক স্বমতাস্ফূতয? অতকেত অধযমচতেিামি তাঁমির সেমজমির সেেোধযমের একটা
আিযতকেরীে ‘গুে’ সক তাঁমির সেমজমির সেেমক প্রিাসিত কমর ো?
তথযসচি িাোমোর এমককটা িেময় এরকে হয়, আেরা একটা জযাতকে িেিযার িম্মু ীে হই – এই শর্ –
সজসেিটা অতযতকে স্বািাসিক, িু অিসিয়াি, এ ে এটামক কীিামি শি াই? তাহমল ত ে কী করেীয়? তুসে একটা
োধযে শথক সকছু উপািাে সেমল; সেময় িম্পূেয অেয একটা োধযমে অেুিৃজে িা পসরিৃজে করমল। ক মো
সজসেিটা িামলা হমি, ক মো হমি ো। শর্েে ধমরা শিসিে আসে সটসিমত একটা দুিযাতকে ভ্রেেসচি শি লাে,
শর্ ামে কথক ুি জসটল সকছু আইসডয়া সিমিে। আসে েমে েমে িািলাে – ‘এরা এিি শি ামি কীিামি?’
চলসিিকার শি ামোর শকামো শচিাও করমলে ো। শর্ অযাংকর, শি শেফ্ রাস্তার ধামর িাঁসিময় কল শথমক একটু
জল শ মলা আর িেযকমির িামথ কথা িলমলা। িযাি! এটুকুই।
োমে আসে এটাই িলমত চাইসছ শর্ you do try to shift, superimpose- call it what you will- one
medium into another.... শর্টা আোমির আিার কসিতা-সিমেোর আমলাচোয় সেময় আিমছ। শর্ াে শথমক
আোমির আমলাচো শুরু হময়সছমলা কময়ক িছর আমগ। তুসে কসিতামক সিমেোয় রূপাতকেসরত করমল সঠক, সকন্তু
শিটা সিমেোই হমলা। তুসে একটু আমগ শর্টা িলমল, িাসহতয-সেিযর সিমেো, সকন্তু সিমেোই। িাসহতযমক চাই
গে িলার প্রময়াজমে। েযামরেমের প্রময়াজমে। কারে? সিমেো এইই হময় উমঠমছ – গে িলার একটা োধযে।
এিং োেী চলসিিকারমির েমধযও শোটােুসটিামি এেে একটা সির্শ্াি ততসর হময় শগমছ শর্ চলসিমির িসিতিয
এটাই – েযামরট করা।
এ ে উমল্টা একটা সেিযরতাও সক িম্ভি? িাসেসজযকিামি, অিেযই। হাজার হাজার োসকযে উপেযাি শল া
হয় িাসেসজযক সিমেোর কথা োথায় শরম । সকন্তু সেেগতিামি? এর উির আোর জাো শেই। শিম া তুসে শর্টা

িলমত চাইমছা শর্ কসিতার কাছাকাসছ শথমক সিমেো তার এক সেজস্ব িাষা গমি তুমলসছমলা, গে-িলা এমি
তামক হাইজযাক কমর সেময় শগমলা – এর িামথ আসে হয়মতা একেত োও হমত পাসর। তমি এ িযাপামর শকামো
সদ্বেত শেই with a few honourable exceptions সিমেোর িসতযই সেমজর শকামো িাষা শেই আজ। কথা ও
কাসহসে শোোমোর এটা এক োধযে োি।
এ ে এ সেময় উিসিগ্ন হিার শকামো কারে শেই সকন্তু। হাজার িছমরর িাসহমতযর পামে সিমেোর
ইসতহাি কী? িািা। তার সেমজর শেকিই র্ ে কাঁচা, শি কী িাসহতযমক কাঁধ সিমত পারমি? ‘সচিিাষা’ কামক
িমল – এই সেময় শর্মকামো দুজে চলসিি-সিদ্বােমকও একেত করা দুরুহ except perhaps at an obscure,
theoretical level!

তমি এিমির পমরও িলমিা সকছু উপেযাি র্ ে পসি, পিার িেময়ই েমে হয় ‘কী সিমেেযাসটক!’ এর
োমে এই েয় শর্ শিইিি শল ার েমধয অিং য প্রসতো আমছ, শল াগুমলা visual in a superficial kind of
way, তা েয়, সকন্তু সিমেেযাসটক েমে হয় শকেো শিইিি শল া চলসিিকারমক এক দুরুহ চযামলমঞ্জর েুম ােুস
কমর। েমে হয় কীিামি অেুক শলাকটার েে শিময় ঊমঠ তার চসরমির শিতমর ঢুকমিা? েীমষযদিু ার ‘ঘুেমপাকা’
শিইরকে এক উপেযাি। েিারুমের একটা িাম্প্রসতক উপেযাি – ‘র্ুিপসরসিসত’ আমরকটা উিাহরে। আর এই
শল াগুমলার েমধয ওই িযা যাতীত সজসেিটা রময়মছ, র্ামক ‘িাসহতযগুে’ িমল, আোর কামছ র্ার অেয োমে
হমলা একগািা েমব্দর অপচয় ছািা অপ্রতযাসেত সকছু েব্দমক পািার আেদ। শর্ে সছেছাে, িুিম্পাসিত এক িাসর
র্াদুপ্রসতো।
আর্যেীলঃ
েৃোল শিমের ‘পিাসতক’। শি র্ুমগ শতা িমটই, এর্ুমগর সিমেোর পামে রা মলও ুি অদ্ভুত ওই ছসির সচিিাষা।
একটা রাজনেসতক িট রময়মছ, তার েমধয সলঙ্গ-িমচতেতা, gender war, ডকুমেোসর স্টাইল, োো ধরমের
তথযায়ে, সেউিরীল, িংিািপমির কাসটং, িাক্ষাতকার, ধারািাষয, আত্মিেীক্ষা – ইতযাসি সেসলময় এেে এক সেশ্র
(সেদুমক িলমি ‘জগাস চুসি’) িাষা র্া সকন্তু ২০ েতমকর শেমষর সিমকর িাংলা উিরাধুসেক িাসহমতযর কামছ
আিেয েমে হমত পামর। সকন্তু ৪০ িছর আমগ এিমির িােোিােসে িাঁসিময় ছসির োয়ক সহমিমি আপোর সক
েমে হময়সছমলা?
ধৃসতোেঃ
িারুে শলমগসছমলা। আসে ওঁমক িামলা কমর সচেতাে তার আমগ শথমকই। এর আমগ ‘ইোরসিউ’শত আোর কাজ
করার কথা সছমলা। শিটা আর হয়সে। সকন্তু ত েই একরকে সঠক হময়সছমলা শর্ ওোর িমঙ্গ অিূর িসিষযমত আসে
কাজ করমিা। েৃোলিার িামথ কাজ করা োমে ছসি ততসরর শগাটা প্রসক্রয়ার িামথ জসিময় পিা, র্সি ইমি থামক।
সস্ক্রপ্ট, সিচুময়েে ক্রোগত পাল্টামি। এেেসক শুযসটঙ শেষ হিার োি কময়কসিে আমগও, শকউ, এেেসক ছসির
পসরচালকও জােমতে ো ছসিটা কীিামি শেষ হমি। এই অসেিয়তা এেে একটা শটেেে ততসর করমত শপমরসছমলা
র্ার শকামো তুলো শেই।

ইসতেমধয, আসে পাে কমর শিসরময়সছ ৬৯ িামল। চারপামে র্া ঘটমছ ত ে, শিিি িম্বমে টেটমে জ্ঞাে।
আমদালমের িমঙ্গ জসিত শর্িি িেু, তামির িামথ এিি সেময় সেরতকের আমলাচো, তকয হমি। কামজই
‘পিাসতক’-এ অসিেয় করাটা শিই িেময়র উমিজোরই েসরক হওয়া একিামি। শর্ সিমেষে, শর্ িিিয ছসিমত
রা া হমি তার অংেিুক হমত শপমরও ুি িামলামলমগসছমলা। আর একটা িহু-আস্তসরত ছসিমক শচাম র িােমে
গমি উঠমত শিম ও।
শিম া, ুি কে ছসি আমছ সকন্তু শর্ ামে আসে শকিলোি এক শপোিার অসিমেতার িূসেকা অিলম্বে
কমরসছ – অথযাৎ শিমট এমিা, কাজ কমরা, িাসি সফ্মর র্াও। আসে পসরচালমকর কাজ লক্ষয করতাে, শি সতসে
অসিজ্ঞ শহাক সক তরুে, তার কামজর িামথ সেমজমক জসিময় শফ্লা – এগুমলাও আোর কামছ প্রচন্ড আকষযেীয়।
এিং এ প্রিমঙ্গ অপেযার (মিে) কথা শতা আিমিই, আেরা শর্িি কাজ কমরসছ, এিং করসছ, এিং শিে
সকছু পসরচালমকর প্রথে ছসি – শর্েে, অমোক সির্শ্োথে, েলয় িটাচার্য, এেে আমরা অমেমক। প্রথে ছসির
চলসিিকারমির েমধয একটা অপূিয তাজা উদ্দীপো থামক। িিিেয় তার পসরেসত শর্ িুম র হয়ো, আসে-িিজাসে োেসিকতা শথমক, শিইটা িুসঝ, তিু...

আর্যেীলঃ
... অসিমেতা সহমিমি িতযসজমতর methodism-এর শথমক সগয়ার িিমল েৃোল শিমের েুিসেেযাে প্রসক্রয়ার
িামথ সেমজমক োসেময় সেমত আপোর অিুসিমধ হয়সে? ত ে শতা আপসে অসততরুে... তাছািা একটু আমগ শর্টা
িললাে ওইিি চসরিগুমলা এতটাই িেিােসয়ক শর্ে এইোি রাস্তা শথমক িা িমরর কাগজ শথমক এইোি উমঠ
এমলা...

আমলাকসচিঃ সি এি রাঘিে

ধৃসতোেঃ
িতযসজৎ রায় ুি িুিংহত, methodical এক পসরচালক। েৃোল শিে অমেক শিসে প্রতুযৎপন্নেসতর,
improvisational। সকন্তু অসিমেতামির পসরচালো করার িযাপামর সকন্তু োসেকিার শিরকে শকামো
‘methodism’ সছমলা ো। অসিমেতা র্সি সেমজর ডায়ালগ িাোেয িিমল সেমতে সেমজর িুসিমধর জেয, োসেকিা
সকছুই েমে করমতে ো। আর েৃোলিা এই িযাপামর আমরা এক কাসঠ ওপমর। ‘আকামলর িোমে’শত সস্মতা
(পাসতল)-র িামথ অতকেত দুমটা েট আমছ আোর শর্ ামে কযামেরা শরাল করমত শুরু করার পর আোর িূসেকা
আসে সেমজর েমতা কমর সেময়সছলাে। পুেরািৃসি িাঁসচময় িসল, চারপাে িম্বমে আপোর সেজস্ব ধারো, িাংলার
েিতকের, িেিােসয়ক রাজেীসতর িামথ তামক সেসলময় পিা, আপোর সেজস্ব রাজনেসতক শচতো – এিিই সকন্তু
একজে অসিমেতামক উন্নত কমর, শেফ্ শচা -কাে শ ালা রা মলই হমলা।
আর্যেীলঃ
এিার ‘আকামলর িোমে’র প্রিমঙ্গ আসি। এ সিষময় আপোর িামথ সিেসিেযাসটমত ২০১১ িামলর শহেমতকে িীঘয
আমলাচো হয়। ছসিটামক Film-within-a-film িা Mise en abyme, র্াই িলা শহাক ো শকে, িাস্তিতা িা
শচতোর ওই অতগুমলা আস্তর, একাসধক িািো-িয়ী িা thematic triumvirate, ইতযাসি রীসতেমতা িযসতক্রেী
কমর শতামল। তাছািা, িহু োেুমষর েমে হময়মছ ওটাই পিযায় আপোর শিরা কাজ। তাই ছসিটা সেময় আসে
শকামো সিমেষ প্রশ্ন করমত চাই ো, আপোর র্া ইমি হয় িলুে...
ধৃসতোেঃ
আসে িারাজীিমে োি দুিার কামরা কামছ ‘শরাল’ শচময়সছ। ‘আকামলর িোমে’ তার েমধয একটা। েৃোলিার
শক্ষমি শর্টা িিিেয় হয়, শগাটা ছসিটার সিিতযে - শি অেমলদুিািূর অিম্পূে,য অপ্রকাসেত কাসহেীই শহাক, সক
সস্ক্রপ্ট, কাসস্টং – িিটাই এক েুি প্রসক্রয়া, িংিৃসির প্রসক্রয়া। এক িেয় ওই পসরচালমকর িূসেকায় অেয কাউমক
শেিার কথা হসিমলা। আর শর্টা আসে শতাোয় অমেকিার িমলসছ, আসে অসিেয় করা সেময় ক মো উমিজোয়
িুসগো। সফ্ল্মমেসকং আসে িুসঝ, সেমজ অমেক তথযসচি কমরসছ, সিজ্ঞাপেসচি কমরসছ, ইতযাসি। ১৯৭০ িাল শথমক
েৃোলিামক সচসে। I trusted him implicitly। আর আসে জােতাে শর্ কাজ করার িেয় আসে অমেক অমেক
স্বাধীেতা পামিা। কামজই ওই শর্ িমল ‘go with the flow’...
আোর কামছ কীরকে জামো? আিল শর্ চাপটা, শর্ শটেেেটা প্রময়াজেীয়, শিটা েমটর িেয়কার, র্ ে
িাকী আর িেস্ত সকছু েুমছ র্ায়। অসিমেতা তার সেমজর েুিাঞ্চমল এমি িাঁিায়, তার েে, েেে – িি টােটাে
হময় র্ায়, অযাসড্রোসলমে িঞ্চার আমি। আর শকউ শি ামে শেই, শি ছািা। েমটর পমর র্সি শতাোর সেমজমক
অিম্ভি ক্লাতকে ো েমে হয়, তার োমে সকছু হয়সে।

আর্যেীলঃ
িতযসজমতর অসতকেে ছসি ‘আগন্তুক’ এর িেয় উসে ফ্রািী েৃতত্বসিি, িােযসেক শলসি ক্লাউি-িাউমির সিসিন্ন
রচোর দ্বারা প্রিাসিত সছমলে। একথা আেরা প্রথে, অথিা িলা র্ায় একোি আপোর শথমকই জাসে। এ িযাপামর
র্সি সকছু আমলাকপাত কমরে...
ধৃসতোেঃ
Well .....উসে ত ে

িু অিুি...মর্ িেয় ‘আগন্তুক’ শল া হমি। আোমক একসিে শডমক পাঠামলে আোর
অংেটুকু পমি শোোমত, সকন্তু এতটাই উদ্দীপ্ত হময় পমিসছমলে ত ে োসেকিা, শগাটা সস্ক্রপ্টটাই পাঠ করমলে,
সিছাোয় শুময় শুময়। সিজয়াসি িারিার িারে করমছে, তাও। শিসিেই আোয় িলমলে শর্ েৃতত্ত্বসিি শলসিিাউমির শল া পিমছে, এেসেমতও ওঁর িাসিমত র্ ে শর্তাে এই কথাই হমতা, িাসহতয, িঙ্গীত, িেযে, েৃতত্ব –
এইিি সেময়। অমতাটা সিমেো সেময় েয়। আসে িুঝমত পারসছলাে শর্ আসিে োেি িম্বমে ওোর েমে একটা
আিহ জন্মামি, িিযতা কী? – এেে সকছু প্রশ্ন আিমছ – শর্গুমলা উসে আগন্তুমকর েূল চসরমির আত্মসজজ্ঞািায়
প্রসতফ্সলত কমরমছে। এেেসক শিসিে আোমক িলমলে, ‘আসে উৎপলমক িমলসছ, তুসে আোর িূসেকায়
োেমছা’। এর শিসে সকছু ো, I know it's an interesting recollection, but I don't really like making
private anecdotes public ... এমত কী হয় জামো? একজে সি যাত িযাসির িামথ আোর একটা সিমেষ
িম্পকয সছমলা – এইরকে শোোয় আর সক...
আর্যেীলঃ
ো, ো তা শকে হমি? ‘আগন্তুক’-এ ওোর কেিােযটা এমকিামরই েতুে শেৌল... শিে অমচো এক িতযসজৎ। এর
শেপমথয কী কী কাজ করসছমলা শি িযাপামর শকউই শতেে আমলাকপাত কমরেসে, তাই সজমজ্ঞি করলাে...

সিসেসিেযাসটর ইমডে পামকয আর্যেীল ও ধৃসতোে
আমলাকসচিঃ ঋক েুম াপাধযায়

উিরসলসপঃ এই ামে এই কথকতায় িাঁটা পমিসছমলা িা িাকমোত পাতাল প্রমিে কমরসছমলা এেে
সকছুই িলা র্ায় ো। শর্িামি সিমের কাজ একিেয় স্বািাসিকিামি শেষ হয়, অিম্পূেয শথমক, োেুষ
ঘুসেময় পমি, পমরর সিে আিার শফ্মল রা া কাজ শুরু হয়, শিইিামিই ‘অ-িলা’র চলা শুরু হমি
আিার, আমরকসিে -এ সেময় আোর শকামো িমদহ শেই। ওপমরর শগাটা কমথাপকথেটা গমি উমঠমছ
প্রায় চার িছর ধমর, ক মো িােোিােসে সিসরয়াি আমলাচোয়, ক মো আলগা আড্ডার আলমগাছা
িুেমে, ক মো িূরিামষ, আর অসত-িম্প্রসত ইমেমলর তিদুযসতে িাঁধমে। িিসকছুর েমতা আলামপরও
একটা জীিে থামক। তামক সেমজর গসত প্রকৃসত সেমজমকই ুঁমজ সেমত হয়। েমে পমি শগমলা চাসলয
চযাপসলমের আত্মজীিেীর একটা উসি, র্া েৃোল শিমের ুি সপ্রয় – Life goes on and that is
progress।
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