ব ব ু ’ ক িনেয় কিবতা, গ , আর িসেনমা; আর আমার সহপা ঠনী ববী সরিনয়াবাত

স িত িসডিনেত ১৫ আগ ‘জাতীয় শাক িদবস’ উপলে
এক শাক সভায় যাগদান
কেরিছলাম। সখােন ব ব ু র কিন পু
শখ রােসেলর এক া ন গৃহিশি কা শখ
রােসল স েক িৃ তচারণ করিছেলন. ভ মিহলা শখ রােসল স েক বলেত িগেয় ধীের
ধীের উনার গে র পিরিধ বাড়ােত লাগেলন. একপযােয় ভ মিহলা বলেলন, ‘ বগম মু জব
উনােক ফােন খুব অনুনয়-িবনয় কের বলিছেলন এক ঘ া, না হেল ৩০ িমিনট’ আর তা
স ব না হেল অ ত যন কমপে ১৫ িমিনেটর জন হেলও যন উিন রােসলেক িশ াদান
কেরন! আিম একট অবাক হলাম কারন সই সময় ব ব ু র ছাট ছেলেক িশ াদােনর
জন ঢাকা শহের অ ত কেয়ক হাজার ভােলা এবং একই সােথ আ হী িশ ক এবং
িব িবদ ালেয়র ভাল ছা পাওয়া যত! তাই আমার কােছ উনার এই ব ব হাস কর মেন
হ য়িছল।
এক পযােয় বলেলন, কান একিদন ব ব ু র মজ পু
লফেটন া
শখ জামাল উনার
হাত ধের অনুেরাধ কেরিছেলন, ‘আপা, আপনার আমােক পড়ােতই হেব. আিম িবএ পাস না
করেল সনাবািহনীেত আমার েমাশন হেব না’. ঢাকার রিসেড য়াল ু েলর া ন ছা
এবং িব িবখ াত স া হা িমিলটারী একােডিমর াজুেয়ট লফেটন া
শখ
জামাল’ উনার সবেচেয় ছাট ভাই, ইউিনভািস ট ল াবেরটরী ু েলর চতথ
নীর ছা
শখ
রােসেলর গৃহ িশি কার কােছ এই ধরেনর অনুেরাধ করেত পােরন তা কতটকু িব াসেযাগ
তা পাঠেকর িবচার বু র উপর আিম ছেড় িদলাম. এখােন ভ মিহলা ধু উপি ত
াতােদর বু -িবেবচনা’ কই অপমান কেরন নাই, লফেটন া
শখ জামাল এর যাগ তা
আর বু রও অপমান করার ব াথ চ া কেরেছন।
তারপর ভ মিহলা বলেলন, ‘ রােসলেক িশ াদােনর পর রােত উিন যখন রােত বাসায় িফের
যেতন’ তখন বগম মু জব মােঝ-মেধ নািক গািড়েত কের উনার সােথ যেতন’! আমরা
সবাই জািন বা অনুমান করেত পাির’ সই িদন িলেত ব ব ু র সহধিমণী ব মাতা বগম
মু জব কতটা ব িছেলন! শখ ফজলুল হক মিন তাফােয়ল আহমদ মুখরা উনার সােথ
িগেয় সুেযাগ পেলই কথা বলেতন, শলা-পরামশ করেতন. সারািদন কাজ শেষ ব ব ু
যখন বািড়েত িফরেতন, তখন বগম মু জব সব কাজ ফেল িদেয় শখ রােসেলর গৃহিশি কা
ক রাে সােড় এগােরাটার সময় তার বাসায় পৗ েছ িদেতন এটা কতটকু িব াসেযাগ
আপিন িচ া ক র দখুন. আিম ইউিনভািস ট ল াবেরটরী ু েল শখ রােসলেক অেনক
দেখিছ ু েলর উচ ােসর ছা িহসােব। আিম এক িদেনর জন ও বগম মু জবেক ু েল
আসেত দিখিন, কারন উিন চ ব া থাকেতন সংসার এবং সময় পেল দেলর কম েদর
কথা নেতন। বংগব ু র জন িতিদন দুপুেরর খাওয়া িনজ হােত তরী কের টিফন
ক ািরয়াের ব ভবেন য পাঠােতন, তা বংগভবেন কমরত অেনেকর বননােতই পাওয়া যায়।
এই উদাহরণ িল দওয়ার একমা উে শ হে
য এখন ব ব ু এবং তার পিরবার িনেয়
িবিভ মানুষ সুেযাগ পেলই বা সুেযাগ তির কের গ ফাঁিদেয় বেসন’ য, দখােত ওনারা
ব ব ু পিরবােরর কত ঘিন িছেলন. এই ধরেনর বানােনা গ
কৃতপে ব ব ু এবং তার
পিরবােরর ভােলার চেয়
িতই করেব বিশ তা বলাই বাহল .

সত জত রায়’ ক বংগব ু র উপর চলিচ িনমােনর জন অনুেরাধ করা হেল িতিন
বেলিছেলন, ‘আমার বংগব ু র উপর চলিচ িনমােনর জন েয়াজনীয় ান নই।‘
তাই তাড়াহড়া কের মাননীয় ধানম ীর দৃ আকষেনর জন অথবা নাম কামােনার জন
বংগব ু র উপর চলিচ িনমােনর কান েয়াজন আেছ বেল আিম মেন কির না। ব ব ু বা
তার জীবনী িনেয় যেকােনা ধরেনর িসেনমা তিরর আেগ অবশ ই সই পান্ডিলিপ ব ব ু
কন া জনেন ী শখ হািসনা এবং শখ রহানার কতৃক অনুেমািদত হওয়া বা নীয়।

১৫ আগ এর শহীদ ববী সরিনয়াবাত হাজার ১৯৭৫ সােলর ইউিনভািস ট ল াবেরটির ু েল
নবম
ণীেত আমার সহপাঠ িছেলন. অেনেকই আমােক অনুেরাধ কেরিছল য ববী
সরিনয়াবাত এর উপর িকছ িলখেত. আিম ববী সরিনয়াবাত ক খুব অ কেয়ক িদন
দেখিছলাম ােস। তাই তার উপর লখার মত আমার কােনা উে খেযাগ িৃ ত নাই, স
ােসর আর আট-দশটা মেয়র মেতাই সাধারণ একটা জন ছা ী িছল এটাই সত , আর এটাই
সু র. ধুমা মানুেষর বাহবা পাওয়ার জন বিব সরিনয়াবাত স েক বািনেয় গ বলার
মানিসকতা আমার কখেনাই িছলনা আর হেবও না.
নাজমুল আহসান শখ, victory1971@gmail.com

