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'কামাল সােহব অসু� হবার মা� কেয়কিদন আেগ আমােক কল কেরিছেলন। তখন নানান িবষয় িনেয় তার
সােথ আমার কথা হেয়িছেলা। ত� িমেতা জােনা তারঁ সােথ আমার স�ক�! �তা, আিম তােঁক বললাম, আপিন এই
কেরানার সময় অিফস করেছন �কন? উিন বলেলন, �বােঝনই �তা, এখন অেনেকই অিফেস আসেত পারেছন
না, একজন অিভভাবক �তা থাকা লােগ! আর আিম সু� আিছ �তা! আ�াহ ভরসা!'

কথা�েলা বলিছেলন �মা�ফা কামাল �সয়েদর দীঘ �িদেনর সহকম�, সহযা�ী, ব�ু, �টিলিভশন ব����
নওয়াজীশ আলী খান। ২ জনু বাদ �জাহর এন�টিভেত �মা�ফা কামাল �সয়েদর জন� �দায়া মাহিফেলর
আেয়াজন চলিছেলা! তখনই নওয়াজীশ স�ার �ফান িদেয়িছেলন আমােক। িতিন বলিছেলন, 'কামাল সােহব
মুরগীর মেতা আহার করেতন, মােন এেতাই কম �খেতন! আমরা �সই আমল �থেকই �দেখিছ কেতাটা িনয়ম-
কানুন �মেন চলেতন িতিন। সবসময় �দশীয় ফল-মূল �খেত পছ� করেতন।' কথা�েলা বলেত বলেত
আেবগ�বণ হেয় উঠিছেলন িতিন।

এ�টএন বাংলায় আমার এক সমেয়র বস িছেলন। এই মানুষ�ট স�েক� দুেটা কথা বলেতই হয়। এক, িতিন
একজন �ভাজন রিসক মানুষ। ি�তীয়ত, ধ�ন �কউ আপনার সামেন �থেক বলেলা নওয়াজীশ স�ার আসেছন,
আমরা �পছন িফের তাকােনার সময়ট� কু ব�য় করতাম না, �সাজা �দৗড়। ব� ক� তারঁ। �সই মানুষ আজ
�কমন নরম সুের কথা বলেছন! কামাল স�ােরর মতৃ� �র পর এন�টিভসহ আেরা �বশিকছ�  �িত�ান �থেক
�যাগােযাগ করা হেয়িছেলা তারঁ অনুভূিত জানেত। িতিন সাহস কেরনিন, মানিসকভােব এেতাটাই মুষেড়
পেরিছেলন। অকপট �ীকােরা��, 'আিম পারেবা না পােভল! িনেজেক িনয়�েণ রাখেত পারেবানা আিম!'

পােভল ইসলাম



আিম এন�টিভেত আসার পর নওয়াজীশ আলী খান তারঁ ব�ুেক বেলিছেলন, আমার এক�ট �ছেল, পােভল
আপনার ওখােন জেয়ন কেরেছ, ওেক �দেখ রাখেবন! এ কথা �েন আেবেগ অ�িস� হেয় পেড়িছলাম
�সিদন। এই ��হ, আশ�বাদ আর ভােলাবাসার ছায়ায় জিড়েয় িছলাম শত বাধঁা, ি�ধা উেপ�া কের। এমন
মানুষেদর িদেক তািকেয় জীবন পার কের �দয়া যায়। একিদন কামাল স�ার ��ােমা ও ��েজে�শেনর কম�েদর
িনেয় এক�ট ওয়াক�শপ করার পিরক�না করেলন। আমােক দািয়� িদেলন নওয়াজীশ স�ারেক রা�জ করােত।
আিম �পেরিছলাম। �সই ওয়াক�শপ �শেষ কীভােব জািননা, এমন দু'জন মানুষ আমার পােশ দাড়ঁােত স�ত
হেলন হািসমুেখ!

�মা�ফা কামাল �সয়দ কখেনাই ছিব ত�লেত, সা�াৎকার িদেত িকংবা ক�ােমরার সামেন আসেত কমেফাট�
িফল করেতন না। হয়েতা এ কারেণই িকনা জািননা, তারঁ মেতা মানুেষর বােয়া�ািফ করা যায়িন। একবার তােঁক
বললাম, আপনার একটা জীবনী�� থাকা উিচত। স�ার বেলিছেলন, 'িক হেব ওসব কের! �ক আর িলখেব
এখন? 'আিম িলখেবা স�ার' বলায় চ�প কের তািকেয় িছেলন উিন।

২০০৭ �থেক আিম �টিলিভশেন চাকির করিছ। এই দীঘ � সমেয় আমার সরাসির বস িছেলন �থেম নওয়াজীশ
আলী খান এবং পের �মা�ফা কামাল �সয়দ। এজন� িনেজেক অেনক �সৗভাগ�বান মেনহয়। তােঁদর কাছ
�থেকই িশেখিছ �টিলিভশেনর আেদ�াপা�। কাছ �থেক �দেখিছ, কী সুিনপুণ �কৗশল আর দ�তায় তারঁা দািয়�
পালন করেতন! �টিলিভশেন তােঁদর অিভ�তা ৫০ বছেরর অিধক। কামাল স�ার িবগত হবার পর �থেক
আমার মাথায় একটা িবষয়ই ঘুরপাক খাে�, কার কােছ িগেয় �� করেবা, আ�য় খুজঁেবা? গত বছর ২১
অে�াবর বাবা হারােনার পর সংসাের অিভভাবক হারালাম। আর এ বছর ৩১ �ম স�ারেক হািরেয় কম �ে�ে�ও
অিভভাবক শণূ� হেয়িছ।

�মা�ফা কামাল �সয়দ �ভার ৪টায় ঘুম �থেক উেঠ পােক� হাটঁেত �যেতন। এরপর মস�জেদ নামাজ পেড়
বাসায় �যেতন। হাকলা না�া কের �পপার পড়েতন, গান �নেতন, ছিব �দখেতন, অিফেসর ��িত িনেতন।
সকাল ১১টার মেধ�ই অিফেস আসেতন িতিন। তারঁ কে� সবসময় িনজ� পািনর �বাতল, হ�া� স�ািনটাইজার,
ট� িপ, জায়নামাজ, টাওেয়ল, �মাল, ��ট, �াস, �াশ থাকেতা। দুপুর ১২টার িদেক িতিন �দশীয় �য �কান ফল
�খেতন। একা �খেতন না কখেনাই। একটা �পয়ারা হেলও আমােদর সে� তা ভাগ করেতন। �ধু িক তাই,
কখেনা �কান �েয়াজেন িতিন তারঁ �েম �ডেক িনেতন না, িনেজ উেঠ এেস অনুেরােধর সুের বলেতন, এই
কাজটা কের িদেবন! এমন িবনয় আিম আেগ �কাথাও �দিখিন।

দুপুর ২টায় �খেয় একট�  হাটঁাচলা কের ৩০ িমিনট �েয় থাকেতন। কখেনা নামাজ কাযা করেত �দিখিন। কখেনা
অিফস িমস করেত �দিখিন। কােজ ফািঁক িদেত �দিখিন। সহসা অসু� হেত �দিখিন। সামান�তম সমস�া হেলও
িতিন যথা�তু �শয়ার করেতন আমার সােথ। তারঁ দু'�ট কথা কখেনাই �ভালার নয়। এক, অসুখ িনেয় অবেহলা
করেবন না। দুই, অপিরহায � না হেল অপােরশন নয়। কােজর �িত তারঁ একিন�তা, একা�তা, সততা িবরল।
তারঁ �দখার �চাখ িছেলা সমুে�র মেতা গভীর। অিফস �শেষ �সাজা বাসায়। ডােন বােম তাকােতন না। বাসা
আর অিফস ছাড়া কামাল স�ারেক �কউ অন� �কাথাও �দেখেছন বেল আমার জানা �নই।
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তারঁ ব�ু সংখ�া নগন�। একদম �েয়াজন না হেল িতিন কােরা সােথ িমশেতন না। সিত� কথা বলেত তারঁ সময়ও
িছেলানা। সারা�ণ কােজই থাকেতন। তেব একজেনর কথা না বলেলই নয়। িতিন িবিশ� সাংবািদক, �লখক
ফখ��ামান �চৗধুরী। িনয়িমত কথা বলেতন উনার সে�। তেব তার অিধকাংশ আলাপ ��েকট িনেয়। তারঁ
মেতা ��েকট দশ �ক আিম আর �দিখিন। �তা �সই ব�ুর মতৃ� �র অ� িকছ� িদন আেগও স�ার আমােক সােথ িনেয়
উ�রার বাসায় �দখা করেত িগেয়িছেলন।

এমন অি�র সমেয় এমন িনেল �াভ, িনরহংকারী, িমতভাষী, আধুিনক ধািম �ক মানুষ �দখা যায়না। িক চমৎকার
ফ�াশন সেচতন, কালার সেচতন মানুষ িছেলন িতিন! পিরিচত জেনরা সবসময় তােঁক িহংসা করেতন তারঁ
সু�া�� আর ফ�াশােনর জেন�। ভাবা যায়, িতিন তারঁ জীব�শায় কখেনা �মাবাইল �ফান ব�বহার কেরনিন! িতিন
অসু� হওয়ার অ� িকছ� িদন আেগ �মেয় �রহনুমা কামাল আহেমদ বাবার জন� একটা দামী �মাবাইল
িকেনিছেলন সার�াইজ িদেব বেল! িক� বাবা নারাজ। �মেয়র মন খারাপ হেব বেল �শষেমশ িদেলন একটা শত�
জেুড়! �মাবাইল িনেবন বেট, তেব িসম থাকেত পারেবনা! �ছেল-�মেয় িবেদশ থাকেল তােদর সােথ ই�ারেনেট
কথা বলেবন �ধু! �সই �মাবাইল �ফানটাও আর �নওয়া হেলানা তারঁ!

�মা�ফা কামাল �সয়দ স�েক� এক�ট কথা কখেনাই জানা িছেলানা! মতৃ� �র কেয়কিদন পর তারঁ সহধিম �ণী
�জনাত �রহানা �িৃতকাতর হেয় বলেলন, 'জােনন না, কামাল সােহব কেতাটা �রামাি�ক মানুষ িছেলন! তারঁ
�লখা শ'খােনক ��মপ� এখেনা আমার কােছ আেছ!'

চলেব...

�লখক: গণমাধ�ম ও সাং�ৃিতক কম�
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