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মা ফা কামাল সয়দ

একজন মানুষ, য র সে
ব ি

সদ

আমার সে

দখা হেলও মনটা ভােলা হেয় যায়। িতিন আর কউ নন, বাংলােদেশর একজন িকংবদি

িটিভ

য়াত মা ফা কামাল সয়দ।
পিরচয় কেব হেয়িছল মেন নই, তেব এটক বলেত হেব,

তখন িবিটিভর ঊ

তন

েযাজক। ত র

থম পিরচেয় মু

তা ছিড়েয়িছেলন মানুষিট। িতিন

েযাজনায় একিট সা ািহক নাটেক অিভনয় করেত িগেয় অেনকটা ঘিন তা হয়,

সই ১৯৭৭-এ বাধ কির।

িব

াপন

Close

স সময় বশ কিদন ধের মহড়া হেতা নাটেকর, মহড়ার সে
উ

ের হেসিছ, কথা বেলিছ, তক কেরিছ; িক

উপেভাগ করেত দেখিছ সই আ

হেতা জে

শ আ

া নানান িবষেয়। আমরা হয়েতা অেনেক

ত েক এসেব মাতেত দিখইিন; বরং সব সময় একিট ি

ত হাস িদেয়

া।

নাটকিট মাথায় ভােলা কের গঁেথ িনেয় িতিন নামেতন িনেদশনায় এবং সই

ি েকাণ থেক িতিন সবিকছু করেতন। যমন

িশ ী িনধারণ (এ ব াপাের িছেলন খুবই খুঁতখুঁেত), সট িডজাইন, আবহসংগীত সংেযাজন। টলপ লখাটা পয
ি

এড়াত না। মহড়ােত কথা কম বলেতন, িক

তর ব

সুলভ আচরণ িশ ীেদর মন িদেয় কাজিট করেত উ ু

নাটেকর রকিডংেয়র সময় দেখিছ, কােনা
পাওয়া পয

ঠা া মাথায় শট িনেয় যাে

কিমবািহনী খুবই শাি
ব ি

যটক বলেতন তা অত

ও

ি র সে

গতভােব মানুষিটেক কউ পছ

খর

অথপূণ এবং কাযকর। সবেচেয় বড় কথা,

করত ভীষণভােব।

েড়া িড় নই। নই কােনা অি রতা। ত র িচ াভাবনার যথাথ

ন এবং সময়মেতা কাজ শষও করেছন। মূল কা াির যখন িন

কাজ কের যত ত র

তর

িতফলন না

ে গ, তখন

েযাজনায়।

না কের পােরিন বেল আমার িব াস।

থম সা

ােতই িতিন িনেজেক এমন

আ িরকভােব উপ াপন করেতন য আপিন ত র কথা মেন রাখেত বাধ ।
আমােদর স

ক িছল ‘ভাই’। ‘হায়াত ভাই’, ‘কামাল ভাই’। দখা হেলই আমােদর আেলাচনার িবষয় িছল: ১. কী কাজ

করেছন এখন? ২. কামেরর ব থার খবর কী? ৩. খাওয়াদাওয়ার িসে ম িঠক আেছ তা? ৪. শষ ি

েকট ম াচটা

দেখেছন?
কামাল ভাইেয়র মেতা আিমও ি

েকট পাগল। সা

িবষয় যটা আমােদর উভেয়র জন জ
অপেরর এই প ায় ব থা উপশম হয়।

ােত এ িবষেয়র আলােপ আমরা যেথ

সময় কািটেয় িদতাম। ি তীয়

ির িছল, সটা কামেরর ব থা। উভেয়ই যার যার িনয়ম–প া শয়ার করতাম, যােত

নাটক িবষেয় ত র সে

আলাপ

হয় সই ১৯৯৬ সােল, যখন িতিন িডিডিজ (িবিটিভ) আর আিম ইমে স টিলিফে

ব ানাের নাটক িনমাণ কির। আমােদর নাটক েলা

চািরত হেতা িবিটিভেত। িতিন ি িভউ কেরই ফান করেতন িনেজ।

খুঁিটনািট আলাপ করেতন সই নাটেকর। িকছু পিরবতন
ধূমপান ব াপারটা খুবই অপছে

র

েয়াজন মেন করেল িনেজই বেল িদেতন। মেন পড়েছ, নাটেক

র িছল ত র। ত েক আিম কখেনা ধূমপান করেত দিখিন।

টিলিভশন ব ব াপনায় য িতিন কতটা দ

িছেলন, তা আমরা িবিটিভেত তা দেখইিছ, পরবতী সমেয় এনিটিভর

অনু ান, িবেশষ কের নাটক জনি য় হওয়ার পছেন ত র অবদান অসীম।
সং িতর চচা িছল মানুষিটর ধ ান

ান। িচ ােচতনায় ও মনেন সারা

হ টাটাও ল

ণীয়। ওই য,

েড়া িড় বলেত িকছু নই। মৃ

িকছু িনেয় ি

য়া চলেছ কেরািটেত। এমন একজন মানুেষর

ছে

ণ িগজিগজ করত সৃজনশীল সব কাযকরণ। ত র

হািসমুেখ চলােফরা দখেলই বাঝা যত, কােনা একটা

িচর কথা িক আর পৃথকভােব বলার

পাশােক-আশােক একদম িনপাট ভ েলাক, বা ল বলেত কখেনা িকছু দিখিন আিম পাশাক-পির
মেন পড়েলও হািস পায়, এই ভ েলােকর সে
নাটক
আ

েয়াজন রােখ?
েদ।

আিম কড়া কড়া ভাষায় দর–কষাকিষ কেরিছ এনিটিভর সূচনালে র িসিরয়াল

যা া িনমােণর আেগ। িতিন কী সু

রভােব ত র িমি

হািস িদেয় সমাধান কেরেছন সসব।

য, একজন মানুষ এত ভােলা হয় কীভােব! মেন পেড় শষ দখােতও হািসমুেখ একটা খ চা িদেয়িছলাম বাধ হয়

থম আেলা কাযালেয় কেয়ক মাস আেগ।
একজন মানুষ এ যুেগ মাবাইল ছাড়া চেল কীভােব?
উ রও িদেয়িছেলন সই িচরাচিরত ি
আমােক, তেব

ত হােস — ক বলল মাবাইল নই আপনার ভািবরটােত ফান করেল পােবন

ধু রােত আরিক!

এেহন একজন ব ি

েক আপিন কী বলেবন?

আিম বিল—ভােলা মানুেষর সং

া মা ফা কামাল সয়দ। এ দেশ টিলিভশন যত িদন থাকেব, অফর

জীবনীশি

মানুষিটর কথা ভলেত পারেব না কউ। সালাম কামাল ভাই।
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