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আড়ােল থাকেতই পছ� করেতন
কেরানার সে� লড়াই কের �হের �গেলন �মা�ফা কামাল �সয়দ। িপ�টিভ, িব�টিভ �থেক এন�টিভ—পাচঁ
দশেকর পথচলারও অবসান হেলা। তােঁক �রণ কেরেছন অিভেনতা ও সংসদ সদস� আসাদু�ামান নূর

স�েরর িনব �াচেনর খবর �চােরর সময় �টিভ স্ট� িডওেত িনব �াহী �েযাজক �মা�ফা কামাল
�সয়দ

আমার সে� অেনক পুরেনা স�ক� আমার মামােতা ভাইেয়র সে� তারঁ �মেয় �রহনুমার
িবেয়র সূে�। পের আ�ীয়তাও হেয়েছ। তখন কামাল ভাইেক বেলিছলাম, আপিন এখন আমার
ভাইেয়র ��র, স�ক�টা �তা বদেল �গল। কামাল ভাই বলেলন—না না, আমােদর স�ক�
আেগ �যমন িছল �তমনই থাকেব। যথারীিত আমরা এেক অপরেক ভাই বেলই সে�াধন
করতাম।

কামাল ভাই অন� রকম মানুষ িছেলন। ভীষণ রকম সময় ও �া�� সেচতন, �গাছােনা, কম �ঠ
একজন মানুষ। চ�পচাপ �ভাব। পদ�ার আড়ােল থাকেতই পছ� করেতন। �দশ �টিভেত আমার
অনু�ােন তােঁক আনার �চ�া কেরিছ বহ� বার, রা�জ হনিন। �াধীনতার পর পর, আমার অিভনয়
ক�ািরয়ােরর এেকবাের �গাড়ােতই তারঁ �েযা�জত নাটেক অিভনয় কেরিছ। নাটক�টর নাম কী
িছল, মেন করেত পারিছ না। পের তারঁ �েযাজনায় িব�টিভর অেনক নাটকই কেরিছ। এই
মুহেূত � িবেশষভােব মেন পড়েছ ‘কূল নাই িকনার নাই’-এর কথা। কাজী আবদুল ওদুেদর
উপন�াস অবল�েন মমতাজউদদীন আহমেদর িচ�নােট� এই নাটেক আমার সে� িছেলন
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আফজাল �হােসন ও সুবণ �া মু�াফা। এ নাটক�ট জাপােনর জাতীয় �টিলিভশন চ�ােনল
এনএইচেকেত জাপািন ভাষায় �বশ কেয়কবার �চািরত হেয়িছল।

অিভনেয়র ব�াপাের আমােক অেনক পরামশ � িদেয়েছন কামাল ভাই। িনজ�তা �তিরর �য
পরামশ �টা িতিন িদেয়েছন �সটা সারা জীবন কােজ িদেয়েছ। িতিন বেলিছেলন, সবাই �তা
��েমর নাটেক জ�ুট হেয় কাজ কের, আপিন এই ��ােক ঢ�কেবন না, িবিভ� ধরেনর চির�
করেবন। আমার ক�ািরয়াের যত আেলািচত নাটক �বিশর ভাগই িব�টিভর, প�ােকজ নাটক ��
হওয়ার পর �তমন অিভনয় কিরিন। িব�টিভেতই আিম �চার, জিমদার, মা�ান, বািড়র চাকেরর
চির� কেরিছ। তারঁ �সই পরামশ � মাথায় �রেখই ব�িত�মী এই চির��েলা কেরিছ। �চার,
মা�ান বা চাকেরর চির� করেত অেনেকই আমােক িন�ৎসাহ কেরেছন। একমা� কামাল
ভাইই উৎসাহ িদেয় �গেছন। �ধু আমােকই নয়, িমিডয়ার অেনক ত�ণ িনম �াতা ও িশ�ীেক
অনু�ািণত কেরেছন িতিন।

একজন ভােলা মানুষ এবং একজন সজৃনশীল মানুষ আমােদর �ছেড় চেল �গেলন। �যভােব
�গেলন, �সটা �মেন �নওয়ার মেতা না। �াভািবকভােবই ক� পা�� খুব। �ধু আ�ীয় বেলই নয়,
িতিন িমিডয়ার একজন আইকিনক মানুষ িছেলন, �স কারেণই ক� পা�� �বিশ।
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