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সদ

য়াত িমিডয়া ব

মা ফা কামাল সয়দ”

এন টিভেত আলম, আিম আর মা ফা কামাল সয়দ ি িভউ কিম টর সদস িছলাম। তাই জীবেন যত নাটক দেখিছ
িতনজন বেস বেস ঘ ার পর ঘ া স এক িব রকড হেলও হেত পাের। ২০০৩ সােলর নেভ ের আলেমর হাত ধের আিম
অনু ান িবভােগ যাগদান করবার পর মা ফা কামাল সয়েদর মেতা একজন িকংবদ ী মানুেষর সে সরাসির কাজ করার
সুেযাগ হেয়িছল। স সময় আমরা িতনজন মানুষ এন টিভর সাততলার ছা দু ট েম পাশাপািশ থাকতাম। পাশাপািশ
থাকার িবষয়টা পরবত তরটা বছেরও ছদ পেড়িন। য সমেয়র কথা বলেত লখা ট িলখিছ, তখন সেব মা একুেশ
টিলিভশন ব হেয় িগেয়েছ। আউটেসােসর নাটক েলার বিশর ভাগ জমা পড়েতা এন টিভেত। সােথ িকছ নন িফকশনও।
আিম, আলম, কামাল ভাই িবকাল িতনটার পর য কান সুিবধাজনক সমেয় ি িভউেত বসতাম। আমােদর স সমেয় িভএইচ
এস ক ােসেট নাটক জমা হেতা। আর স চােরর জন বটাকম টেপ। তা আিম ি িভউেত িভিসিপ চািলেয় িদতাম।
তারপর িতনজন দরজা ব কের িতনখানা চয়াের অখ মেনােযােগ নাটক িকংবা টিলিফে র িকংবা নন িফকশেনর
িনমাণ, গ , আবহস ীত, অিভনয়িশ ীেদর যথাযথ অিভনয়মান, সেবাপির নাটক টেত না িনকতার িমেশেল দশকেদর
জন সমােজর জন পিরবােরর জন হতাশা
মানুেষর জন কান পােজ টভ িডেরকশন বা পেজ টভ ব ব আেছ িকনা
তা িন ত হেয় তার ভাগ িনধারন করতাম। আমােদর িতনজেনর সে
েত িকছিদন সংযু হেয়িছেলন এন টিভর স
সমেয়র ব ব াপনা পিরচালক এনােয়তর রহমােনর ী লাবণী ভাবী, আর স ািনত চয়ারম ান মেহাদেয়র ী এন টিভর
পিরচালক িলটা ভাবী। আমােদর ভাবেত আজ ন াল জক লাগেছ য তাঁেদর দু’জনও কানিদন মতার ক িব েু ত
থাকার পরও কখনও আমােদর ি িভউ বাডেক ভািবত কেরনিন। কারণ তাঁরাও চেয়িছেলন মা ফা কামাল সয়েদর
মেতা একজন টিলিভশন লেজে র সােথ বেস যিদ িকছ অনুধাবন বা শখার সুেযাগ পাওয়া যায়।

কামাল ভাই, আিম, আলম আর ভাবী য় িমেল য টম ট িছলাম কায়ািল টর িবষেয় আেপাষহীন এবং স জন আমরা
এন টিভর নাটকেক িবেশষ কের দশেকর কােছ িবেশষ স ানজনক এক ট

ােন িনেয় যাবার কৃিত টকু িনেতই চাই। কারণ

স জায়গা টেত অনড় থাকবার ম টা আমােদর মাথায় ঢিকেয়িছেলন মা ফা কামাল সয়দ। িযিন মাগত কাগেজ কলেম
মুেখ অিভব া েত নানা প ায় বাঝােতন কন ঐ নাটেকর এ দৃশ ট কানভােবই হণেযাগ নয়, কন ওরকম
পূন
দু’জন চিরে র ট শেট অত

পূণ িসেকােয়

টর মেধ ঝট কের কেট টকেরা টকেরা কের দৃশ টার আেবদন ন্

কের ফলেলা, কন ওরকম সফট এক ট দৃেশ ওরকম অযািচত আেবদনহীন আবহস ীত বাজেলা কন ওরকম উ
ের
চঁ চােমিচ করেলা, কন এরকম বেস বেস দৃশ টার পুেরাটা দায়সারা ভােব অিভনয় কের দৃশ টার বােরাটা বাজােনা হেলা, কন
িকংটা ঠকমেতা কের দৃশ টা টক করেলা না- ফােন যাগােযাগ কের স সব িনমাতার সােথ ও েলা িনেয় স িক িবশদ
আেলাচনা যমন কের িশ ক ছা েক একাে
বাঝান তমিন কের বাঝােত স ম হেতন। এভােব কতবার য কত নাটক
পুনবার িনমাতােদর ক কের ির ট িকংবা এিডট কের িকংবা ডািবং কের শ ঠক কের আবার ি িভউেত জমা িদেত হেয়েছ
তারপর আবার ি িভউ হেয়েছ তারপর যিদ চূ ড়া

িবচাের মেন হেয়েছ য এ নাটক স

চার উপেযািগ তেবই তা িনবাচন

করতাম। তার জন মােঝ মােঝ কত িনমাতা ও েযাজক য মেন মেন ক পেতন আমরা িক বুঝতাম না। িক কামাল
ভাইেয়র অবজারেভশেনর উপের কান কথা চলেতা না। তাই তাঁরা নাটক েলা ক হেলও অবজারেভশন েলা অ ের
অ

ের মেন ঠক কের িনেয় আসেতন।

এরপর স নাটক স

চােরর পর যখন দশক আদৃত হেতা তখন িনমাতােদর মেনর ক দূর তা হেতাই স সে

আমােদর এ

টমটার িত তাঁেদর আ া বহ েণ িব ার লাভ করেতা। স আ া িবিনমােণর ক িব েু ত িছেলন মা ফা কামাল সয়দ।
আর আমরা িছলাম তাঁর ণমু একিন ছা । আমােদর িশ কেক িবদায় জানালাম। িবদায় কামাল ভাই। জািন না কতটা
দূের চেল গেছন, ঠক অনুমান করেত পারিছ না। তেব আিম িক আপনােক ঠকই দখেত পা । নেতও পা - ঐ য
আপিন বলেছন, “না না এ সংলাপ কান ভােবই দয়া যােব না অনএয়াের। এটা ফ ািমিল িমিডয়া। এটা ওেদরেক কেট ঠক
কের িদেত বেলন।”
সব ঠক হেয় যােব কামাল ভাই।

ধু যিদ আপিন আমােদর

দয় থেক মনন থেক মগজ থেক

আরও দূের িমিলেয় না যান। আমােদর ভল, আমােদর অপারগতা আপিন
না। কখেনা না।

Share 65

িৃ ত থেক অিভমান কের

মা করেবন। আমরা আপনােক ভলেবা না। কউ
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