তিতি জািতিি ক াথায়
হতে —শমী ায়সার
প্রিন্ট সংস্করণ

খি

াত

ী

রাতি

০০:০০, ০৫ জুন, ২০২০

সম্প্রপ্রি িানভীর িারররের সঞ্চালনায় ‘গৃহসপ্রি আড্ডা’ অনুষ্ঠারন বররণয গণমাধ্যম বযক্তিত্ব
মমাস্তফা োমাল সসয়দরে উি্সগ গ েরর এে আরলাচনার আরয়াজন েরা হয়। মস পরব গ শমী
োয়সার িার দীর্ জীবরনর
গ
স্মৃপ্রি মেরে উরেখ েররন সদযিয়াি এই গুণী মানুষটটরে। ইরেফাে
পাঠেরদর জনয আজ িা গ্রপ্রিি হরলা—
দু’জন মানুরষর মৃিযয আমার বযক্তিজীবন ও অপ্রভনয়জীবন প্রনরয় ভাপ্রবরয়রে। িেমজন মসপ্রলম আল দীন। মসপ্রলম
আল দীন মেপ্রদন মারা োন, িার ১ বের আরগ ঢাো প্রেরয়টারর মদখা। প্রিপ্রন বলরলন, ‘শমী মিামার ওপর আমার ভীষণ
রাগ, মেন মে মরঞ্চ অপ্রভনয়টা েররল না িয প্রম? অেচ আরও েিপ্রেেয েররি পাররি!’
িার মৃিযযর পররই মরন হরলা মে, আমার মরঞ্চ োজ েরার উপ্রচি এবং িার পরপরই ‘সেবপ্রি েনযার মন’ মরঞ্চ
এরলা। েরয়েটা মশা হরলা। অরনেগুরলা বের পরর আপ্রম মরঞ্চ োজ েরলাম।
আর প্রিিীয় গভীর মশারের নাম মমাস্তফা োমাল সসয়দ। বের প্রিরনে আরগ এনটটপ্রভ ভবরন এেটা োরজ
এরসপ্রেলাম প্রভন্ন এেটট অপ্রফরস। োজ মশরষ মবর হরয়প্রে মাত্র। মদপ্রখ মমাস্তফা োমাল আংরেলও নামরেন। প্রিপ্রন
িেরম আমারে মখয়াল েররনপ্রন। আপ্রমই িার োরে মদৌরে মগলাম। আমারে মদরখ বলরলন, ‘শমী িয প্রম এি বে বে
জায়গায় োজ েররো। আমার খুবই ভারলা লারগ। আবার খারাপ লারগ মে, িয প্রম অপ্রভনয়টা আর েররল না। িয প্রম
অপ্রভনয়টা েররা।’

এই মে এভারব অপ্রভনরয়র জনয মরঞ্চ বা টটপ্রভরি এই দুরটা মানুষই আমারে খুব বলরিন। োমাল আংরেল বলরলন,
‘শমী, িয প্রম েী জারনা মিামার অপ্রভনয় এখনও েি মানুষ মদখরি চায়! অন্তি আমার জনয হরলও আররেটা েররা।’
আহা! েী সরেহ উপরদশ আমার জনয! এটা এেজন প্রশল্পীর জনয অরনে বে অনুরিরণা।
মমাস্তফা োমাল সসয়দ আসরল এনটটপ্রভর আরগ বাংলারদশ মটপ্রলপ্রভশরনই প্রিপ্রন প্রেরলন আমার আমারদর োরে
ঈশ্বররর োোোপ্রে মানুষ। িার বযক্তিত্ব, োরজর দশনগ এসব প্রেেযর মমাহমুগ্ধিায় আপ্রম, প্রবপাশাসহ আমারদর
সমসামপ্রয়েরা মুগ্ধ োেিাম। হয়রিা অরনরের মরন আরে, আরগ প্রবটটপ্রভ মেরে টটপ্রভ গাইড মবর হরিা। এই
িোশনীটা খুব জনপ্রিয় প্রেল। আপ্রম োরলক্ট েরিাম। মসখারন মোট মোট েরর নাটরের নাম প্রনমািার
গ
পারশ
অপ্রভনয় েলােুশলীরদর নাম োপা হরিা। খুবই ইরে প্রেল মমাস্তফা োমাল সসয়দ আংরেরলর মোরনা িরোজনায়
োজ েরার। মসই গাইরড প্রনমািা
গ মমাস্তফা োমাল সসয়রদর পারশ প্রশল্পী প্রহরসরব আমার নামটটও োপা হরব! োরণ
িখন মদখিাম িার নাটরে আফজাল মহারসন, সুবণা গ মুস্তাফারা োজ েররিন।
এেজন মমাস্তফা োমাল সসয়রদর মে অবয়ব, েোবািগা, পপ্ররপাটট মপাশাে, সবপ্রেেযই অনুেরণীয়। আপ্রম বলরবা
এরেবারর চযল মেরে পারয়র নখ পেন্ত
গ প্রিপ্রন প্রেরলন এেজন সংস্কৃপ্রিমনা মানুষ এবং মোন প্রবষরয় প্রিপ্রন মখাোঁজ
রাখরিন না? রাজনীপ্রি, অেনীপ্র
গ ি, মখলাধ্ুলা আর সংস্কৃপ্রি অঙ্গরন মিা প্রিপ্রন প্রেরলন আমারদর সুখপারঠযর মরিা।
অেচ আমার আরেরপর এেটা জায়গা হরলা—মসই মানুষটটর সরঙ্গ প্রবটটপ্রভরি মোরনা োজ হরলা না। মশষ অবপ্রধ্
িার সরঙ্গ োজ হরলা এনটটপ্রভরি এরস।
আমার সরঙ্গ প্রবটটপ্রভর েপ্রররডারর মদখা হরিা েো। বলরিন, ‘শমী, আপ্রম ভাবপ্রে মিামারে প্রনরয়।’ আপ্রম বলিাম,
‘আপ্রমও অরপোয় আপ্রে েরব আপনার েযারমরার সামরন আপ্রম দাোঁোরবা।’
আমার মসই আরেপটা ররয়ই মগল। এরপর অরনে অপ্রভমারনই আর োজ েরা হয়প্রন। টটপ্রভ নাটে মেরে সরর
এরসপ্রে। আর আমারদর মদরশ মিা এে ধ্ররনর বারজ সংস্কৃৃৃ প্রি প্রেল মে, প্রশল্পীরদরও োরলা িাপ্রলো েরা। মিা
প্রবএনপ্রপ আমরল োমাল আংরেল প্রেন্তু আমার জনয এনটটপ্রভরি ফাইট েররলন। প্রিপ্রন বলরলন, ‘শমীর মরিা এি
মমধ্াবী অপ্রভরনিা আমারদর িরয়াজন। এ রেম এেজন িেমসাপ্ররর অপ্রভরনত্রীরে ব্ল্যাে প্রলরেড েরার মোরনা
মারন মনই। ওরে লাগরব আমারদর।’
মানুষটার োরে িাই এসব স্মৃপ্রিঋণ অমূলয। এগুরলা অরনে বে আশীবাদ
গ আমার োরে। এরপর এনটটপ্রভর সেল
েমেিগ
গ ারা আমারে ডােরলন। বলরলন, ‘আপপ্রন অপ্রভনয় শুরু েররন।’ আপ্রম বললাম, ‘না, আপ্রম অপ্রভনরয়র বাইরর
প্রেেয েররি চাই।’ মসই বের ৮ মারচগ োমাল আংরেলরে বললাম, ‘আপ্রম নারী উরদযািারদর প্রনরয় প্রেেয েররি চাই।’
িখন বলরলন, ‘িাহরল এেটা নাম টঠে েররা।’ নাম চূ োন্ত হরলা ‘জপ্রয়িার জয়োত্রা।’ আপ্রম বলরবা ২০০৪ সারল
মসটা প্রেল আমার আররেটা টাপ্রনংগ পরয়ন্ট এবং এই মশা’টার েো অরনরেরই মরন োেরব। মরন আরে িেম পবটট
গ
েরা হরয়প্রেল আইন মপশায় সফল নারীরদর প্রনরয়। োমাল আংরেলই বরলপ্রেরলন,‘ িয প্রম এেটা মপশা বাোই েররা
এবং মসই পরব িারানা
গ
আপাও এরসপ্রেরলন।’

এমন টযেররা টযেররা অরনে দাপ্রম দাপ্রম স্মৃপ্রি আমার োমাল আংরেলরে প্রনরয়। শুধ্ু এটযেু বলরি চাই—োমাল
আংরেল জানরিন েখন োরে মোোয় মোনটা েরারনা উপ্রচি। এই মে সময় ও পপ্ররপ্রমপ্রি মবারধ্র সমন্বয় এটা প্রেন্তু
সবাই পাররন না। োমাল আংরেল প্রেরলন এমন এে দৃঢ় বযক্তিরত্বর সফল মানুষ।
সবাই প্রেন্তু সবার জীবরন গুরুত্বপূণ গনন। প্রেন্তু এেজন মমাস্তফা োমাল সসয়দ অরনরের জীবন, েযাপ্ররয়াররর জনয
ভীষণ এে গুরুত্বপূণ গঅধ্যায়। েমজীবরন
গ
অননয উচ্চিার সফল মানুরষর মবলারিই এসব র্টনা র্রট। িাই এেজন
মমাস্তফা োমাল সসয়দরে হারারনা মারন আমারদর সংস্কৃৃৃ প্রি জগরির এে বে হাহাোররর জায়গা সিপ্রর হওয়া। আর
প্রনরজর প্রদে মেরে বলরল বলরি হয় োমাল আংরেরলর মৃিযয আমার জীবরনর গভীর এে েরির নাম। প্রবরহী
স্মৃপ্রিরবলার নাম। প্রবনম্র শ্রদ্ধা। আংরেরল আত্মার মাগরফরাি োমনা েরপ্রে। ভারলা োেরবন আপপ্রন।
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ম ও িারী উত্যাক্তা

