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ক ৌশি চক্রবর্তীর প্রবন্ধমালা

শবর্ার রূপ শবর্ার অরূপ - ৪
শবর্ার পযারালাক্স, শবর্ার লম াশর
কিছু কিছু িকিতা যেন িা এি প্যারালাক্স অথিা অনাকিল িলমিাকর। খাকলচ াচখ তাচি যেভাচিই যেকখ,
আসচল যস অনযিথা িচল। প্াঠচির িাচছ, িকির িাচছ এ এি ঋতুহীন মুক্তাঞ্চল – এিািীত্ব, িন্ধুতা, আকলঙ্গন
ও যেৌথ আখযাচনর এি কনরঙ্কুশ ির্ণকিভ্রম। যে িারচন, িারিার িকিতার িাচছই কিচর কিচর আসা। আিার নতুন
িচর কিছু িকিতািই – িি কিলাচনর ‘Tarantula’ (Macmillan, 1971), মাইচিল অনোর্তণযের ‘Secular
Love’ (W W Norton, 1985), রকিন রিার্ণসচনর ‘Swithering’ (Picador, 2006) আর ার্ণস িানণস্টাইচনর
‘Dark City’ (Sun & Moon Press, 1994), আমায় যসই রচের নেীচত স্নাচনর অনু ভূকত এচন কেল। আর েযাচখা
িা না-ই েযাচখা, যসই িখন যথচি এিা এিাই তাই োাঁকিচয় কভজচত থাকি এইসি িকিতায়...
কিলান তখনও যসভাচি গীকতিার কিলান হচয় ওচঠনকন, েখন Tarantula যলখা। হয়ত তাই এই িইচত
ধরা আচছ এি নিীন িকির স্পধণা, তার ভাষাচি আক্রমন, তার শব্দ-সন্ত্রাস। Black Nite Crash িকিতায়:
“aretha in the blues dunes – Pluto with the high crack laugh & rambling aretha – a
menace to president as he was jiking called – go – yea” প্চি সমিালীন মাস-িাল াচরর কনকরচখ
aretha শব্দ-সূ চে গাকয়িা অযাকরথা ফ্রযাাংিকলচনর িথা ভািচিা, প্লু চর্াচি ভািচিা কিজকনর এি

করে, নাকি

প্রমুহূচতণই যখয়াল হচি – aretha শচব্দর জন্ম কিি arete যথচি আর যস শচব্দর রূপ্ যেন earth-এর
উচটারূপ্, আর প্লু চর্া হচলন প্াতাচলর যেিতা। এভাচিই র্ারান্টুলা িইচত শচব্দর যখলায় আর অথণ-অনচথণর ছচি
িারিার প্াঠচির এিররকখি প্াঠাভযাসচি কিভ্রান্ত িচর িকি কিলান এি এচলাচমচলা ওচপ্ন-এচেি যর্ক্সসর্ কলচখ
চলন।
এ িইচয়র প্রচতযিকর্ িকিতাই যশষ হয় যিানও না যিানও ক কঠচত। আর এই ক কঠগুচলা প্রপ্র প্চি
যগচল আমরা যর্র প্াই, িকিতা-িইচয়র যভতচর যভতচর এির্া উপ্নযাচসর কিতীয় যর্ক্সসর্ও যিমন সমান্তরালভাচি
যলখা হচয় চলচছ। যেমন Forty links of chain-এর অাংশ: “you need an umbrella, friend & she
say oh no ! not another one !/ and she’s got a new boyfriend now & he looks like
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machine gun kelly...” -র সচঙ্গ প্িা োি Electric Black Nite Crash িকিতার যশষপ্িণ: “the stripper
comes in wearing an/ engagement ring – she asks for lemonade, but says she’ll settle for
a sandwich – the newsboy grans her – yells ‘lord have mercy...’। অদ্ভুত আজগুকি সি নাম এইসি
ক কঠর যলখিচের – benjamin turtle, kid tiger, snowplow foloater, zorba the bomb, popeye
squirm... প্িচত প্িচত আমরা ক্রমশ যর্র প্াই, এই সমস্ত নামগুচলা আসচল তরুর্ কিলাচনরই অটার-ইচগা।
শব্দছচির প্াশাপ্াকশ, কিলান িী কনপ্ুর্ভাচি িুচন যেন রাজনীকত-ভািনাচিও। কতকন েখন যলচখন:
“Now’s not the time to get silly, so wear your big boots and jump on the garbage clowns”,
তখন এর আপ্াত ননচসচের আিাচল আমরা যেকখ এি অকত প্রাসকঙ্গি সমিালীন প্রকতিােী রাজরনকতি ভাষয।
যর্র প্াই, এই িকিতার ভাষার হাত ধচরই আচস্ত আচস্ত জন্ম কনচে কিলাচনর আগামী গান।
র্ারান্টুলা নাচমর কিষাক্ত মািিশাকর্ িামিাচল মানু ষ নাকি এিইসচঙ্গ এিািীচত্বর মচনাচিেনা ও উত্তাল
নাচ র এি উেি িাসনায় আক্রান্ত হয়। এ িইচয়র প্াঠপ্রকতকক্রয়া কলখচত যগচল এর য চয় ভাচলা ির্ণনা আর িী-ই
িা হচত প্াচর? প্রিল কনরীক্ষা-ভাষার যতাচি – িখনও র্ানা েকতহীন গেয, য না শব্দচি মু চি নতুন শব্দ কনমণাচর্,
আপ্াত অথণহীন শব্দ-ঝচি, আিার িখনও িা ভাোচ ারা িাচিযর মাচঠ প্াঠি রকিপ্াি খান। স্বপ্ন, রাজনীকত,
যপ্রম, িাচলা যিৌতুি, সাংিােপ্চের কিজ্ঞাপ্ন, সমিালীন মাস-িাল ার, যেৌনতা, মােি, আত্মিাকহকন ও উদ্ভর্রস –
সি কমকলচয় এ িইচয়র সমস্ত যলখাই আসচল হচয় ওচঠ এির্া সময়খচের িযাসকসকমকল।
েু কক্তহীন প্াকরপ্াকবণিতার আপ্াত chaos যপ্করচয় মানু ষ যে যিাচনা এি কিকতিাপ্িতাচতই যপ্ৌঁছচত ায়
– সচ তন ও অিচ তচনর যসই িাকিিতার রহসযসন্ধানই হল মাইচিল অনোর্তণযের Secular Love িইচয়র
িকিতা-শরীর। Claude Glass নাচমর েীর্ণিকিতায় তাই এিািীচত্বর আকতণ: “He stands waithing, the
sentinel/ shambling back and forth, his anger/ and desire among the dark/ which, if he
closes his eyes,/ will be them all...” -র প্াশাপ্াকশ িথা িচল যিরার র্ান: “in the half drowned
room/ the crickets like small pins/ begin to tack down/ the black canvas of this night/
begin to talk their hesitant/ gnarled epigrams to each other/across the room/ creak and
echo/creak and echo with absolute clarity/ he knows where he is.”
এ িইচয় এভাচিই হারাচত হারাচত এিা-র প্াশাপ্াকশ আর্চতা ছু াঁচয় থািার আচধাখাকন ভাচলািাসাও
ভাসমান। তাই Tin Roof িকিতায় কতকন েখন যলচখন: “And beneath the sea/ there are/ these giant
scratches/ of pain”, আমরা যর্র প্াই, যিান যস ঝচির ভুল তাাঁচি তাকিচয় যিিাচে, োর প্করোর্ কতকন

2

ক ৌরব অনলাইন নভেম্বর, ২০১৯

খুাঁজচছন িকিতায়: “listen in the end/ the pivot from angel to witch/ depends on small
things/ this animal, the question,/ are you happy?”।
এই প্করোর্ এচসচছ যপ্রচম, শরীরী সাংরাচগ। The Cinnamon Peeler িকিতায় কতকন যলচখন: “If I
were a cinnamon peeler/ I would ride your bed/ and leave the yellow bark dust/ on your
pillow...” োরুক কনর এই হলু েরে গুাঁচিা এিকেচি যেমন সৃ কির উপ্িরর্ প্রাগচরর্ুর ইকঙ্গতিাহী, যতমনই
োরুক কন কনচজ যেন িা িল্কল হচয় সি রীকত শৃ ঙ্খলা উচপ্ক্ষা িরা যসই প্রা ীন আভরর্হীন মানিকর্র ইচমজ হচয়
ধরা যেয়। িকিতার যশষতম স্তিচি: “You touhed/ your belly to my hands/ in the dry air and
said/ I am the cinnamon peler’s wife: Smell me”, যেন িা শুধু মাে নারী-প্ুরুচষর জজি যপ্রচমর আখযান
নয়, তা হচয় ওচঠ িকি আর িকিতার কমলনমুহূচতণর ঈশারা।
অনোর্তণযে প্রথাগত ভাষা-িাঠাচমাচি প্রশ্ন িরার িকি নন। কতকন যসই িাঠাচমাচি জকিচয়ই শব্দ ও
জনৈঃশব্দয-র গল্প যলচখন। To a Sad Daughter িকিতায় তাই কতকন িচলন: “One day I’ll come
swimming/beside your ship or some will/ and if you hear the siren/ listen to it/ for if
you close the your ears/ only nothing happens... you will never change/... If I speak of
death/ which you fear now, greatly/ it is wihout answers/ except that each/ one we
know is/ in our blood/ Don’t recall graves/ Memory is permanent”। ওনোৎচজর িকিতা
এরিমই, এি ক রস্মৃকতর গাকিিারান্দা।
স্মৃকত ক রিালীন রূপ্ান্তরিামী। স্কর্ উপ্ভাষায় সু ইোর (Swither) শচব্দর েু রিম মাচন: সকন্দহান হওয়া
আর রূপ্ান্তর। রকিন রিার্ণসচনর Swithering িইচয়র িকিতায় যস িারচর্ ধরা কেচয়চছ স্মৃকত ও সত্ত্বার
অিিানগত জিততা আর এিই সচঙ্গ, যসই স্মৃকত ও সত্ত্বার প্ারস্পকরি রূপ্ান্তর যে রূপ্ান্তরচি কতকন নানা িাাঁচি
যেচখচছন। উোহরর্ কহচসচি রাখা যেচত প্াচর Leavings িকিতাকর্, যেখাচন কতকন িচলন এি িরিঝরা রাচত
তার sleepwalker যমচয়চি উদ্ধাচরর িথা: “The next morning is a dripping thaw, and winter/is
gone from the grass – ecxept for a line/ of hie marks going nowhere:/ the stamped
elipses of impacted snow/ everything gone, leaving just this, this ghost tread/ these wafer
thin footsteps of glass.”
আিার রূপ্ান্তর কি শুধু ই স্মৃকত, মন, অিচ তন, র্ুম কনভণর? এই যে ঋতুর যজচগ ওঠা, এই যে ‘প্ুরাতন
যপ্রম ঢািা প্চি োয় নিচপ্রমজাচল’... এই িহমানতা, এই স্মৃকত ও সত্ত্বা যপ্করচয় ভকিষযৎ-োো... এ-ই হচলা
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জীিচনর সু ইোকরাং। যছাট্ট ছ-লাইচনর To my Daughters, Asleep িকিতাচতও োর মুখকর্ সেচে আাঁিা:
“Surrounded by trees I cannot name/that fill with birds I cannot tell apart/ I see my
children growing away from me / the hinges of the heart are broken/ Is it too late to
start, too late to learn/ all the words of love before they wake?”
িকি কহচসচি রিার্ণসন অতযন্ত সাংচিেনশীল। ারপ্াচশ ছকিচয় থািা নানা সূ ক্ষ্ম উপ্িরচর্ও কতকন খুচাঁ জ
প্ান এই রূপ্ান্তরীর যখলা। তাই The Park Drunk িকিতায় তাাঁর য াচখ প্চি: “He opens his eyes to a
hard frost/ the morning’s soft amnesia of snow”, Rainmaker িকিতায় কতকন যেখচত প্ান: “He
unhooks her, and/ leaning in/ he starts to make her rain.”
এই িইচয় আচছ Selkie নাচমর এি িকিতা। স্ককর্শ কিাংিেন্তী অনু োয়ী যসর্কি হল এমন এি সামুকিি
প্রার্ী যে কিছু সমচয়র জনয মানু ষরূপ্ কনচত প্াচর কনধণাকরত মানু ষজীিন যশষ হচল, যস আিার সমুচি কিচর োয়।
এই িকিতায় রিার্ণসন যলচখন: “...he stood/ and drained the last/ from his lass, slipped back in/
to the real skin/ into a new day, saluting us/ with that famous grin:/ ‘That’s me away’....
প্রসঙ্গত উচেখ িরা থাি, এ িকিতা যলখা হচয়কছল িকি রিার্ণ িনাগী’র স্মৃকতর উচেচশ। আর যি না জাচন,
জীিন যথচি জীিচনাত্তচর চল োওয়ার্ুিু হয়ত িা সি াইচত রহসযময় এি রূপ্ান্তচরর অন্তিণতণী আখযান।
রহসযময় এি রূপ্ান্তচরর অন্তিণতণী আখযান ার্ণস িানণস্টাইচনর Dark City। িানণস্টাইচনর িকিতা রাজনীকত-গর্
সাংস্কৃকত-কিজ্ঞাপ্ন-কিজ্ঞান এিাং আরও অচনি কিছু কমচলকমচশ যেন িা এি cosmopolitan ভাষার আির। কিন্তু
এ িইচি শুধু শচব্দর জােু িীপ্ িলচল ভুল হচি। িারর্, এর িকিতায় এচলাচমচলা ধ্বকনর িযাচিাচিাকনর সচঙ্গ
যহাঁচর্ োন িকি কনচজও। এির্া িযস্ত শহচর যেভাচি িথার কপ্চঠ িথা, যেভাচি গাকির হনণ, যর্কলচিান যিচজ ওঠা,
কিজ্ঞাপ্নী প্র ার এিাং আত্মগত সাংলাপ্ ও প্রলাপ্ এিািার হচয় োয় – যসই ছকিই ক্রমাগত কলচখ

চলন

িানণস্টাইন। Sunsickness িকিতার শুরুচতই তাই কতকন িচলন: “Blame it on resembling, as if it
would/ change so easily, rough up glares/ or trace avenues by fingertip./ You skirt on top
afraid to sink/ into...” যসই শব্দসািণাচস এিজন িকি এিলা হচয় োন ক্রমশ, অথ যসখাচন যেন িা এি
মহাজাগকতি যখলায় কতকন েমচেওয়া যখচলায়াি মাে, যে যখলার যশষ তাাঁর জানা যনই, যে যখলা এিচর্চয় অথ
প্রকতমুহূচতণ িুর্প্াথ িেল িচর। এ িকিতার যশচষ তাই কতকন যলচখন: “Worlds / hourly changing /
sparring with cause to an / unknowable end. Asking/ no less, demanding no/ more."
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এিলা হচয় োওয়ার এই যখলা িারিার কিচর কিচর আচস এই িইচয়র িকিতায়। এ শহর তাাঁর য না, অথ এ
শহর অন্ধিার। Virtual Reality িকিতায় কিজ্ঞাপ্চনর যর্ক্সচর্র প্াশাপ্াকশ উাঁকি যেয় স্বগতিথন, “if
individuality is a false/ front, group solidarity is a/ false fort”, তিু এখাচনই তাাঁচি িকিতার িাচছ
কিচর আসচত হয় “Popeye/ no longer sails, but Betty/ Boop will always/ sing sweetlier/
sweetliest/ than the crow who fly/ against the blank/ remorse of castles made/ by dusk,
dissolved in/ day’s baked light.”
িানণস্টাইন জাচনন, এই িাজারী অথণনীকতচত িকিতাও এি কিক্রয়চোগয প্র্য। না াইচলও, কতকন যসই
যখলার অাংশীোর। হয় মাথা নু ইচয় অথিা িযকক্তগত কিচিাহ িচর – এই অন্ধিার শহচরই তাাঁচি যহাঁচর্ যেচত হচি।
এ িইচয়র প্রথম িকিতা “Lives of the Toll Takers”-এ হয়ত যস িারচর্ই, ক্রমাগত কিজ্ঞাপ্নী ভাষার
িযিহাচর কতকন প্রমার্ িরচত

ান style কনভণর িকিতার প্র্যপ্রিনতা। িারর্, কতকন জাচনন, যে যিাচনা

প্রকতষ্ঠানকিচরাধী কিচিাহই যশষচমশ তার কনজস্ব style-এর যপ্াশাচি এিকেন কনচজই প্রকত-প্রকতষ্ঠাচনর শরীর কনচয়
যনয়। তাই এিকেচি কতকন যেমন যলচখন: “What if/ success scares you so much that at the point
of some/ modest acceptance, midway through/ life’s burning, you blast out/ onto the
street, six-shooters smoking, still a rebel./ For what?” যতমনই এই িচির উত্তরও কতকন কনচজই
খুাঁচজ প্ান: “Of course new ventures always require risk, but by carefully/ analyzing the
situation, we became smart risk/ takers.”
এ িইচয়র যশষ িকিতা Dark City ঝলমল িচর ওচঠ, েখন প্কি: “I feel like carelessness,
disowning what's/ acquired in indifferent/ animation, no body swaps to-/ not as if
elevated or cut down/ to size up, like layers of lost/ boys, like aspiration in a tub/ at sea,
lists all the scores and/ scares at measures twice the fall./ I'm parked because I have no
taste/ to go – penned down, no row to call/ my own. Abruptly, silently borrowing/
ignition from rumble, pouring/ face into a/ stir.../ We're a great fire…” আমরা অনু ভি িকর –
কনচজর িাচছ, িকিতার িাচছ এই কিচর আসার্ুিুই সকতয – যসর্ুিুই যতা আগুন।
এইসি িকিতা শুধু মাে অকস্তচত্বর আখযান নয়, শুধু মাে আত্মজীিনীর রক্তমাাংস লাগা প্ৃষ্ঠাসমূ হ নয়, শুধু মাে
এি আত্ম-অনু সন্ধাচনর মহাোো নয়। সমচয়র প্করিকতণত যপ্রকক্ষচত এরা এচিিকর্ স্বতন্ত্র ও ক েরূপ্ময় প্রিন্ধ –
িকির কনজস্ব সিচরর মানক ে, ভূ িম্পচনর কসসচমািাি, আত্মার আেু লছাপ্। অকস্তচত্বর য ারাচরাচত তারা এচি
অপ্চরর প্করপ্ূ রি – এি জীিনসমিও। যসখাচন রচয়চছ এিািীচত্বর জিক েযময় মহাপ্ৃকথিী। যস প্ৃকথিী
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অনু সন্ধাচনর, যস প্ৃকথিী এি তীর ক ক্রীিার যখয়াল – আিার এি প্রাজ্ঞ োশণকনচির স্বগতিথন। ধূ সর যগাধূ কলচিলায়
কনৈঃস্বতায় আক্রান্ত এি প্করর কাজি যসখাচন যেন িা এি আয়নামহল খুচাঁ জ প্ান।
িাাংলাভাষী আমাচের িকিতা প্িার সচঙ্গ অচনিখাকন জকিচয় আচছন রিীন্দ্রনাথ। এখন মচন হয় – যসই
যে যশষ জীিচন এচস কতকন কলখচলন: “যতামার সৃ কির প্থ যরচখছ আিীর্ণ িকর কিক ে ছলনাজাচল, যহ ছলনাময়ী”...
তা হয়ত িা িকিতাচি উচেশয িচরই। িকিতার প্যারালাক্স, িকিতার িলমিাকরর জনয, এই িথাগুচলার াইচত
িি এচলকজ আর িী-ই িা হচত প্ারচতা?
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