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নতুন রচনা
িহয়া মুেখাপাধ ায়
ম ািনিক ও মাথুর
গীতা দ আবার গাইেছন। অ কােরর িসলু েয়ট ভদ কের আেলার রখা িল মািড়েয় ধীরপােয় হঁেট যাে ন
দীঘেদহী এক পু ষ। সামা ঝুঁেক পড়া কাঁধ, কােলা ওভারেকাট, কপােলর
াে
েপালী একটা রখা।
একটা অ
, ভারী অথচ উ ল ব থােবােধর উপর ক ােমরা ফাকাস ফেল। ীন জুেড় বস
মার
িশবশ র পা েকােনর ভাঙােচারা মুখ।
দ নাম িনেয় িতিন তখন হাঁটেছন, হঁেটই যাে ন, লং শট
থেক াজ আপ। তারপর থেম িগেয় িপছেন িফরেছন। অনিতদূের (নািক ব দূর?) পািসিলেনর মত চাউিন
িনেয় িনথর দাঁিড়েয় রেয়েছন ওয়ািহদা রহমান। মৃতু র মত সাদা আেলা তার মুেখ। অিভব ি হীন। া । আর
গীতা দ গাইেছন ' তুম িভ খা গেয়/ হাম িভ খা গেয়/ এক রাহ পর চলেক দা কদম।'
অথচ তখন নািক জেনর স ক যেথ ঝােড়া। ডািবং- এর জ রীিতমেতা সাধ সাধনা কের রাজী করােত
হেয়িছেলা ওয়ািহদােক। খুব স বত গীতা দ ই িনরাপ াহীনতায় ভুগেতন। ামীর সােথ অ মিহলার
ঘিন তায় সম া হত। স থেকই িত তা। অথচ ওয়ািহদা তা িমউজ!
র িমউজ। য়সী ও রণার
মাঝবরােরর সাঁেকা বেয় তখন হঁেট যাে ন
দ । আর মা পাঁচবছর বােদই, ১৯৬৪ সােলর এক
সকােল মু াই এর প ার রােডর ােট িনথর অব ায় পাওয়া যােব ভারতীয় চলি ে র বাদ পু ষেক।
মিডকাল িরেপাট বলেব ওভারেডাজ অফ অ ালেকাহল অ া ড ি িপং িপলস। অে াবেরর দবাধীন জাৎ ায়
‘তবু স দিখেলা কান ভূত?’ সৃি ও ংেসর সনাতন ঘূনাবত। আর এর িঠক আট বছর পর চেল যােবন
গীতা। কাথায় যােবন? ‘যােয়ে কঁহা/ ঝতা নিহ/চল পেড় মগর রা া নিহ...’
আর এরপর ২০২০ সােল স ীেন চাখ ফলেব। ক ােমরা জুম ইন করেছ ওয়ািহদার পাথর হেয় যাওয়া
মুেখ। আেলা। অ কার। আেলা। অ কার। িচর ন ডুয়ািলিট। ধু বপরীত নয়, দমব হেয় আসা
বপরীত । সাভানায় দৗেড় চলা জ ার সংহত ীবার মত। কাটা কাটা। ওই যখােন সমীহ করার মত
অ কার থেক আউট অফ ফাকাস েটা ছায়ামূিত িমিলত হে চাখ ঝলেস দওয়া আেলায়। আর তার মেন
পড়েব দ অটাম অফ দ িমডল এেজস এ
র পাতােতই জাহান িজ া বেলিছেলন, পৃিথবী যখন ত ণ
িছেলা তখন ঘটনা বােহর চারপােশ একটা
া েরখা থাকেতা। ঃখ আর আন , সৗভাগ আর
ভাগ ,
ম আর িবে দ...অল নীয় রে র িদক। আন আর িবষাদ িছেলা অিমি ত। অপাপিব ।
িশ র চতনায় যমন। িজ া ঃখ কেরন ‘দ মডান িসিট হাডিল নাজ িপওর ডাকেনস অর ু সাইেল
এিন মার, নর ডাজ ইট না দ এেফ অফ আ িস ল ল লাইট অর দ াট অফ আ লানিল িডসট া ট
শাউট’।
এই আেলাচনা স ২০২০ ত েনেছ। যা ঔপ ািসক জন ব ানিভেলর কে ঠ উ ািরত হেয়িছল স েম।
িতিন তখন ানীয় এক েফসেরর সােথ পথ হাঁটেছন কমু িন শািষত াহা শহেরর ফুটপােথ। সই
অ ালেকিম আর ম ািজেক বুঁদ হেয় থাকা পূব ইউেরািপয় শহর। অ কার আর আেলার মেধ লুেকাচুির
খলেত থাকা জেবর মত। িক সসবও তখন এক িবষম অতীত। ব ানিভেলর সই সে ঠা া যুে র যুেগ।
ই ান েকর বাদ িতম ধূসর সে ।
েটা িব যুে র পর তখন পৃিথবী অেনকটাই ফ াকােশ।
আউজিভৎেসর ছাইচাপা আ ন িনভ । তি েন আলেব র কামুও মের হেজ ভূত হেয় গ ােছন। িসিসফাস
খাড়া চড়াই বেয় পাথর তুলেছ তা তুলেছই। আর আয়রন কােটেনর অপর াে ব ানিভল হাঁটেত হাঁটেত
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অতীেতর াপেত র মাঝখােন খাঁজার চ া করেছন ম ািজক ােগর আ া। গাে ন লেনর সামেন এেস
থমেক দাঁড়াে ন। জন িত, একদা এই গিলেতই সার সার ঘের বসত গেড়িছল ইউেরােপর তাবৎ
অ ালেকিম , ভলিক মা ার, আর তুক দিখেয় লাক ঠকােনা চার চা া। সবই হাবসবুেগর তৎকালীন
স াট ড - টু এর বদা তায় (অিতেলৗিকেকর িত ভ েলােকর বলতা িছল সবজনিবিদত) । স ী
েফসরিট কা হেস বেলন ‘ওসব গ কথা। অ ালেকিম না ছাই। আসেল াঁকরােদর আ ানা িছেলা। স
থেকই গাে ন লন। বরং য ইিতহাসটা সিত , সইটা বিল। ওই বাইশ ন েরর িচলেত বাড়ীটা?
ওখােনই িনেজর ি য়তমা বােনর সােথ ভাড়া থাকেতন া
কাফকা’। অতএব িজ ার ত ণ পৃিথবী,
অেলৗিকেকর স াবনায় তেত থাকা পৃিথবী... নই। গিল আটেক কাফকার ধূসরতা দাঁিড়েয় রেয়েছ কসিমক
একটা ম রার মতন। ম রাই বেট। সা ািল
ক, মু
িনয়া, ইজরােয়ল- আরব স ট....িনদা ণ
আর অস , ধূসর রিসকতা। আধুিনকতার সূ পাত।
িটমিটেম সািডয়াম লাইেটর সিপয়া ইউেরাপ থেক স সটান িফের আেস কলকাতায়। বাংলার ার
ঘালােট রােদর মেধ দাঁিড়েয় অ াবসািডিটর সং া বাঝাে ন তােক। ‘মেন রাখেব,
েত কটা আধুিনক
মা ষই আসেল ভয়ানক রকেমর একা’।
স ছাই রেঙর ােত ভাসেত ভাসেত জা কােট ২০২০ ত িফের আসেছ। মেন পেড় এই তা কিদন
আেগই স এে ািনয়ার একটা িসেনমা দেখিছেলা। নেভ েরর পকথা। আর পৃিথবীর আর পাঁচটা পকথার
মতই সহজাতভােব িন ুর। স এক আজব াম। ত আর খা স আর ডাইিন আর অরেণ র িপশাচ।
ােমর সাধািসেধ মেয়। চাষার পা। মড়ক। দূিভ । শীত। আর এর মােঝ িডউেকর দূগ। িডউেকর
অিন
ি রী িকেশারী ক া। সাদা মসিলেনর পাশােক য ঘুেমর ঘাের অ কার াসােদর অিলেত গিলেত
হঁেট বড়ায়। চাষার ছেল তার েম পেড়। অথচ স ছেলেক আবার গাপেন ভােলাবােস ােমরই এক
সাদামাটা মেয়। ির , ঝুলহাতা পাশাক আর উেলাঝুেলা চুেলর নািয়কা। যভােব গ
হয় সাধারণত।
িহংেসয় লেত লেত ডাইিনর কাছ থেক ম পুতঃ তীর িনেয় স মেয় িডউকক ােক ােণ মারেত যায়।
িক পিরপূণ চাঁেদর আেলায় স আিব ার কের দানেবর মত কােলা াসােদর াড়া ছােদর িঠক াে এেস
থমেক আেছ সাদা মসিলন। ঘুেমর মেধ আর এক পা এেগােলই সা াৎ মৃতু । চাষার মেয় ােণ বাঁচায়
ঘুম িডউেকর মেয়েক। তার ঘুেমর মেধ ই। ম পুতঃ তীর ধ ক, অব ব ত পেড় থােক ক াউে ডর
গাছতলায়। ‘তবু স দিখেলা কান ভূত?’
আর তারপরই যখন িসেনমার শষ দৃে বরেফর উপর েটা মৃতেদহ বেয় িদেক বঁেক যাে শাক
িমিছল, আর স দখেছ তাঁর তী ক হে , তখন স বােঝ িনেদশক তােক যথাসাধ ভােব নািড়েয়
িদেয়েছন। কারণ সাদা আর কােলার ব বহার। কারণ মেনাে াম। কারণ বান আউট কের যাওয়া সকােলর
আেলায় যখন জেল ভেস যাে কােলা কিফন, অথবা ওই চূড়া বাঁকবদল, যখন কােলা াসােদর াড়া
ছােদ ধবধেব সাদা মসিলেন বানচায়নার পুতেু লর মত ঘুম িডউক ক ােক িপছন থেক আলেতা পােয়
জীবেনর িদেক টেন িনে ি ণ কােলা, অ কার আর কাদায় মাখামািখ নািয়কা, তখন আসেল মেন মেন
স িফের যাে ১৯৫৯ সােল, যখন ওয়ািহদা সেট দাঁড়াে ন একটা পাথেরর মূিতর মত আর স দৃ েত
গলায় র তুেল, তী িহংেস চেপ গাইেছন গীতা- ‘ বকরার িদল/ ইস তরা িমেল/ িজস তরা কিভ/ হাম
যুদা না থ... ’

তারপর স খুব ক কের িনেজর িবে দ মেন করার চ া কের। ২০২০ সােল দাঁিড়েয়। যখােন ছেলিটর
নাম ি য়েতাষ অথবা অিন । যখােন তার নাম রাই অথবা ভাগবী। যখােন তােদর ম হেয়িছল অথবা হয়
িন। িক িবে দটু িছেলা। অ ত স খুব িনিদ ভােব তার একটা পেরখা িব ার করেত চেয়িছেলা৷
যেহতু ডন ডলাইেলা তােক িশিখেয়িছেলন ' দ িজিনয়াস অফ দ ি িমিটভ মাই ড ইজ দ াট ইট ক ান
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র ডার িহউম ান হ েলসেনস ইন নাবল অ া ড িবউিটফুল ওেয়জ’। যেহতু িতিট িবে দই এক ধরেণর
আিদম সারল দাবী কের। থাকা আর চেল যাওয়ার মােঝর অনিত মটু
সটু
িতিট িবে েদরই
হয়েতা াপ । আিদম আর অেলৗিকক। যখন আেলার একেশা শতাংশ িন য়তা থেক িনকষ অ কাের পা
ফলেল ত অথবা িমক য কােরা সােথই দ াখা হেয় যাওয়া স ব। ষাড়শ শতেকর াগ শহেরর মত।
িক এও িক িনছক সমাপতন য ডন ডলাইলার উপ ােসর নামও িছেলা ‘ হায়াইট নেয়জ’ আর ২০২০
সােল রাই অথবা ভাগবী নােমর মেয়িট যখন একবােরা িপছেন না তািকেয় শষবােরর মত সনাতন ভ ীেত
হঁেট যাে পথ িফরত ট াি র জানলায়
হেয় বেস থাকা ি য়েতাষ অথবা অিন নােমর ছেলিটর থেক
দূের, তখন সময়টা নেভ র আর শহরটা কলকাতা। অথাৎ ধাঁয়াশা, িনয়ন, সলস কাউ টার আর টর্ ািফক
িসগ ােলর অ ীল ক াকেফািনর মেধ , আেরা প াশজন হা া ডিল প ােস ােরর িমিছেল একা তম মুখ
হেয়, িনতা ই অিকিচি ৎকর একটা বাড়ী ফরা হেয়, তখন ভে যাওয়া ম আর িবে দ তার সবরকম
হণেযাগ তা হািরেয় ফলেব। অথাৎ পরিদন যখন স খািনকটা অিনয়ি তভােবই ১৯৫৯ সােলর িফ
ুিডওয় িফরেব, যখােন
দ চেল যাে ন, ওয়ািহদা রহমান দাঁিড়েয় থাকেছন আর গীতা দ
গাইেছন ‘ওয়া ন িকয়া কয়া হািসন িসতম’, িচরায়ত আেলা আর িচরায়ত অ কােরর মাঝখােন পু ষ ও
কৃিতর িচরায়ত িবি তা হেয়, তখন স বুঝেব, স িনয় ণ হািরেয়েছ। ২০২০ সােলর খালা পৃ া েলা
তখন মাড়ক আর হাটবাজােরর িচলিচৎকােরর মেধ ঝাপসা হেত থাকেব। আর স বুঝেব মা ষ কেনা যুে
যায়। স বুঝেব ন ালিজয়া আসেল একধরেণর চেপ রাখা অসহায়তা। যা িছেলার থেকও বশী, হয়েতা
বা, যা হেত পােরিন সটু েকও যথােযাগ মযাদা িদেত না পারার অসহায়তা। আর এই সব াসী ধূসেরর
াপেট গীতা দ একটানা গেয়ই যােবন, ‘তুম রেহ না তুম/ হাম রেহ না হাম’।
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িহয়ার জ ও বেড় ওঠা কলকাতায়। থাগত পড়ােশানা পদাথিবদ ায়৷ িলেখেছন ‘কিবসে লন’, ‘মািসক
কিবতাপ ’, ‘বাক’, ‘িডসাপেয়ে টড হাউজওয়াইফ’, ‘ভায়াভ া পােয়ি ’, ‘িভিজট া ট িলট' এর মত
একািধক আ িলক ও আ জািতক ম াগািজেন। কািশত
- মাহময় পি র িদন, ফ াকােশ মা েষর
জ
গালাপী বিড় ও াজ াক ুজ। বতমােন অ াগিন অেপরা ওেয়বিজন স াদনার সােথ যু ।

