নীিতেত অটল, িমতভাষী, পিরপূণ ভ েলাক

সুবণা মু াফা

০১

ন ২০২০, ১৫:৩৬

আপেডট: ০১

ন ২০২০, ১৫:৪১

সরাটা বর কের িনেতন মা ফা কামাল সয়দ। ছিব: ফসবুক থেক সংগৃহীত

মা ফা কামাল সয়দ একজন সিত কােরর ভ েলাক,
অনুরাগী, কত কী বলেত হেব! কত
ব াপারিট স ব হেয়েছ
টিলিভশন চ ােনল ি
সংগীেতর
অেপ

ৃিত আমােদর। আমার যত

ধু ত র একক
েকট খলা

ণী পিরচালক, অসাধারণ একজন িশ ী, ি

েচ ায়। অস ব ি

েকটে মী, গােনর

র মেন পেড়, বাংলােদশ টিলিভশেন ি

েকট অনুরাগী একজন ব ি

েকট

চােরর

িছেলন। এখন য দেশর িবিভ

চার করেত পারেছ, এটার পাইওিনয়ারও িতিন।

িত ত র ভােলাবাসা, পাগলািম িছল অন রকম। ত র কােছ কত বিচ

া রােখ না। ত র নাটেকর আবহ সংগীত

নেল বাঝা যত কত য

ময় গােনর য সং হ িছল, তা বলার

কের িতিন কাজ করেতন। সংগীেতর

ান

স

েক ধারণা পাওয়া যত। ক ােমরার পছেনর একজন মানুষ হেয়ও িতিন

বতারার মেতা।

Close
িব

াপন

ারা িব
অ াড্ দখা ব
এই িব

াপন

ক ন

াপন ট কন?

আমােদর চােখর সামেনই কামাল ভাইেয়র চল পেক গল, বয়স
হেয় গল। িতিন িক

দখেত খুবই সুদশন িছেলন। চাইেল খুব

সহসাই ক ােমরার সামেন কাজ করেত পারেতন। িক
বলেতন, আিম

চানিন। িতিন

াডাকশেনর কাজটাই মন িদেয় করেত চাই। তেব

টিলিভশেন পছেনর মানুষ িহেসেব কাজ করেলও রিডওেত অিভনয়
করেতন।

মা ফা কামাল সয়দ। ছিব: সংগৃহীত

আমরা

জন একসে

করল, সখােন

বশ কেয়কটা নাটেক অিভনয় কেরিছ। শাহবাগ থেক রিডও যখন আগারগ ওেয় িঠকানা বদল

থম য নাটেক অিভনয় কির, সিটর সহিশ ী িছেলন কামাল ভাই। যিদও নাটেকর নামটা এই মুহেত মেন

করেত পারিছ না। কী য অসাধারণ অিভনয় করেতন!

কামাল ভাইেয়র ক

িছল কী য দা

ণ! ও রকম গলা, একিদেক রাইসুল ইসলাম আসােদর িছল, অন িদেক ত র িছল।

টিলিভশেন এখেনা য ‘এইসব িদনরাি ’
কউ কােনা নাটেকর কাজ ক

ক, আব

চািরত হয়, নাটেকর শেষ ক

র, সিট িক

াহ আল মামুন, নওয়াজীশ আলী খান, বরক

ত রই। টিলিভশেন তখন য

Close

াহ—একটা ভেয়সওভােরর কাজ

লাগেব, মা ফা কামাল সয়দেকই সবার লাগত।

এভােব অসু

হেয় কামাল ভাইেয়র িচরিবদায়

ঃখজনক। আমার কােছ এর চেয় বিশ

ঃখজনক, শষ িবদােয় ত েক আিম

দখেত পারলাম না। এই ক টা আজীবন থেক যােব। িতিন সিত ই একজন অ ািচভার। দেশর টিলিভশনেক িতিন একটা
উ

তর জায়গায় িনেয় গেছন, যত িদন িবিটিভেত িছেলন। এনিটিভেতও তা-ই কের গেছন। এেজি র দৗরা

হওয়ার আগপয

ভােলা নাটেকর উদাহরণ এনিটিভ,

ধু একজন মা ফা কামাল সয়েদর কারেণই স ব হেয়েছ। অেনক

ফাইটও কেরেছন। আমার মেন হয়, যখন এেজি র চ ের নাটক পেড় গল—খাইিচ, গিছ, গালাগািল
হজম করেত পারেতন না। িতিন খুব ক
িবেনািদতও হেব, ভাবনার জায়গাও
তেব নীিতেত অটল।

হেলা—িতিন

পেতন। িতিন সবাইেক বলেতন, নাটেক পিজিটভ িকছু রােখন। মানুষ

সািরত হেব। আপাদম ক একজন পিজিটভ মানুষ। িমতভাষী, পিরপূণ ভ েলাক,

সুবণা মু াফা।ছিব:

ত র কােনা

Close

থম আেলা

লনা চেল না। িতিন িতিনই। অেনক ন ন পিরচালক ও অিভনয়িশ ীর বড় উৎসাহ ও অনুে রণার উৎস

িছেলন। আিম দখলাম, পিরচালক অ ন আইচ িলেখেছন, ‘আমােক য

-চারজন মানুষ চেন, তার পুেরা অবদােন

মা ফা কামাল সয়দ।’ মমেক নািক বেলিছেলন, ‘ তামােক ল া দৗেড়র ঘাড়া হেত হেব।’ এ েলা তা
এমন

ােনর কথা।

ান কয়জেনরই-বা থােক। কতজনই-বা এভােব বলেত পােরন!

আমার মা-বাবার সে

কামাল ভাইেয়র আলাপ িছল।

থম দখা হেয়িছল িবিটিভেত ‘বরফ গলা নদী’ নাটেকর

করেত িগেয়। আফজাল ও আমার যত েলা ভােলা নাটক আেছ, ‘িনলয় না জািন’, ‘ব

আমার’, ‘এই সই ক

িটং
র’ কামাল

ভাই ওতে াতভােব জিড়ত িছেলন। তখন একটা িটেমর মেতা িছলাম। মমতাজ স ার িলখেতন, কামাল ভাই বানােতন।
মুিনরা ইউসুফ মমীর

থম নাটক িছল ত রই। কখেনাই ন ন িশ ীেদর চাপ িদেতন না। উৎসাহ িদেতন। কীভােব যন

সরাটা বর কের িনেতন।
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