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এফায অভযা সননকসফতা ও কসফতাসচনেয ভাঝখাননয জায়গাটায় দাাঁড়াফায চচষ্টা কসয
একফায। একটা সপল্ম ও একজন কসফনক াাাস সননয় একটা সভসরনয় চনফায চখরা চখসর।
ননকটা গসিনতয বালায় মানক ফনর ভঞ্জ প্রভাি ফা absurd proof or contradictory
proof [ রাসতন - reductio ad absurdum ]- এয ভনতা, র্থাৎ রৃনটা সজসন ভান ধনয
চনওয়া, সননয় চলনভ প্রভাি কযা চম তাযা সবন্ন। অসভ ভ/সবন্ন প্রভানি তনতা অগ্রী নআ;
অভযা ফযং চদখনফা সননভা ও কসফতায এক ভাঠ সকবানফ রৃনটাযআ সনজস্ব সকছু
চাসযসেকতানক ফুঝনত াাময কনয।

প্রাযম্ভ
এআ চরখায ঈনেশ্য সকন্তু জন যানফসযয ( John Ashbery ) কসফতা ঈয রূারী
দথায প্রবাফযস্য ঈদ্ঘাটন কযা নয়, ফযং সফসিন্ন এক ছায়াছসফয ফযসিগতানঠয ভনধয সদনয়
জন যানফসযয কসফতায সকছু সফনল প্রফিতানক ধযায চচষ্টা। ন্যবানফ ফরনর এক ৃসষ্টধভথী
ভ্রান্তানঠয (creative misreading) অশ্রয় চনওয়া, মা চল মথন্ত য়নতা ছসফটায এফং
যানফসযয কসফতায সকছু যনস্যয ভ্রান্ত ঈনমাচন কযনত াযনফ।
“Oulipian
pumectation” [১] ফনর একটা ফযাায অনছ। সরখনদ্ধসতয এক ভুনখাছর মা চরখক
ফযফায কনযন তাাঁয চরখায ভূর ঈনেশ্যনক অড়ার কযনত। পযাী ঈসরনা (OULIPO) াসতয
অনদারননয অনরাচনায় এআ ধাযিা ও ব্দ প্রর্ভ ফযফরত য়। এখননা ব্দটা আংনযজী
সবধাননয ন্তবুথি নয়। “pumectation” এয ধাযিাটা ফরাআ ফাররয, “puma” চর্নক
এননছ। সঈভা চমভন তায গানয়য চছা ফদনর জরাজঙ্গনরয নঙ্গ সভন চর্নক সকাযনক তাক
কনয, চরখক/কসফয এআ সবপ্রায়ও ননকটা চযকভ।
মসদও তর্যপ্রমুসিয সিতীয় ফা তৃতীয় মথানয় এন এখন চদখা মানি সননভা চদখা ফযাাযটা
মনতাটা না াভাসজক ফা ভসষ্টগত, তায চচনয় চফস ফযসিগত, তফু এখনও ভুসব সর্নয়টায ফা
সননভা র সফদযভান এফং এটাআ অভানদয প্রাযনম্ভয সর্ভ। একটা কানরা ফাক্স – ঘয - মায
ভনধয অভযা প্রনফ কসয – এক অয়তনেোকায সপ্রজনভয ভনতা, মায ছটা া; ছটা গসি, মা
ওআ সনষ্প্প্রব কারনচ সযনফন চফাঝা কসঠন। অনধা ন্ধকানযয ভনধয এআ ছটা া ফা সদকআ
সকন্তু অভানদয কল্পনাসিনক অফদ্ধ কনয। বুর ফররাভ ছটা নয়, াাঁচটা। একসদকটা চতা
সচযন্তন চখারা। ওআ দথায সদকটা। ওআ চখারা সদকটা - দথায ফা ভনেয ফা ফআনয়য চআ চখারা
সদকটা সদনয়আ, ওআ সরদরূ ার্শ্থ সদনয়আ, অভানদয চরননদন রৄরু। ঈমুসিয এআ এককতায
এক দ্রুত অসধসফদযক ভূরযায়ন ক’চয যানফসয অভানদয জানান –
সকবানফ অভযা চআ স্থাননয সধগ্রি কযনফা
চমখান চর্নক চতুর্থ চদওয়ারটা ফধাসযতবানফ াওয়া,
চমন এক ভনেয চট ফা ুতুরঘয, এক মসদ না াযাননা চপ্রাপাআনর,
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তাযকানদয াভনন এনকফানয সননজনদয ভনতা চর্নক মাআ, ডজনখাননক ূিথ
নাদায়ী প্রকনল্পয ভনধয, অয এসদনক ভয় চম দ্রুত পুসযনয় অনছ
তায টনটনন জ্ঞান সননয়, অগত নন্ধ চম
টাকাটা সুনকৌনর ভুনড় সদনি, চটানক ?
- Pyrography / ফজযায সদনগুনরা (Pyrography / Three Poems)

ছসফ ফা সপল্ম সক ? ম্ভফত একসট ধাযাফাসক ও ুনরুি গ্রাসপক কল্পনা মা ব্দ, ঙ্গীত ও
ফাচন সদনয় ভৃদ্ধ, ন্যায়ঙ্গত মুসিয িাযা সফযত, স্বনেয িাযা সিদ্র; যানফসযয়ান
নদনতনেয সযনপ্রসেনত এ চমন চআ গসত, মা –

রৄধুভাে তীনতয সদনক চপাকা কনয, সননভা নরয স্বি ন্ধকানযয ভনধয সদনয়
অয অসন সকন্তু এখন এক ন্য, সযফসতথত ভানুল, অফায চফাঁনচ ঈঠনত সখনছ। অয সঠক
এআ কাযনিআ অভযা, অচভকা স্বাধীনতা- ফযাত, রৄধুভাে এআ চরুরনয়নডয ভাধযনভ
চমাগানমাগ কযনত াযসছ, মা ক্রনভ ভয নয়নছ অয অভানদয নাকৃসত ঙ্গবসঙ্গনক একটা
সনসিত রূ সদনত াযনছ; অভযা এখন এভনবানফ চফাঁনচ র্াকনত াসয চমন ভয়নক প্রায়
ধ’চয চপনরসছ অয এসড়নয় চমনত াযসছ ফতথভাননয সুস্থনক, মা একটা সপনল্ময বুর ক’চয
ঈমীসরত চযানরয ভনতা র্থীন, সনযাকায এক স্পষ্টতা। এফায কনঠাযতা অয ঘনে
এননছ, অয অভানদয গল্প এক ঈন্যানয সুস্পষ্ট, সনসফড় অকৃসত চনয়; তায ফ প্রান্ত,
চবতনযয সরগসর াঠনকয জন্য এখন খুনর চভরা, মানত চ নড়, র্ানভ, ফাযফায ুনথানঠয
জন্য, তুনর চনয় অফায একান সযনয় যানখ অফায তুনর চনওয়ায তাসগনদ।
- সনেভ / সতননট কসফতা (The System/ Three Poems)

অনগয কসফতায ওআ "চম টাকাটা সুনকৌনর ভুনড়" াওয়া মায়, অভায চেনে চটা নরা
অরনেড সচকনকয ১৯৫৭ ানরয ক্লাসক সিরায Vertigo। যানফসযয ওয সচকক
চকাননা প্রবাফ সফস্তায কনযনছন সকনা [২], ফা গাঢ় সক স্পষ্ট চকাননাবানফআ এআ “বাসটথনগা” সপল্ম
ওাঁয কসফকৃসতয ওয ছায়া চপনরসছনরা সকনা - এআফ অনরাচনায় না সগনয়, অসভ এআ ছসফটায
ানর্ অভায সননজয ফযসিগত ংনমাগ, সনজস্ব ফরযঙা সফনেলি ও জন যানফসযয কাফযধাযায
কনয়কটা প্রধান বফসনষ্টযয ওয চজায চদনফা। য়নতা ঈসন, যানফসয, যফতথী জীফনন চম
ভস্ত তরুিতয সচেসনভথাতানদয ানর্ মূর্ফদ্ধ নয়নছন, তাাঁনদয ছসফয চচনয় সচককীয়
সবজ্ঞতানক ননক াধাযনিযয ভনন কনযসছনরন। এআ ফস্থায়, অভানদয এতটুকু সফসিত না
কনয ঈসন ফরনফন –
বাফসছ াড়ায নর কী ছসফ চরনছ, সচকক
নাসক ন্য সকছু, চকননা এআ কদাকায ংন
অনযা কত চম কায়দাকযতীযা যনয়নছ
- অনজফানজ, অদানজ / রৄননত াও াসখ
(By Guess and by Gosh/ Can you hear Bird )
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েয়ী
“বাসটথনগা” ছসফয কাসনী রৄরু য় একটা তাড়া কযায দৃশ্য সদনয় – ান োসিনকা নযয
চকাননা সটরােনর, সকছু ফাসড়য ছানদ এক চচায ফা যাধীয সছু চনয় ুসর, অয তায চছনন
চধনয় অন ছসফয নায়ক- চগানয়দা স্কসট (নজভ েুয়াটথ)। এআ সতননট চসযে ও তানদয
অন্তথম্পকথ খুফ গুরুেূিথ। সতনজননয প্রনতযনকআ দথকনক এক একটা প্রকাসত প্রফতথনা ও
ঈনেশ্য চ কনয। এআ দৃনশ্য যাধীয ঈনেশ্য য়নতা দথকনক সফরনে টাননছ সক টাননছনা
ফরা মায় না, তনফ ুসরনয চভাসটব সননয় চকাননা নদ র্ানকনা। নড় যআনরা স্কসট। দথনকয
নঙ্গ এখননা তায সযচয় ঘনটসন, তায ঈনেশ্যও অদাজ কযা মায় না। ছাদ চর্নক ছানদ
রাপানত সগনয় চ একটা ফাসড়য সপট (soffit) ধ’চয সফজ্জনকবানফ ঝুরনত র্ানক। অয তানক
ফাাঁচানত অা সছু- চপযা ুসর, ফননল বাযাভয াসযনয় ওয চর্নক সননচ ’চড় ভাযা মায়।
এআ ফস্থায় মখন প্রর্ভ দৃশ্য চল নি, স্কসট ফাসড়য চূড়ানন্তয সপট চর্নক ঝুরন্ত, সননচয সদনক
তাকায়, তায ভার্া চঘানয অয কযানভযা ছাদ চর্নক সননচয যাস্তা জুযভ- আন, জুযভ- অঈট কযনত
র্ানক েযাায ভনতা – দথকনক সচকক এক জানা প্লনটয একটা চাসফকাসঠ ধসযনয় চদন –
স্কসটয ঈচ্চতাবীসত - Acrophobia।
সচেঃ ১

চচায

ুসর

চগানয়দা

রৄরুয এআ ানি দৃনশ্যয সেনকািপ্রকৃসত দথকনদয প্রর্ভ চর্নকআ অনযা ন্যান্য
সেনকৌসিনকয ছায়া ঈনমাচন কযনত র্ানক মা ক্রভ প্রকাশ্য। ছায়াছসফ- সিত এফং সচককসফনলজ্ঞ যসফন ঈড [৩] এক "নভৌসরক েনয়ডীয় েয়ী"য ম্ভাফনা চদখনত ান এআ দৃনশ্য।
ভানফনচতনায সতন স্তয - আদভ (Id), ং (Ego) ও ধযং (Superego)। ঈড চরনখন “The
Id is associated with unrestrained libido, pursuit of pleasure, hence (in our surplus
repressive culture) commonly with criminality. The superego is conscience, the law,
the internalized authority of the father- our psychic police officer, in fact. At the
opening of Vertigo, then, the symbolic father is killed, and the id escapes to wander
freely in the darkness. Stewart is left hanging (we never see, or are told, how he gets
down): metaphorically, he is suspended for the remainder of the film. ” যানফসযয

কাফযতনে নাদসনক ঈনিনগয চম সযামথ সেনকািপ্রকৃসত অভযা রেয কসয, এআ েয়ী তাযআ
নুরূ। ওাঁয কসফতায় - কসফ, তাাঁয যসচত সল্প (র্থাৎ কসফতা) ও তায যগ্রাী াঠক – এআ
সতনজননয ম্পনকথয ভনধয একটা সফযাট নাদসনক (এফং অসধসফদযক) ঝুসাঁ ক যানফসয চনন।
নদ চনআ এনত ভজা ফানড়, য ঘনীবূত য়, অয অভযা কসফ, কসফতা ও াঠনকয ানর্
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“বাসটথনগা”য েয়ীনদয মনতা চভরানত র্াসক, ধাাঁধা ফাড়নত র্ানক। চম প্রশ্নটা প্রর্নভ ঈঠনফ –
চকানটা চক ?
মসদ কসফতা (সফনল ক’চয যীোভূরক কসফতা) য় ইদভ ফা চআ ভায়াফী যাধী, চম ফানধ
ন্ধকানযয ভনধয াসরনয় চফড়ায় (“escapes to wander freely in the darkness”), ধযং ফা
সুাযআনগা য় তায সববাফক ফা সনয়ন্তা, ভানন কসফ। এনেনে এআ “ধযং” চম ঘটনাচনক্র
ুসর, অআনপ্রনয়াগকাযী - এনত কসফযআ রাব য়। তায েভতা ফানড়। নড় যআনরা াঠক ও
তায সযূযক – স্কসট। ছসফনত এ মথন্ত াওয়া সতননট চসযনেয ভনধয ফনচনয় স্বি - জসটর,
সফভ্রান্ত, ীসড়ত ফা অক্রভয ও সুস্থ চ। চ চম রৄধু “কসফতা”য (র্থাৎ যাধী) সদ ায় না
তাআ নয়, ীন চনল একটা ঝুরন্ত স্থসগতাফস্থায় যনয় মায় - চমটা সকন্তু ফর যানফসয াঠনকয
াধাযি সবজ্ঞতা – এক ঝুরন্ত ফুঝ ফস্থা - কসফতা ড়নছন সকন্তু প্রায় সকছুআ ফুঝনত
াযনছন না। অনযা ভজায ফযাায নরা এআ চম স্কসট সকন্তু চগানয়দা, র্থাৎ অআননযআ
একযকনভয প্রসতসনসধ - ননকটা গড় যানফসয াঠনকয ভনতা, সমসন সকন্তু খুফ াদাভাটা
াসতযযসক নন, ফযং সসেত, সবজাত াসসতযক ভনরযআ ঘসনষ্ঠ চকঈ। প্রর্ভ দৃনশ্যআ
ুসর সপানযয তন ও ভৃতযু সকন্তু অভানদয যানফসযয সফখযাত withdrawl symptom
িযি কসযনয় চদয়। কসফ সননজনক দৃশ্যত সযনয় চনন অয তায ঈদভ ম্পূিথ অধা- গড়া
কসফতা ন্ধকানয াসরনয় চফসড়নয় চফচাযা াঠকনক চজযফায কনয। এটাআ চমন এক সফযাট
বসল্পক চক্রানন্তয াভান্য গ্রদূত।
সচেঃ ২

প্রর্ভ দৃনশ্যয চনল সপট চর্নক ঝুরন্ত স্কসট
একটা সচহ্নাস্ত্রীয় ফা semiological দৃসষ্টনকাি চর্নক চদখনর এআ সেনকািদথন একটু ন্যযকভ
রানগ। সফ তনকয ভাঝাভাসঝ ভয় চর্নকআ রৄধু াসতয নয় সননভানক চদখাযও এক
সচহ্নাস্ত্রীয় বসঙ্গ বতসয নত র্ানক। আতাসরয চানযা নয ১৯৬৫ ানরয জুন ভান “New
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Cinema Festival” নুসষ্ঠত য়। চখানন ফিৃতা কযনত সগনয় আতাসরয ন্যতভ চযা কসফ ও
চরসচ্চেকায সনয়য ানাসরসন ফনরন, “I think that henceforth it is no longer possible
to begin a discourse on cinemaas language without taking into account at least
the terminology of semiotics. Indeed the problem, if one wishes to set it forth
briefly, appears in the following way: whereas literary languages found their
poetic inventions on the institutional basis of an instrumental language, quite
common to all who speak, cinematic languages seem not to be founded on
anything like this. For their real basis, they do not have a language whose
primary objective is communication.”[৪]। এআ অনরানক, যানফসযয়ান যতায
প্রবানফআ য়নতা, কসফতায সভর্- এয ানর্ যানধয সভর্- চক তুরনা কযায রৃষ্টনরাব অসভ
ছাড়নত াযরাভ না।
চযারাাঁ ফার্থ [৫] অভানদয এআ েয়ীনক ফিথনা কযায একটা নতুন ঈায় খুাঁনজ চদন – “In
myth, we find again the tri-dimensional pattern which I have just described: the
signifier, the signified and the sign”। গুরু, গুরুে ও সচহ্ন – এআ ঈত্তযাধুসনক সেনননে
অভযা প্রর্নভআ চদখনত াআ কসফনক signifier ফা “গুরু” সননফ, াঠক প্রায় সফরনে
"গুরুে" এফং কসফতা "সচহ্ন"।
সচেঃ ৩

ইদভ- ং- ধযং ও কসফ- কসফতা- াঠক েয়ী
সফর্শ্জুনড় ংখয কসফ নানাভনয় একর্া জাসননয়নছন চম কসফতা ফা “সচহ্ন” নরা এক সরৄয
ভনতা - কসফ ও াঠনকয ভনধযকায নমাসগতায চম এক প্রতযে পরাপর।
অনযা ন্যান্য সেনকৌসিক মনতা চফস অত্মপ্রকা কযনত র্ানক, অভানদয কসফতা- কসফ- াঠক ভনডর
তনতা যস্থ য়। েয়ী ফদনর এফায ছায়াছসফয সতন প্রধান চসযনেয সদনক তাকাননা মাক একফায –
গযাসবন এরোয (টভ চরনভায), ভযাডসরন/জুসড (সকভ চনাবাক) ও স্কসট (নজভ েুয়াটথ)।
চম ফ াঠক ছসফটা চদনখনসন কখননা ফা বুনর চগনছন, তাাঁনদয সুসফধানর্থ কাসসনায ফা প্লট এখানন খুফ ংনেন
যাখরাভ – কাসনীস্থর অনভসযকায সিনভ প্রান্ত ভাাগনযয ঈকূরফতথী স্বগথীয়স্বসের ান োসিনকা য। স্কসট
ঈচ্চতাবীসতয কাযনি াভসয়ক ফয চনওয়া এক সফফাসত চগানয়দা। তায ুযননা ফন্ধু জাাজফযফায়ী গযাসবন এরোয
তানক একসদন চডনক একটা কাজ চদয়। এরোনযয নদ তায স্ত্রী ভযাডসরননয ওয স্ত্রীয ভাতাভীয তীত ছায়া চপনরনছ
এফং চ প্রায়আ তায সননজয ানর্ ভৃতা ভাতাভীয সস্তেনক সভসনয় চপরনছ। চআ ভাতাভী সছনরন অত্মতযাপ্রফি এফং
তায জীফনকাসনী মাযযনাআ সনষ্করুি। পনর ভযাডসরননয সনযাত্তা সননয় এরোয সচসন্তত। স্কসট ফন্ধুয ঈনযানধ ফন্ধুত্নীনক
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সনয়সভত নুযি কযনত রৄরু কনয এফং সনসিত য় চম তায ওয তীনতয চআ ভাতাভীয িৃসত বয কনযনছ। একফায চ
ভযাডসরননক ফাাঁচায়, তায ানর্ াোত অরা য় ও চপ্রনভ নড়। ভযাডসরনও াড়া চদয়। সযননল এক সগজথায চূনড়া চর্নক
ভযাডসরন ঝাাঁ সদনয় অত্মতযা কনয। চসদন তায নঙ্গ র্াকা নেও, সননজয ঈচ্চতাবীসতয কাযনি স্কসট সগজথায চূড়ানন্ত
চৌাঁছনত ানযনা। ফাাঁচানত ানযনা তায চপ্রসভকা ও ফন্ধুত্নীনক। এখাননআ ভনন য় ছসফ চল।
সকন্তু ছসফ চল য় না। ননড় চনড় এনগানত র্ানক। দথক স্বসস্তকয রুদ্ধর্শ্ান। চপ্রসভকায ভৃতুযনত ও তানক ফাাঁচানত
না- াযায যাধনফানধ স্কসট গবীয সফলানদ অিন্ন নয় ফরভা ভননানযাগাফান কাটায়। তাযয একসদন। চ যাস্তায় একটা
চভনয়নক চদনখ – ননকটা ভযাডসরননয ভনতা চদখনত। সিতীয়ফায চ নুযি রৄরু কনয। তনফ এফায চগানয়দা সননফ নয়,
নচতন িৃসতবাযাতুয এক চপ্রসভক সননফ। চভনয়সট তানক াত্তা চদয় না প্রর্নভ। সকন্তু না সদনয় ানযনা। এআ ভনয়,
আন্টাযসভননয সঠক অনগ, সচকক দথনকয কানছ যনস্যয চভাড়ক খুনর চদন। সতসন চদসখনয় চদন এআ চভনয়সট – জুসড –
চআআ ভযাডসরন। অর চম ভযাডসরন, গযাসবন এরোনযয স্ত্রী, চআআ সগজথায ওয চর্নক নড় সগনয় ভাযা মায়। তানক স্কসট
চকাননাসদন চদনখসন। ম্পসত্তয চরানব অনর তানক গযাসবনআ ওলুনধ নচতন কনয চঠনর চপনর চদয়। অয জুসডনক ভযাডসরন
াসজনয়, তানক সদনয় সবনয় কসযনয়, ভাতাভীয তয কাসনীসবসত্তক াজাননা ফনন বতসয ক ’চয, স্কসটয ানর্ ছরনা
কনয – চকফরভাে এআটা প্রভাি কযনত চম এফ সতয অয সগজথায ছাদ চর্নক নড় মাওয়া একটা রৃঘথটনাভাে – অয স্কসট
এআ চগাটা াজাননা নতযয ও রৃঘথটনায ােী।
দথক কাসনীয ননকটা চজনন চগনরা সকন্তু স্কসট তখননা জানননা। এটাআ সচককী দ্ধসত মা তাাঁয সপল্ম- চসযনেয
ন্যতভ ঈজ্জ্বর সদক – চক যাধী ? – এআ সচযাচসযত াননি দথকনক ঝুসরনয় না চযনখ যাধ ও যাধীনক চদসখনয়
সদনয়ও সচচক চম চটননটা ফাাঁসচনয় যানখন চটা এআ – সকবানফ ধযা ড়নফ যাধী ও তায যাধ? র্থাৎ ফস্তুয চচনয়
ফাস্তসফকতা, রনেয চচনয়ও দ্ধসত/প্রসক্রয়া – এআটাআ সচকনকয সফনলে। অয এখাননআ জন যানফসযয কাফযবফসনষ্টযয
নঙ্গ একটা ফনড়া ামুজয অভযা চনয় মাআ।
চল মথন্ত স্কসট সকবানফ এফ জাননত ানয এফং াযাননা চপ্রসভকানক ন্যরূন চনয়ও সকবানফ তানক অফায
াযায় এফ অয বাঙরাভ না। মানত ঈৎাী াঠক ছসফটা একফায চদনখন। সনুি এক রুদ্ধর্শ্া সিরায যারনেড
সচকনকয “বাসটথনগা”। সকন্তু তায চচনয়ও চমটা ফনড়া ও কানরাত্তীিথ চটা নরা এআ ছসফয ন্য সদকগুনরা। স্বে, িৃসত ও
কল্পনােয়ীনক সচকক এক ঈাফস্থা ফা meta-state–এ সননয় মান। এআবানফআ নগাচনয ছসফনত কসফতায জস্র ভুূতথ
অন; ভনস্তাসেক অনধয় ও ঈনিনগও ছসফটা বযুয; চতভসন ধনী তায ফানথাডথ াযভযানকৃত ঙ্গীত। ছসফটা যফতথীকানর ফর
চরসচ্চে সযচারক, সল্পী ও চরখক/কসফনক ঈিুদ্ধ কনযনছ। অভানক কসফতায চকানটথ াসঠনয়নছ কতফায!

ছসফয সিতীয়ানধথয এনকফানয রৄরুনত ানি তুনঙ্গ ওনঠ মখন তরূিী জুসড (মানক এখন ভযাডসরননয
ানর্ সভসনয় চদওয়া নি, রৃজননআ চম রৃ- কাযনি “বুনয়া” চটা চফাঝা মানি র্চ সঠক চমন মানিনা)
একা ঘনয কযানভযায (ও দথকনদয) সদনক চপনয ায়তা ও রৃসিন্তায়; অয সচকক জুসডয ফ্ল্যাফযানক
সগজথায সভনায দৃনশ্যয চআ চক্রান্ত অভানদয অয একফায চাসরনয় চদখান, এফায একটু ন্যবানফ, নতুন
নতযয াভনাাভসন – যসফন ঈড চরনখন “Then, suddenly, we are in the room alone with
Judy: the withdrawl of Scottie from the scne is like the withdrawl of our own
consciousness, we have nothing to cling to. Then the screen darkens around Judy and
the flaskback begins….We experience a moment of total bewilderment in which all
sense of reality seems terrifyingly to dissolve; then, abruptly, the vertigo is over for us:
over, anyway, until we begin to reflect on the quicksand of reality and illusion the film
presents.” [৩]
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“বাসটথনগা” ছসফয সতন চসযে ও তানদয অন্তথম্পকথ
ওনযয ছসফয সেবুনজয একটা ফার – এরোয ও ভযাডসরন - এনদয ভনধয ম্পকথটা সফসিন্ননযখায়
চদখাননা। এয কাযি এটা এক চগান ম্পকথ মা দথক ক্রনভ ক্রনভ নুভান ও নয অসফষ্কায কনয, ছসফ
চদখনত চদখনত, সকন্তু ভাে রৃনটা ছাড়া যাসয চকাননা দৃশ্য চদখাননা য়না চমখানন এযা একানর্। এআ
রৃনটা দৃশ্য নরা - এক) Ernie’s চযেুনযনন্ট প্রর্ভ চমখানন স্কসট ভযাডসরননক (জুসড) চদনখ অয রৃআ)
ঘণ্টা রাগাননা সভনানযয চআ দৃনশ্য, চমখানন প্রর্ভ লড়মন্ত্রটা অভানদয কানছ পাাঁ কযা নরা। অয এআ
রৃনটা দৃনশ্যয একটানতও অভযা এআ রৃআ চসযনেয ভনধয চকাননা শ্রাফয কনর্াকর্ন রৄননত াআনা।
প্লট মনতা প্রকাসত য়, দথনকয কানছ তনতাআ নাফৃত নত র্ানক এরোনযয চসযে, তায যাধী
ত্তা। সুতযাং কসফয বূসভকায় চআআ ফনচনয় ভানানআ; ছরাকরা ও চাতুনমথ চ যানফসযয়ান কানফযয
চযা প্রসতসনসধ। অয এআ চাতুনমথয াানমযআ চ তায সনুি “কসফতা”, র্থাৎ ভযাডসরন, মানক ওনয
বসনতাফথস্ব ভনন নরও, তনর তনর যস্যঘন; ধীনয ও ান্তবানফ চম “াঠক” ফা স্কসটয ভননয ওয
ম্পূি
ূ্ থ দখর চনয়, অফায একআ ানর্ তায কতথায (এরোনযয, র্থাৎ “কসফ”য) ভূর
ূ্ সযকল্পনাটাও
চবানর না (এখাননআ যানফসযয pumectation এয কর্া অফায িযনি অননত নফ) ফযং যভ সনষ্ঠায়
চপ্রনভামত্ত স্কসট ফা “ভনজ মাওয়া াঠক”চক চফাকা ফাসননয় তানক এক সড- সচসযনকায়ান (Georgio de
Chirico) জগনত াঠায় চমখানন ভীকযনিয রৃআসদনক ভান নয় ওনঠ ফাস্তফ অয ফাস্তফ। এআ
সেনকৌসিনক ফশ্য চল মথন্ত “কসফতা” র্থাৎ ভযাডসরন/জুসডযআ ভৃতযু য়।
সনত কসফতা চমনতু কসফ ও াঠক, কানযায চকাননা ভঙ্গরআ ঘটানফনা তাআ অভায ভান্তযার
টানায এখানন একটা সফযসত প্রনয়াজন.....
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