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গ োলটো রিন্তু গেই অেীম গমৌরলিই িখিন
রিছু প্রিোশ্য, রিছু গ োপন, রিছু অখেতন, রিন্তু উদ্ধৃরত। এিভোখি গে খল গ োটো
উত্তিোধ্ুরনিতোি ধ্োিণোটোই মূলত ‘উদ্ধৃরত’ রনভযি। প্রথখম আমিো এমন এিটো েীর্য, েোপোখনো
উদ্ধৃরতি উেোহিণ গের র্োি মখধ্য প্রিোশ্য, গ োপন ও অখেতন েমস্তই িখয়খছ। িছি আখটি
আখ এি েমোন্তিোল িোাংলো েোরহতয পরিিোয় ইন্দ্রনীল রিশ্বোখেি এিটো গল োয় সুব্রত েিিোখিি
এিটো উদ্ধৃরত পোই। এিিম ‘গর্ গিোন গল োই আেখল এি রিভূজ। গল ি, পোঠি ও গল োরট এি
িোহু। রিন্তু িেনো েম্পূণয হওয়োি পি এই রিভূজ গথখি গল খিি িোহুরট প্রথখম
পখে। অন্য দুই িোহু এিোি র্োিো শুরু িিখি েময় গথখি মহোেমখয়ি রেখি।
র্োিো িহুেূখিি হখল গতো পোঠখিিো িেখল র্োখিন। এমনরি হয়খতো গে ো গ
গল োরটি জন্মভোষোও গিেঁখে গনই। তোহখল রি গল োরটই এিমোি ধ্রুি’?

রতন
খে
রিন্তু
খলো

এইেময় জন অযোশখিরিি িরিতো রনখয় এি েীর্য িোিযপ্রিখে োংর্ুক্ত আরম।
অযোশখিরিি িরিতো- ঐরতহ্য েম্বখে ওেঁি অখনি খিষখিি নোনো িক্তখিযি েোখথ রমখল র্োরিখলো
সুব্রতি িথো। ইন্দ্রনীল গর্ সুব্রতখি গিোট িখিরছখলন এটো সুব্রত জোনখতন নো। সুব্রত জন
অযোশখিরিি নোমও গশোখননরন ত খনো। অযোশখিরি রনখজ, এই র্টনোি রঠি এি িছখিি মখধ্য
আমোি েোখথ এি েোক্ষোতিোখি ওেঁি িরিতোপ্রিণতোি মখধ্য এই ধ্িখনি এি রিখিোণ েম্পিযখি
অস্বীিোি িখিন িলখিো নো, রিন্তু এরেখয় র্োন। রনখজি িরিতোি িযো যোি জোয় োটো অযোশখিরি
ি খনো রনখজি গিোখলি রেখি গটখন গনন নো, িিাং আখলোেখিি রেখিই আখিো গঠখল গেন। প্রশ্ন
হখি সুব্রত েিিোখিি এই ভোিনোটো রি েম্পূণয গমৌরলি রছখলো?
গমৌরলি িোখিই িো িলো র্োয়? এ মহোরিখশ্ব, এত গেখশি মখধ্য, হোজোি হোজোি ভোষোি
মখধ্য গি িখি িী গভখিখছন, রলখ খছন তোি গমৌরলিতো রিষখয় তিয আমোি অন্তত অবিজ্ঞোরনি
ও অরুরেিি মখন হয়। সুব্রত েিিোি গভখিরছখলন তোেঁি রনখজি ভোিনো ১৯৯১ েোখল
েীর্যিরিতোি িই ‘ফোখিনহোইট ৪৫১ রিগ্রী’ িইখত। জন অযোশখিরিি িরিতোি এই রিখিোণেত্তো
১৯৫০ েশি গথখি িখয়খছ। সুব্রতি েীর্যিরিতোি িেখন রছখলো এিটো রেখনমোি ছিোি।
‘ফোখিনহোইট ৪৫১’ ফ্োেঁখেোয়ো ত্রুখফোি ছরি ১৯৬৬ েোখলি। ছরিটো আিোি গি ব্রযোিখিরিি ১৯৫৩
েোখলি উপন্যোে অিলম্বখন। ব্রযোিখিরিি নোনো ভোিনোি েোখথ ফিোেী েোরহতযতোরিি, ভোষোরিে ও
েোশযরনিখেি তোলরমল রছখলো, ওেঁখেি গল োি কুখয়ো, পখিোক্ষভোখি হখলও, ওেঁি অনুখপ্রিণোি
জলোধ্োি রছখলো এমন িথো গশোনো র্োয়। রিখশষত গিোলোেঁ িোখথযি েোখথ ওেঁি গিশ রিছু ভোষো ও
েোরহতযভোিনো েমোন্তিোল। এই গপ্রিণোমোলোি গিোখনো গশষ গনই। এি শুরু ুেঁখজ পোওয়ো র্োয় নো।
ঊইরিরপরিয়োি র্ুখ এখিই ‘হোইপোররলঙ্ক’ িো ‘েীর্যোংখর্ো ’ িলো গর্খত পোখি। িোন টোনখল নোি
আেোি ে, িো গিেঁখেো ুেঁেখত কুমীি।
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গিোলোেঁ িোথয
িোখজই ‘গমৌরলি’তোি গর্ গিোখনো মোখন গনই; তোি গপ্রিণো গর্ িত েূি গথখি আেখছ,
েখেতখন এিাং অখেতখন তোি গিোখনো রহখেি গল খিি পখক্ষ িো ো েম্ভি নো – তোখিই গতো
‘অেীম গমৌরলি’ ি’গল িোিখত আমোি িিোিখিি গলোভ। আমোখেি েিখলিই রিেযো আেখল
অে, আি এই অেরিেযোি পরিরমরত র্োেঁখেি েিখেখয় হ্রস্ব, তোেঁিোই আজও ‘গমৌরলি, গমৌরলি’
ি’গল িলটো ধ্োওয়ো িখিন। গ োলটো রিন্তু গেই অেীম গমৌরলিই িখিন।
গিোলোেঁ িোথয িখলরছখলন,
‘গল ো হখি গেই রনিখপক্ষ, গর্ৌ , গতিছো জোয় ো গর্ োন গথখি রিষয় িো
িতযো রপছখল গিরিখয় র্োয়, গেই নোরস্তিোেি গর্ োখন েি পরিেয় মুখছ র্োয়, শিীিী
গল োি রনজস্ব পরিরেরত গতো িখটই’।

গছখলখিলোয় ইস্কুখল আমোখেি গর্েি প্রখশ্নি েোমখন মোথোি েুল রছেঁেখত হখতো তোি
এিটো রছখলো – ‘িরি িী িরলখত েোরহয়োখছন?’। অথযোৎ ধ্’গি গনওয়ো হখতো (িো এ খনো হয়) গর্
পোখঠি এিমোি উখেশ্য হখলো রিশুদ্ধ রণখতি রনয়ম গমখন, এিটো প্রতযয়ী িযো যো ততরি িখি,
গল োি গপছখন িরিি সুধ্ীি মনখনি এিমোি রিি েতযখি উখন্মোেন িিো – গর্ন েম্পোখেযি
িযো যো গেওয়ো হখি িো গর্ন পোঠখিি ভূরমিোয় গনখমখছন েতযোখেষী গিযোমখিশ িক্সী।
এিজন রণতখপ্রমী রহখেখি এ োখন িরল রণত র্খতো শুদ্ধ হখি, তখতো এটোই রিন্তু
প্রমোরণত হখি, রিখশষত িোরি রি রণখত, গর্ এি প্রখশ্নি গিশ রিছু িো অগুরন্ত উত্তি হয়। আি
গে উত্তি রনভযি িখি গ্রোহখিি প্রতযোশোি ওপি, েোরহেোি ওপি। আজখিি িোিয- প্রিেিোিখেি
অখনখিই এই েতযোখেষী- মোিযো ‘িরি িী িরলখত েোরহয়োখছন?’ প্রখশ্নোত্তখিি অিেোন র্রটখয়খছন।
িরিতো পোঠি পখেন আনখেি জন্য, তোি রনখজি জীিন, মনন, অনুভূরত, জ্ঞোখনি িৃরদ্ধি জন্য;
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িরিি জীিন, মনন রনখয় গ োখয়েোর রি িিোি জন্য নয়। গেটো র্োেঁিো িিখিন, মখন িো খিন
আপনোখিই জীিনোনে এিহোত রনখয়রছখলন ওেঁি ‘েমোরূঢ়’ িরিতোয়। িোখজই িরিতোখি জোিণ
িিোি েোরয়ত্ব গর্মন পোঠখিি, গতমরন স্বোধ্ীনতোও।
‘গল খিি মৃতযু ’ নোখমি অরতরি যোত প্রিখে গিোলোেঁ িোথয পোঠিজখন্মি েূখি গল খিি
মৃতযু খি গেখ ন। গর্ভোখি গল িরূপী ‘স্বয়াং’ –এি গর্ েোনিোিোি ইখ োি রনরিখ গে ো হখতো
তোি েোরহতযেৃরিখি, গেই এিতোরিি েশযনখি গমখি গফলখছ পিিতযীিোল। উত্তিোধ্ুরনিিোল।
স্পিতই, িোখথযি এই প্রিখেি মখধ্য উত্তিোধ্ুরনিতোি এি রিরশি রেন্তো লুরিখয়। অতীখতি
ভোিখত, এরশয়োি প্রোয় প্রখতযি গেশ ও েমোখজ গ খলই এটো লক্ষয িিো র্োয় গর্ রশে ও
অনোরমতোি েম্পিয অঙ্গুরি ও অঙ্গুরলি মখতো। পুিোিোখলি প্রোয় েমস্ত গ্রন্থই – এমনরি পরিখম,
আরফ্িোখত, গিোখনো এিজন এিজন গল খিি গল ো নয়। গর্ৌথভোখি গল ো। িইখয়ি োখয়
গল খিি নোম গ োেোই িিো গনই। ছরিি ওপি রেিিখিি েই গনই। ভোস্কখর্যি রনখে গনই ভোস্কখিি
নোমখ োেোই। গি জোখন অজন্তো- ইখলোিোি গেয়োলরেখিি রশেীি নোম? গি িলখত পোখিন
ের্যোপখেি গিোন পেরট িোি গল ো? িতিোি িোমোয়ণ, মহোভোিত গর্ গল ো হখয়খছ গি িলখত
পোখিন? িত তোলমুখে রমখল গল ো রহব্রু ‘গজমোরিয়ো’। Anonymity িো অনোরমতোি এি
গজোিোখলো রিশ্বোংস্কৃরত রছখলো, আমোখেি গেখশ গতো িখটই।
হঠোৎ এিনোয়খিি মখতো ‘গল ি’ এখে গ খলন। িোখথযি মখত, ‘মধ্যর্ু পিিতযী
রিরলরত অরভজ্ঞতোিোে (িযরক্তি অরভজ্ঞতোই তোি র্োিতীয় জ্ঞোখনি উৎে) ও ফিোেী র্ুরক্তিোে...
িযরক্তি গিৌরলন্যখি আরিষ্কোি িখি’। শুধ্ু গর্ তোখত পরিমী েোরহতয/রশখেি োংজ্ঞো িেলোয় তোই
নয়, েোখথ েোখথ তোখেি েমস্ত উপরনখিখশি আ োপোশতলো গেখি র্োয় এই গেতনোয়। আরম গর্
এ গল োি শীষযখিি তলোয় রনখজি নোম রেরি, এ গেই ‘েোখহিই ধ্ময, েোখহিই িময’- এি প্রমোণ।
িোিাংিোি গর্ িোখথযি িথো পোেরছ, ‘উত্তিোধ্ুরনিতো’ নোমি পরিমী োংজ্ঞোি েোহোখর্য আরে
ভোিখতি িো এরশয় েোরহখতযখি র্োেোই িখি রনরি, েিই ওই েোখহিী গ োেঁি।
গল ো তোহখল িী? রশে িীভোখি খে ওখঠ। িোথয গলখ ন,
‘রলরপ খে ওখঠ নোনো েোাংস্কৃরতি গিন্দ্র গথখি গটখন আনো হোজোখিো উদ্ধৃরতি
গিোষিলো রেখয়’।

িোক্তোিী শোখে গর্ভোখি ‘রস্কন- গ্রোফরটাং’ িিো হয় আজ, হয়খতো গেই িিখমরি এি প্ররিয়ো। েিই
রি তোহখল ‘উদ্ধৃরত’?
উদ্ধৃরত – অথযোৎ র্োখি উদ্ধোি িিো হখলো। এিটো গছোট জোয় োয় গে আটখি রছখলো,
গেটোখিই গে িখেো জোয় ো ভোিখতো হয়খতো, রিন্তু র্ নই গে ‘উদ্ধৃত’ হখলো, তোি এিটো ভ্রমণ
শুরু। গে এি জোয় ো গথখি অন্যখি গ খলো, তোি জ ত আপরনই গিখে গ খলো। গল ি র্ো জোখন,
পখে, গিোখ , গেখ – তোি গথখিই গে গলখ । এই গর্ তথোিরথত ‘অরভজ্ঞতো’ গেও গতো অখন্যি
িেনো। েমখয়ি, প্রিৃরতি, েমোখজি, ভরিতখিযি, অন্য রশেীি। উপিন্তু অরভজ্ঞতো, রিখশষত
আজখিি েোাং যরতি পৃরথিীখত অরভজ্ঞতোি অখনিটোই গতো পখিোক্ষ। ফখল, আমিো গর্ ‘জোনো’ি
মখধ্য অরিিত র্ুিপোি োরি তোি েিটোই গতো প্রোয় ‘উদ্ধৃরত’।
রেখনমোয় নোরম এিোি। ‘পখথি পোেঁেোলী’ ছরিি গর্ জীিনমুর নতো, গর্ মোনিতো, গর্ দুুঃ ী
গেৌের্যিে গেটো েম্পূণযতই রিভূরতভূষখণি উপন্যোখেি মখধ্য রেখয় আেখছ। অথে েোিো পৃরথিী
এই গে োখি গেখন েতযরজৎ িোখয়ি ছরিি নোখম। আিোি রিভূরতভূষণ গর্ জীিখনি ে িলখছন
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গে রি িোঙোলীি িোখছ অরতখেনো নয়? গেরি ওই প্রথম গল ো হখলো? এিটো রূখপোিখঙি পেযোি
ওপি অরতজরটল এি পদ্ধরতি মোধ্যখম, এিোরধ্ি র্খিি েোহোখর্য রনরমযত এি রশখেি এখিিোখি
অখেনো এিটো ভোষোয় িলো ঐ এিই িোরহনী, তোি মোনিতো, েখঙ্গ েতযরজখতি রিছু রনজস্বপোঠ,
রনখজি জীিখনি রিছু গেনোি েোখথ আেঁখটোেোেঁখটো এি রমখশল রহখেখি আমোখেি েোমখন আখে
‘পখথি পোেঁেোলী’ েলরিি, র্ো আখিি র্খিি েোহোখর্য পেযোি ওপি উৎখক্ষপণ িখি গে োখনো হয়।
আমোখেি মুগ্ধতোি িয়ে িোখেনো। এিথো অনস্বীিোর্য গর্ এই মহোন রশখেি প্রোয় গ োটোটোই এি
উদ্ধৃরত। গর্মন এিইিিম িৃহেোিোি উদ্ধৃরত গিৌরশি খঙ্গোপোধ্যোখয়ি েোম্প্ররতি ছরি ‘অপুি
পোেঁেোলী’। গে ছরি ‘পখথি পোেঁেোলী’ ছরিি নোনো ‘উদ্ধৃরত’ রেখয় রনরমযত।
িখয়ি িছি আখ তরুণ িরি শুভ্র িখেযোপোধ্যোয় গফেিুখি মৃণোল গেন েম্বখে এিটো
আগ্রহী মন্তিয িখি – এই গর্ মৃণোল গেখনি ছরিি ভোষো িত অগ্রণী রছখলো ৭০ েশখিও।
উেোহিণস্বরূপ শুভ্র ‘ইন্টোিরভউ’ ছরিি এিটো েৃখশ্যি িথো উখে িখিরছখলো গর্ োখন মো- গছখলি
েম্পখিযি অরভর্োখতি মোখ মৃণোল আেমিো ‘পখথি পোেঁেোলী’ি েিযজয়োি এিটো েৃশ্য রনখয়
আখেন। ভোিতীয় েলরিখি এমন েিোেরি উদ্ধৃরতি িযিহোি গে র্ুখ হয়খতো অখনখিি িোখছ
রিভ্রোরন্তিি গঠিখি। জযেঁ- লুি গ োেোখিি প্রথম ছরিি িথো িরল – ‘আ িুয গে সুফখল’ িো
‘গব্রথখলে’। অখনখিিই হয়খতো মখন থোিখি োরেখেোি নোয়ি জযেঁ- গপোল- গিলমখেো এিটো
েৃখশ্য এি রেখনমো হখলি েোমখন হরলউিী নোয়ি হোখরফ্ গিো োটয িো ‘গিোর ’ি গপোস্টোখিি রেখি
তোরিখয় রনখজি গঠোেঁখট হোত গিোলোয় গিোর ি অনুিিখণ, গিোর ি মখতো হোেঁটিোি গেিো িখি – এই
গ োপন উদ্ধৃরতি মখধ্য রেখয় গ োেোি গর্ ভোিনোি রনখে স্পি েো গটখন গেন গেটো এই গর্ –
গিলমখেোি েরিি ভোিনোি গপছখন হরলউিী ছরিখত গিো োটয অরভনীত নোনো েরিখিি এিটো
প্রভোি রছখলো।
মোিোত্মি এিটো শব্দ িযিহোি িখি গফললোম – প্রভোি। র্োখি উত্তিোধ্ুরনি িো ২১শতিী
ভোষোয় আমিো ‘উদ্ধৃরত’ িো ‘আন্তরলযরপতো’ িলখিো, ২০ শতখি তোখি িলো হখতো প্রভোি। এিাং
গেটো গনরতিোেিভোখি গনওয়ো হখতো। ‘প্রভোি’ অস্বীিোি িিো হখতো। ‘েুরি’ মখন িিো হখতো,
আখজো হয়। এিজন িলখলন েরলল গেৌধ্ুিী ওেঁি ‘রেল তেপ তেপ’ োনটো েম্পূণযতই এি
গপোরলশ পরে ীরত গথখি ‘গমখি রেখয়খছন’ (আজখিি ভোষোয় ‘গ খে রেখয়খছন’) । িথোটো
অেতয নয়। শেীন িতযোি রি যোত রহট ছরি ‘েলরত িো নোম োরে’ি গতো প্রোয় েিিটো োনই
মোরিযন োয়ি আরনয গফোখিযি োন গথখি ‘গ খে গেওয়ো’। রঠি। আি ওেঁি গছখল? িোহুল, তোেঁখি
গর্ িত গলোি ‘গেোি’ অপিোে রেখয়খছন িতিোি তোি গিোখনো ইয়ত্তো গনই। গি ‘গেোি’ নয়?
িোনোখিি? গহমন্ত মুখ োপোধ্যোয়? গনৌশোে? লক্ষীিোন্ত- পযোখিলোল গথখি আজখিি প্রীতম, শোন্তনু
তমিিো? আি েিোি ওপি মোনুষ েখতযি মখতো গর্ জীয়ন্ত িরি? ওফ! তোেঁি ‘েুরি’ি রলরস্ট গতো
ঠোকুিিোরেি গর্খিোখনো রিখয়ি ফখেযি গেখয় েীর্য। িোখজই ঠ িোছখত োেঁ েরতযই উজোে হখয়
র্োয়।
পরিখশখষ আশো িরি িখল রেখত হখিনো গর্ রশে, েোরহতয, েঙ্গীত এইভোখিই প্রিোরহত
হয়, এভোখিই তোি িৃরদ্ধ। েোতোশ আঠোশ িছি আখ , ত ন র্োেিপুি রিশ্বরিেযোলখয় পরে,
আমোখেি রিভো ীয় পুনরমযলন উৎেখি উৎপখলন্দু গেৌধ্ুিী োইখত এখেখছন। ত ন উৎপখলন্দু
িয়খে তরুণ, অধ্যোপিখেি গেখয় ছোিখেি েোখথই ওেঁি গিরশ আড্ডো। োছতলোয় েোেঁরেখয় নোনো
িথো িলখত িলখত হঠোৎ এিেময় উৎপখলন্দু িলখলন ওেঁি এিটো ধ্োিণো জন্মোখি গর্ সুি নেীি
ধ্োি ধ্খি েখল এখেখছ, রজপেী- গিদুইনখেি মোধ্যখম – িোাংলোি িত ভোরটয়োরল ও পেী ীরতি
সুখিি েোখথ আির্যভোখি রমখল র্োয় পূি-য ইয়খিোখপি সুি। এ রিষখয় উৎপখলন্দু গে েমখয় রপ-
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এইে- রি িিরছখলন িো িিখিন, এমন ভোিরছখলন। এই র্টনোি প্রোয় রিশ িছি পি আিোি
গে ো হখলো রেন্রেন্যোরটখত ‘িঙ্গখমলো’য়। গেরেন উৎপখলন্দু মখেই গ খয় গশোনোখলন িখয়িটো
নমুনো। িোখজই উপখিোক্ত সুিিোখিিো গর্মন গিউই ‘গেোি’ নন, গতমরন ‘েোরহতয ভুেঁইখফোেঁে
নখহ’। ‘গমৌরলি’ িখল েরতযই রিছু গনই। েমস্ত মহৎ রশেই নোনো ‘েোাংস্কৃরতি গিন্দ্র’ গথখি,
নোনো নোরে গথখি িক্ত গটখনখছ। গল োি উৎিষয এখতই গিখেখছ, টোনো িক্তখি গে রনখজি
িখিখছ। েমস্ত আহরিত ঘ্রোখণি, উপোেোখনি এি রনপুণ িেখন খে উখঠখছ িৃহৎ রশে। গেই
িেখন গর্ র্খতো কুশলী, রতরনই তখতো িখেো রশেী। রর্রন গেটো েিখেখয় রনপুণভোখি িখিখছন
তোেঁি রশেটোই মোনুষ গনয়, তোি ‘েুরি’টোও আখ ধ্িো পখে। িোখজই ‘উদ্ধৃরত’ িযোপোিটো
উত্তিোধ্ুরনি রশে- েোরহতয ভোিনোি এি মূল েোেঁে।
গল ি/িরি েত্তোি গুরুত্বহ্রোখেি েোখথ েোখথ এই ‘প্রভোি’গি লুরিখয় িো োি লোঞ্ছনো িখম
আেখছ। ‘উদ্ধৃরত’ এি অনস্বীিোর্য েতয। তোখি স্বীিোি িখি গনিোি মখধ্য রশেিলোি গুণমোনও
িোখে। িোখে রশখেি প্ররত রশেীি েততো। মোনুষ ছুখট র্োখি এইেি িোজ গে খত। পরিখমও
উত্তিোধ্ুরনি েোরহখতযি এিটো ফযোশন হখয় েোেঁেোখি ‘গিফোখিন্স’ এি িযিহোি। গেই েমস্ত
গল োখি ুেঁখজ গে ো হখি র্োেঁিো প্রভোিখি আেোল িখিনরন, ‘উদ্ধৃরত’গি স্বীিোি িখিই রনখজি
গল ো শুরু িখিখছন, গর্মন জীিখনি গশষোখধ্য িমলকুমোি মজুমেোি ঠোকুি িোমিৃষ্ণখি প্রণোম
জোরনখয় রনখজি িথো িলখত শুরু িিখতন।
েম্প্ররত ইাংলযোখন্ি ও র্ুক্তিোখে এি আইরিশ েলরিিিোখিি এিটো ছরি গে খনো হয়
এিোরধ্ি গিিল্- গনটওয়োখিয। রিশ্বেলরিি রিষয়ি ১৫র্ন্টোি ছরি ‘The Story of Film: An
Odyssey’। পরিেোলি আমোিই িয়েী এি অেমোন্তিোল প্রিে- েলরিিিোি মোিয িোরেন্স
(Mark Cousins)। ‘প্রিে- েলরিিিোি’ অথযোৎ র্োখি ইাংখিজীখত essay-filmmaker িখল।
িোরেন্স এিটো িযোখমিো তোি ভযোন োরেখত তুখল, প্রোয় এিোই পৃরথিীি অোং য গেখশ, গর্ েি
গেশ ইউখিোখপি েোখথ জরমর্ুক্ত, র্ুখি গিরেখয় এই ছরি তুখলখছন। ২০১১ েোখল ওেঁি ছরি েম্পূণয
হয়। ছরিি উখেশ্য প্রিৃত েৃরিশীলতোি তিরশ্বি েলরিি- ইরতহোেখি ধ্খি িো ো। িলিোতোখতও
এখেরছখলন, মুম্বই র খয়রছখলন। শরমযলো ঠোকুি, অরমতোভ িিন, জোখভে আ তোখিি েোক্ষোতিোি
গর্মন রনখয়খছন গতমরন গেৌখমন্দু িোখয়িও। ১৯৬০ েশখি গ োটো পৃরথিীি েৃরিশীল ছরিি িথো
িলখত র খয় ওেঁি প্রিেরেখি িোরেন্স িে িখি ঋরত্বি র্টখিি িথো িখলন। িখলন
েোক্ষোতিোখিও। ঋরত্বি রিষখয় মরণ িোউখলি েোক্ষোতিোি গনন, মরণি ‘উেরি গিোরট’ি এিটো
েৃশ্যও গে োন। ‘েয গস্টোরি অফ রফল্ম’- এ েলরিি জ খত উত্তিোধ্ুরনি গেতনোি জন্ম রনখয় মোিয
িোরেন্স রিছু েোমী মন্তিয িখিন। এইেি রনখয় অরত েম্প্ররত আরম মোিয িোরেখন্সি েোখথ
গর্ো োখর্ো িোপন িরি, িথোিোতযো র্ো হখি তো গিোমহষযি।
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প্রিেেলরিিিোি মোিয িোরেন্স

এিটু আখ েতযরজৎ ও মৃণোখলি ছরিি উখেখ ি মখধ্য রেখয় এটো গে োখত েোইলোম গর্
পরিেোলি মখন িরুন িো নো িরুন, এেঁখেি িোখজ উত্তিোধ্ুরনিতোি অনুপ্রখিশ গজোিোখলোভোখিই
র্টরছখলো। েতযরজৎ িোখয়ি িৃরি রিখশষ িখি এখিিোখিই আধ্ুরনিতোি িখে জোরিত, হয়খতো
উত্তিোধ্ুরনিতোি ভোিনোি অখনিটোই উরন গশষ পর্যন্ত রনখতন নো, অথে ওেঁি গশষ ছরিি িথো র্রে
ওখঠ – ‘আ ন্তুি’? েম্প্ররত ধ্ৃরতমোন েখটোপোধ্যোয় আমোখি গেওয়ো এি েোক্ষোতিোখি জোনোন
েতযরজৎ জীিখনি গশখষি রেখি ুি ক্লে গলরভ- স্ট্রোউখেি গল ো পেরছখলন এিাং েতুথয রিশ্ব িো
আরেিোেী েভযতো রনখয় ওেঁি আগ্রহ তীব্র হরিখলো। গ োটো রফল্মটোই এি তূনীি উদ্ধৃরতি েমেয়।
শুধ্ু গলরভ- স্ট্রোউেই নয়, রনখজি জীিন গথখিও এিোরধ্ি উদ্ধৃরত ছরিখত এখেখছ, গেইেখঙ্গ
লোখ োয়ো েূিগুখলো মোয় উৎপল েত্তি রলখপ স্বিখন্ঠ গছখলখিলোয় গশ ো অখিোত্তিশতনোম। ছরিটো
এটোই প্রমোণ িখি আমোখেি আত্মজীিনীি িখতোটো আেখল ‘উদ্ধৃরত’।
রিন্তু মোিয িোরেন্স গর্টো গে োখিন গেটো এই গর্ ১৯৯০ েশখি এখে এই ‘গিফোখিরন্সাং’
িীরতমখতো েখেতন এি তশরল। এমনরি মোরিযন ছরিখতও আেখছ। প্রিেরেখি রনখজি ধ্োিোভোখে
িোরেন্স িখলন, ‘the real flavours of this time were irony and postmodernism, the
idea that there are no greater truths – everything is recycled…where we now see
films quoting films, films made about films etc. ’। আরম অন্য আখলোেনোয়, িইখত
এিথো অখনিিোিই রলখ রছ গর্ উত্তিোধ্ুরনিতো ছরি ততরিি িোরহনীখি রনখয়ই ছরি; গেই িরিতো
গর্ রনখজি খে ওঠো েম্বখে েখেতন ইতযোরে।
ছরি ততরিি ছরি রনখয় িলখত গ খল আিোি মৃণোল গেখনি িথো আখে, আখে
১৯৮০েোখল মুরক্ত পোওয়ো ‘আিোখলি েেোখন’ ছরিটোি িথো। ভোিতীয় েলরিি গর্েি জোয় োয়
অগ্রণী, ‘আিোখলি েেোখন’ তোি এিটো িখেো অধ্যোয়। ছরিটো িোরলযখন রিতীয় পুিস্কোি পোয় শুধ্ু
তোই নো, িছি রতখনি আখ রেনরেন্যোরট শহখি আমোখেি িইপ্রিোশ অনুষ্ঠোখন ধ্ৃরতমোন র্ ন
ছরিটোি িখয়ি টুিখিো গে োখলন, িোনীয় মোরিযন েশযখিি অখনখিই আমোি িোখছ, পযোট
রক্লফখিযি িোখছ এখে পুখিো ছরিটো গে োখনোি অনুখিোধ্ জোনোয়। দুুঃ জনি এই গর্ মৃণোল গেখনি
গিোখনো ছরিই মোরিযন নো রিিিো পোননো, ওেঁি ছরি েম্বখে এেঁখেি ধ্যোন ধ্োিণোও িম। মোিয
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িোরেন্স মোরিযন পরিেোলি োে ভযোন েোন্ট- এি ( Gus van Sant) রিছু ছরি উখে িখিন,
গর্ োখন অতযন্ত েখেতনভোখি, তশরল রহখেখিই এই আন্তরলযরপতো আেখছ। গর্মন হোখঙ্গরিয়
পরিেোলি গিলো তোখিি ছরি ‘satantango’ ছরিখত এিটো েৃখশ্য উেন্ত আিজযনোি মখধ্য গপছন
গথখি দুজন গলোখিি গহেঁখট র্োওয়োি েৃশ্য গতোখলন তোি। োে েোন্ট প্রোয় তোি অনুিিখণ ‘Gerry’
ছরিখত এিরট েৃশ্য িযিহোি িখিন, র্ো এি েখেতন রেখনমযোরটি উদ্ধৃরত রভন্ন রিছু নয়। প্রোয়
এিই িোয়েোয় উরন ‘Last Days (2005)’ ছরিখত শোেঁতোল এিোিমযোখনি রি যোত, অরতেরেযত ছরি

গিলো তোখিি ‘েোতোনতোখঙ্গো’

োে েোখন্টি ‘গজরি’

‘Jeanne Dielman’ - এি রিছু গফ্খমি িোেঁধ্ুরন নিল িখিন। োে ভোন্ট েম্বখে মোিয িোরেখন্সি
েিখেখয় গুরুত্বপূণয উরক্ত রিন্তু রভন্ন। অযোলখফ্ি রহেিখিি ১৯৬০ েোখলি ছরি ‘েোইখিো’
অনুিিখণ েোন্ট এিটো ছরি িখিন ১৯৯৮ েোখল। এিেম এিই নোম, এিই িোরহনী, শট- গিশট এিভোখি গতোলোি গেিো। এিাং এই হুিহু নিল িিখত র খয় োে েোন্ট স্বীিোি িখিন,
‘আমিো গটি গপলোম গর্ এখিিোখি হুিহু নিল ি খনোই িিো র্োয় নো, গিোথোও নো গিোথোও রশে
আলোেো হখয় র্োয়’।
সুতিোাং উদ্ধৃরতি মোখন রিন্তু গিিল ‘রিখমি’ নয়। ‘রিরমক্স’ নয়। এি অথয রশেেূিখি
স্বীিোি িিো গনওয়ো। আজখিি জীিনোনে মহোনখে স্বীিোি িখি গনখিন গর্ তোেঁি গিশ রিছু
গল োি গনপখথয উইরলয়োম িোটলোি ইখয়টে নোখম এি িরিি অিেোন িখয়খছ। এই ‘েূিখ োপন’
িখি িো োি েিখেখয় িম প্রিৃরত্ত ৩০ েশখিি িোঙোলী িরিখেি মখধ্য লক্ষয িিো র্োয় রিষ্ণু গে- ি
মখধ্য। পরিম ও গেশীয় রশে- োংস্কৃরতি অোং য ‘গিফোখিন্স’- এ ভোিী রিষ্ণু গে- ি িরিতো।
স্বভোিতই মধ্যখমধ্োি িোাংলো েোরহতয তোখি রঠি রনখত পোখিরন। এছোেোও েিোেরি ‘উদ্ধৃরত’ি
িযিহোি িখয়খছ। শিৎকুমোি মুখ োপোধ্যোয় এিিোি রিষ্ণু গেি িরিতোয় িরিি পাংরক্তি
উদ্ধৃরতরেহ্নহীন ‘রিরিরমাং’ িযিহোি গেখ রিস্ময় প্রিোশ িখিরছখলন। রনখজি িরিতো রল খত
রল খত রিষ্ণু গে েহেো রলখ গফলখলন – ‘িোল িজনীখত ে হখয় গ খছ/ িজনী েো িখন’।
উদ্ধৃরতরেহ্ন ছোেোই।
== ।। ==
প্রথম প্রিোশুঃ িরিেখেলন, জুন ২০১৪

