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ক ৌশি চক্রবর্তীর প্রবন্ধোলা

শবর্ার রূপ শবর্ার অরূপ - ২
শির্ীয় শবশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আমেশর ার শবর্া
এ শি সাশির্য

ৃশর্র অশিত্বসম্ভাবনাম

আয়ু শনর্তরিীল, নাশ জীবনানমের

ক

শনর্তয়

মর ? কলখ , যার ক্ষের্ার ওপমরই এ শি কলখার

থায় কসই ‘অনন্ত নক্ষত্রবীশথ’র ঔজ্জ্বমলয র্াস্বর পাঠ । প্রশ্ন এিাও – পাঠ

শ সবসেময় শনমজই শনমজর ের্ন মর কেশরলা যুমদ্ধর কোপনীয়র্ায় র্াাঁর শপ্রয় িদকেম খুাঁমজ কনন – নাশ র্াম ও
অমন াাংমি শনয়ন্ত্রর্

মর বাজার নাে

কসই অমটাপামসর শাঁড়, বা কেডুসার সিস্রোথা। এ

উপায় কনই, সারা পৃশথবীর সাশিমর্যই প্রশর্ষ্ঠান বারাংবার বমল শিমর্ কচময়মে –
রূপমরখা। প্রশর্ষ্ঠামনর প্রশর্ প্রশ্নার্ীর্ আনুের্য কিখামনা কলখ ম
তর্শর িময়মে আরও এ াশি

প্রশর্ষ্ঠান। র্াম

চযামলঞ্জ

থা অস্বী ার

রবার

ী িমব আোেী সাশিমর্যর

সােমন করমখ প্রশর্ষ্ঠামনর ‘অপর’ িমর্ কচময়

রমর্ কচময় অপ্রশর্ষ্ঠানও ক্রেি প্রাশর্ষ্ঠাশন

অসুমখ

আক্রান্ত। বাাংলা র্াষার কপ্রশক্ষর্ র্ার সবচাইমর্ বড় উিািরর্। বারাংবার র্ার ড্রােনেুখ শেমল কখমর্ কচময়মে
উজ্জ্বল আর জশি

শবমির, কসশলশিশি বাশনময় র্ামির েেডামল র্ুমল অবমিমষ আনমে নৃর্য

োয়ায় আসমর্ না কচময় “ র্

শব েমর কেল চুশপ চুশপ এ া এ া”। কেসবু

মরমে। আর র্ার

শনয়শন্ত্রর্ বাাংলা শবর্ার পাঠ

র্ামির পমড়ই কিখল না। বাজার বা পুাঁশজবামির সেল উিািরর্ শিমসমব যশি আমেশর া নামের কিিিাম ই িশর,
র্ািমল কিখব, ’৫০- ’৬০- র িিম

কয রােী যুব

অযামলন শেন্সবােত সেসেময়র আয়নােিল িময় ‘িয িাউল’

কলমখন – শর্শনই আবার পরবর্তী দু- িিম র েমিযই প্রাশর্ষ্ঠাশন
জীবনিা

াশিময় শিমলন। অথচ বাঙাশল পাঠ

খযাশর্র েূলমস্রামর্ আই ন িময় শেময়, বাশ

িীর্তশিন ’৫০- ’৬০- র আমেশর ান

শবর্া বলমর্ শেন্সবােতম

যর্িা শচনল, র্ার শসশ র্ােও আমলা পড়ল না জন অযািমবশরর প্রজ্ঞায়, জজত অমপমনর আত্ম- অনুসন্ধামন, জযা
স্পাইসামরর শনরীক্ষায় বা রামসল এডসমনর কবৌশদ্ধ ক ৌর্ুম ।

বাাঁ শিম কথম অযামলন শেন্সবােত, জন অযািমবশর, জযা স্পাইসার, রামসল এডসন। শচত্রসূত্রঃ আন্তজতাল

শ ন্তু এ থা অস্বী ার রবার উপায় কনই, বাাংলা শবর্া আর আমেশর ার শবর্ার আলািা আলািা শনজস্ব
কের্ীচশরত্র আমে। র্ার এ িা বড় ারর্, আমেশর ার শবর্াম ক ামনা এ এ
তবশিমযযর সুমর্ায় বাাঁিা যায়
না। এই প্রসমি সে ালীন আমেশর ান শব েুরার্ কনমের্- কনজার্ ‘Questions of Accent’ প্রবমন্ধ
শলখমেন – The American poem (and poet) is always trapped in the space between
words, in the crack between his/her vision and the language he/she is using, in the
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discontinuity (as opposed to cultural unity) between the self and his/her language.
His/her soul belongs to somewhere else... Thinking of the future, or even the in the
traditional sense of the past, thinking of a continuity, are ruinous for an American
poet... American poetics is asocial, therefore, uncanonizable। এই unacanonizable শবর্ার
নানান শচহ্ন বারবার র্ুমল িমরমে আমেশর ান শবর্ার শবশর্ন্ন সাং লন। র্ার েমিয শর্নশি আলািা আলািা
বইময়র থা এবার বলব এই কলখায়। শবর্া চশরমত্র, শব র্াশল ায় র্ারা আলািা, অথচ যারা প্রর্যম ই
প্রশর্ষ্ঠামনর েুমখর ওপর নর্ুন র্াবনার চযামলঞ্জ েুাঁমড় কিয়।
প্রথমে – An Ear to the Ground : Anthology of Contemporary American Poetry। োশর হ্যাশরস
ও

যাথশলন আগুময়মরা সম্পাশির্ এই সাং লন [প্র াি :

ইউশনর্াশসতশি অে জশজতয়া কপ্রস,

প্র াি াল:

১৯৮৯] । পাঠম র ামে এ বই প্রথে কয িাক্কািা কিয় র্া িল, “সে ালীন আমেশর ান শবর্ার সাং লন” িওয়া
সমেও পাঠ

এ বইময়র সূশচপমত্র ির্াশি

শবর র্াশল ায় র্াাঁর কচনা- জানা- কিানা- পড়া এ জনম ও খুাঁমজ

পান না। অথতাৎ এ বই সবার আমে কসই প্রশর্ষ্ঠান শনয়শন্ত্রর্ ‘ শব র্াশল া’র শেথম ই কর্মঙচুমর কিয়। এর
পািাপাশি, ‘শিমব আর শনমব শেলামব শেশলমব’ র্মের প্র ামি শবশর্ন্ন জনমোষ্ঠীর- র্াষামোষ্ঠীর

ারমর্ কয

আমেশর ান সাংস্কৃশর্র লালন িময়মে, আমেশর া কয শিুোত্র আমেশর ামনর নয়, র্া সোনর্ামব আরও অমনম রই
- র্ারই দুিতান্ত প্রোর্ এ বই। র্াই কসখামন জন্মসূমত্র িরীমর আমেশর ার আশি- অশিবাসী কোষ্ঠীর রক্ত বিন
শবরা –

রা

যারল আমনতি (মচরশ ), জয় িারমজা (শক্র ), লান্স কজনসন (মচময়ইন), শেয়াশর িবসন (শচ ামসা) বা

কচশর কোরাো (শচ ানা) কযেন আমেশর ান

শবর্ার রান্নার্মর নানা েিলার শেলশেি র্িান, কর্েন

মরই

জন্মসূমত্র িাং াং- এর শ শি ৎসুই, বা শ উবার আমলইিা রশড্রমেজ বা জাপামনর কডশর্ড েুরা কিি- ামলর সীোনা
কপমরামনা র্াষা শিময়

শবর্ার ডায়ামস্পারার নকশি াাঁথা কবামনন। র্ার সমি কপিাের্ বহুোশত্র র্া – এ

েলামির েমিয র্াষা শিক্ষ , আমলা শচত্রী, কপিািার নর্ত ী, অশর্মনর্া,

ষ
ৃ , আবার র্ার পািাপাশি

শবর্ার

কিালিাইোর। শঠ । এই বহুোশত্র ডায়ামস্পারার anthology যশি contemporary না িয়, র্ািমল ক - ই বা ?
এখামন লরনা শি সার্তামন্তস কলমখন –

The best of what I am
is in the gravel behind the train yard
where obsidian chips lodge
in the rocks like beetles
I burrow and glow...
এর্ামবই গুাঁশড় কেমর কযন কেশরলার ের্ন

শব এশেময় যান, র্ার কর্র্মর জেমর্ থা া রােমরামষর পাাঁজর জ্বমল

ওমঠ। শঠ কযেন শরচাডত িেেযান কলমখন –

There is the city of glass and money...
closer with every newspaper
unidentified lying spokesmen interpret the same photos
... here comes someone, not a neighbor
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with a clipboard and a calculator
কয ক ামনা

শবর্া- সাং লনই আসমল এ

িরমনর োনশচত্র। র্ুলমল চলমব না, এই োনশচত্র প্রথাের্ র্ূমোমলর

িারনায় বশে নয়। আোমির এই বইশি কসই ারমনই গুরুত্ব িাবী মর – কস কেেবদ্ধ মর আমেশর ান শবর্ার
unmapped area গুমলাম । আর কসই সূমত্র তর্শর িময় যায় এেন এ

anthology যা বাজার শনয়শন্ত্রর্ শবর্ার

ক্ষের্াম ন্দ্রম প্রশর্মরাি মর, সে ামলর লুম ামনা এ সশর্যম সােমন আমন। বব কিনশর বামবর র্াই কলমখন
–

I say the difference between us
is only that of form
you see, I too scan storefront windows
to verify I exist...
আমেশর ার

শবর্ার এই প্রশর্ষ্ঠানশবমরািী বহুরূমপর আমর

উমেখমযােয সাং লন পল হুর্ার সম্পাশির্

Postmodern American Poetry। ১৯৯৪ সামল Norton প্র াি
িমদকের র্েশবশ্ব শনময় শবিাশরর্ র্ম ত না ঢুম
কপাস্টেডানত ক ামনা এ

মরন এই বই। বলা বাহুলয, কপাস্টেডানত

আপার্র্ এিুকু সিজ সর্য স্বী ার

সাশির্য র্ে নয়, এ িল র্াবনার বহুেুখীনর্া, এবাং কসই

মর কনওয়া যা

কয –

ারমর্ই ক ামনা এ

ক মন্দ্র র্ার র্র্ীর্ূর্ না িমর্ চাওয়ার েমল কয আপার্ complexity এবাং chaos, র্া- ই প্রাথশে র্ামব এই
যুেলক্ষর্শির

শবর্ার্াবনা। অথতননশর্ - সাোশজ - রাজননশর্ - বযশক্ত

আমেশর ান শবর্ার কয এ

– নানা অশিরর্া র্ার feeder।

identity- র অনুপশিশর্, র্ার ারমনই আমেশর ার শবর্ার্াবনায় কপাস্টেডামনতর

বহুেুখীনর্া এর্ অসাোন্যর্ামব িরা শিময়মে। র্ার খশির্ ন্যামরশির্,

থযর্াষার জাদু শর শেমি কেমে োিতাল

েযা লুিামনর ‘seamless mosaic of experience’ আর এ ইসমি েী কিবমরর ‘society of spectacle’
প্রবমন্ধ। পল হুর্ার র্াাঁর এই সাং লমন র্াই ২য় শবশ্বযুমদ্ধাত্তর আমেশর ার প্রায় সেি গুরুত্বপূর্ত
আমোলনম

শবর্া-

ঠাাঁই শিময় র্ূশে ায় কলমখন Postmodernist poetry is the avant-garde poetry of our

time. I have chosen postmodern over experimental or avant-garde because it is the
post encompassing term for the variety of experimental practice since World War II...
আর র্াই ৫০- র শবট, যামির অন্যর্ে েুখপাত্র জা

ক রুয়াম র েমর্

শবর্া িল ‘not a selectivity of

expression, but following free deviation of mind into limitless blow on-subject seas of
thoughts’, র্ারপমর ৬০- র শনউ ইয় ত স্কুল আর ব্ল্যা

োউমটিন কপাময়শি েুর্মেটি, আর র্ারও পমর ৭০- র

শডপ ইমেজ কপাময়শি েুর্মেটি যার প্রিানপুরুষ কজমরাে রমথনবামেতর েমর্ শডপ ইমেজ িল এ ই আিামর
perceived image of the emperical world of the naive realists আর hidden image of the
floating world yet to be discovered – এই সেিম েুমাঁ য় এ সাং লন িমর রামখ লযামিাময়জ কপাময়শি ও
পারেমেতন্স কপাময়শির বহুিারাম ও। ‘লযামিাময়জ’ যখন চায় েুক্তেুখী
র্খন ‘পারেমেতন্স’

শবর্ার শলশখর্ রূপম ই অস্বী ার

মর র্াম

শবর্ার্াষার বহুোশত্র র্াম

থমনর প্ল্যািেমেত শনেতার্

িরমর্,

মর। এ সাং লন

র্াই পাঠম র ামে ইশর্েমিযই শ াংবিন্তীপ্রশর্ে িময় ওঠা চালতস অলসন, অযামলন শেন্সবােত, জা ক রুয়া , কিড
কবশরোন, রবািত শক্রশল, জন অযািমবশর, চালতস বান্সতিাইন, চালতস বুম াওশস্ক বা আশেশর বারা া- র ের্ন

শবমির
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পািাপাশি সোন আমলা কেমল োইম ল কডশর্ডসন, েযাশিন কিনতে, কডশর্ড কলেযান, ালতা হ্যাশরেযান বা আমন্দ্রই
িমরস্কু’র শবর্ায়ও।
শবর্ার বহুস্বমরর প্র ামি জজত এর্ান্স যখন কলমখন বা িমের অশনমর্তয়র্া –

...Back here it turns out newspapers
and monuments are taxidermy
there is little retribution, little learning
what is lost
is forgotten; sometimes it gets so bad I’m not sure
I’m the one who lived...
আর শজে যারল কলমখন শবর্ার েুক্তেুখ

...dark paddling in thewave membrane
the monkey woman’s dream streams
are places of shy creatures, head infants
I had born on a whim and abandoned... my eye...
র্খন এশে োসতলার জানান র্াাঁর অশর্বযশক্তর অশবশনেতার্

...which dim deluded light did i last see you in? the light of extinction, most likely,
where there are no more primitive tribesmen who worship clumps of human hair. No
more roads that turn into snakes, or ribbons...
বলা বাহুলয, এই multi-dimensional উচ্চারর্োলাই আমেশর ার

শবর্ার বহুেুখী োনশচত্রম

স্পয িরীর

কিয়।
শবের্ ির্াদকেীর আমেশর ার শবর্াবৃমত্তর ৩কি কেমনামেনন বােমর্ িমল র্ার এ িা শনঃসমেমি লযামিাময়জ (বা
L=A=N=G=U=A=G=E) কপাময়শি। এই র্াবনার এ িা অাংি জুমড় রময়মে Collaborative Writing- এর
অনুিীলন, কয পদ্ধশর্মর্ এ াশি
র্ার আলািা

কলখ

মর ক ামনা উমেখও থাম

এ শিই পাঠযবস্তু শনেতার্
না। সশিশলর্ এ

মরন, কসখামন ক

শলখনপদ্ধশর্ িময় ওমঠ কিিমির েূল উপ রর্, বহু

কলখ - িরীমরর শর্ন্নর্ায় কস িময় ওমঠ বহুিরীশর। আমেশর ার এই বহুস্বর- বহুিরীর
বইময়র

ক ান অাংিশি শলখমলন,
শবর্ার সূমত্র এবামর কয

থা বলব, র্া এ ই সমি L=A=N=G=U=A=G=E র্াবনা ও Collaborative Writing- এর

প্রশর্শনশি। বইশির নাে LEGEND, পাাঁচজন

শব – ব্রুস অযাণ্ড্রুজ, চালতস বানতস্টাইন, কর শড’পালো, শস্টর্

েযাক যাফর ও রন শসশলেযান- এর কযৌথ এই শনেতার্ ১৯৮০ সামল প্র াি মরন Language/Segue।
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বাাঁ শিম কথম চালতস বার্তস্টাইন, ব্রুস অযাটডরুস, রর্ শসশলেযান। শচত্রসূত্রঃ আন্তজতাল

লযামিাময়জ কপাময়শি বা র্াষা শবর্ার প্রিান তবশিযয অবশ্য ক ালামবামরিন নয়। লযামিাময়জ র্াবনায়
ক ামনা redundant অাংি কনই, এখামন প্রশর্িা পাংশক্ত, প্রশর্িা িদকে এেনশ

শবর্ার

প্রশর্িা যশর্শচমহ্নর সোন গুরুত্ব।

এরই প্রশর্েলমন নাে রমর্র প্রমর্য বর্তোলা পরস্পমরর সমি সের্াশচমহ্ন সাংযুক্ত। র্াই শবর্ার েঠননিলীর
শবর্ার্াবনার েূল িল intense textuality;

চচতাও লযামিাময়জ কপাময়শির অন্যর্ে শর্শত্ত। এই
েনন ও অনুর্ূশর্র প্র ািোত্র নয়, কস এ

সমচর্ন কবৌশদ্ধ

ও িাশদকে

কলখা অথতপর্
ূ ত বক্তবয নয়, কস িময় উঠমে িমদকের কোমজই । এই

শনেতার্।

শবর্া কসখামন

শবর্া আর শনখুাঁর্ বযা রমর্

শবর্ািারার অন্যর্ে িম্ভ চালতস বানতস্টাইন

র্াই কলমখন... the text calls upon the reader to be actively involved in the process of

constituting

its

meaning...

the

text

formally

involves

the

process

of

response/interpretation and in so doing makes the reader aware of herself or himself
as producer a well as consumer of meaning।
Collaborative Writing কর্া বাজার শনিতাশরর্ সাশির্যম সশর্য ামরর এ চযামলঞ্জ েুমাঁ ড় কিওয়া। র্া এর্ ামলর
পশরশচর্

শব- শবর্ার েমডলশিম ই অস্বী ার

জন্ম কিয় এ

নর্ুন পাঠিমের – কয

মর। পািাপাশি প্রথাের্ পাঠ ও কলখার শসমস্টমের প্রর্যাখযামন

শবর্াপ্রশক্রয়া প্রশর্ষ্ঠানশবমরািী, প্রশর্েুিূমর্ত জীবন্ত ও পশরবর্তনিীল।

LEGEND বইশিও র্াই প্রশর্ পামঠই নর্ুনর্র এ

text, র্ার উদ্ধৃশর্ও র্াই এই নর্ুন

শবর্ার্াবনারই এ

কযৌথ শববৃশর্...

I was cold
I had a lot of theories
I layers
alights on
BORDERS EVADE CHARMS
we earn our words...
িমদকের এই অজতমনই... শবর্াজন্ম।
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