েশাকসভা দীর্ঘকােলর
ইমরান মাহফুজ

আত্মপিরচয়

িনউজিবিড৭১ডটকম
উপমা : ইমরান মাহফুজ। একজন কিব, গেবষক ও সম্পাদক। জন্ম
কুিমল্লায়। থােকন ঢাকায়। ভােবন মা মািট মানুষ িনেয়।‘কােলর
ধ্বিন’সম্পাদনা করেছন গত ৭ বছর ধের। বই েবিরেয়েছ এই পর্যন্ত ৭িট।
সম্প্রিত আবুল মনসুর আহমদ ও আবদুল কািদর িনেয় কাজ কের েদশব্যািপ
পিরিচিত পান। িবশ্বিবদ্যালেয় তার সম্পাদনা সহায়কগ্রন্থ িহেসেব
ব্যবহার হচ্েছ ৩ বছর ধের। ২০১৮ বইেমলায় আসেছ ঐিতহ্য েথেক নতুন
ধারার প্রথম কিবতার বই দীর্ঘস্থায়ী েশাকসভা। সার্িবক িবষেয় আলাপ
কেরন কিব ইমামুল েমাত্তািকন।
আপনার েবেড় উঠার গল্পটা েকমন িছেলা ?
আসেল মানুেষর েবেড় উঠা বটবৃক্েষর মত। বৃক্ষ এবং মানুেষর মােঝ
পার্থক্য হল অনুভেবর জায়গায়। আমার েবেড় উঠা গ্রােম, পিরবািরক
বন্ধন এখেনা অটুট। আমার বাবা একজন িশক্ষক ও মুক্িতেযাদ্ধা। িতিন
েশখােতন িকভােব পিরশীল ভােব েবেড় উঠেত হয়। েসই অনুভেবর বীজ
আমােদর মােঝ রুেয় িদেয়েছন ৈশশেব। তাছাড়া বাবার িদনিলিপ েলখার
অভ্যাস। বছেরর েশষ িদন বাবার লাভ এবং েলাকসােনর িহসাব জানান।
েতমিন কের আমােদর পিরবাের অর্েথর প্রাচুর্য্েযর েচেয় পািরবািরক
বন্ধন, আবেহর প্রাচুর্য্য েবিশ।
আপিন িকছুকাল আরিব িশক্ষায় দীক্িষত িছেলন। আবার বাংলা মাধ্যেম
পেড়েছন। িকন্তু স্বিশক্িষত পিরচয় িদেত পছন্দ কেরন। িবষয়িট িনেয়
কী বলেবনবৃত্ত ভাঙেত হেল বৃত্েতর বাইের েযেত হয়। িবদ্েরাহী হেত হয়। নজরুল
যিদ বৃিটশেদর সােথ িবদ্েরাহীতা না করেতন তাহেল ‘িবদ্েরাহী’ েপতাম
িকনা সন্েদহ। প্রিতিট বৃত্তই িকন্তু একটা িবদ্েরাহ দািব কের।
আমার জন্ম ৯০ এর দশেক। বাবার জন্ম আমার জন্েমর অেনক আেগ। ফেল
স্বাভািবকভােব বাবার এবং আমার িচন্তা ফারাক থাকেব। এবং স্বাভািবক
ভােব সংঘাত বা অিভমান হেয়িছল পিরবােরর সােথ। আর গতানুগিতক
প্রািতষ্ঠািনক িশক্ষা সবাইেক উর্বর কের না। ফলত আিম আিম হেয় উঠেত
চাইিছ কিবতা গল্েপ কােলর কন্ঠস্বর হেয় উপস্িথত থাকেত চাই।
এবার আপনার কােজর প্রসঙ্েগ আিস। সম্পাদনায় েকন এেলন ?

আমরা েসরা সম্পাদক িহেসেব কােদরেক িচিন- আহসান হাবীব, আব্দুল
মান্নান ৈসয়দ িকংবা আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। একটা কথা বেল রাখা
ভাল, কােলর ধ্বিন েবর করার আেগ আিম একিট পত্িরকার সােথ যুক্ত
িছলাম। তখন ঐ পত্িরকার সম্পাদক িবিভন্ন েলখেকর েলখা সংগ্রহ করেত
বলেতন। েলখা সংগ্রহ করতাম। িকন্তু েদখা েগল িঠক সময় পত্িরকা েবর
হচ্েছ না। জুলাই এর সংখ্যা েবর হ্ে◌চ্ছ আগস্েট। কিমটেমন্ট েনই।
এেত েলখেকরা িজজ্েঞস করেতা তােদর েলখা সম্পর্েক। আমােক তখন
িবব্রতকর পিরস্িথিতেত পড়েত হেতা। িবব্রতকর পিরস্িথিত েবিশিদন
েযেত েদয়িন। েছাটেবলা হেত মানুষেদর সােথ সম্পর্ক বজায় রাখার
ক্ষমতা িছল। েযেহতু েলখা সংগ্রহ করার কারেন েলখকেদর সােথ সম্পর্ক
িছল। েসই সােথ িনজস্ব িচন্তা সব সময় আকুপাকু করেতা। বন্ধু হুসাইন
আজাদ ও অনার্য মুর্িশেদর হাত ধের ‘কােলর ধ্বিন’র যাত্রা । আর আিম
মেন কির, পৃিথবীর প্রত্েযক েলখক মাত্রই একজন সম্পাদক। আমার একজন
েলখক হওয়ার েয স্বপ্ন, েস কারেন সম্পাদনায় আসা। কােলর ধ্বিন একিট
বৃক্ষ আর আিম তার িনেচ আশ্রয় েনওয়ার েচষ্টা করিছ।
কােলর ধ্বিন এর প্রথম সংখ্যাগুেলা িছল গল্প, কিবতা ইত্যািদ িদেয়।
িকন্তু ক্রেমই েদখিছ িবষয় িভত্িতকভােব েবর করেছন। িক মেন কের েবর
করা?
েছাটেবলা হেত আমার একটা িচন্তা িছল েয, আিম যিদ একজন ডাকাতও হই
আিম েযন এলাকার েসরা ডাকাতই হই। েযন সবাই আমােক িচনেত পাের। আিম
চাইতাম ব্যিতক্রম িকছু করেত। গতানুগিতক হেত আলাদা েযন সবাই কােলর
ধ্বিনেক আলাদা কের জানুক। একটা উদাহরণ িদচ্িছ আমরা যখন অসুস্থ হই
তখন একজন িবেশষজ্ঞ এর কােছ যাই। ধরুন আমার েচােখর সমস্যা আিম
িকন্তু চক্ষু িবেশষজ্ঞ এর কােছই যাব। আিম আর সবার মত হেত চাইিন।
তাই আিম িবষয় িভত্িতক ভােব এিগেয় েযেত েচেয়িছ। মেন কির একজন আবুল
মনসুর আহমদ, আবদুল কািদর িকংবা জসীমউদদীনেকেক পূর্ণভােব জানেত
হেল এরকম িবষয়িভত্িতক কাজ প্রেয়াজন।
আপিন একবার, একটা অনুষ্ঠােন বেলিছেলন আপিন বাংলা সািহত্েযর সমকাল
এবং িচরকােল সমন্বয় করেত চাচ্েছন। হঠাৎ েকন মেন হল এটা প্রেয়াজন
?
সািহত্েযর দুইিট িচরায়ত ধারা হল সমকালীন এবং িচরকালীন ধারা। এ
দুইিট ধারােক একজন তরুণ সািহত্িযেকর জানা প্রেয়াজন। তােক
িচরকালীন প্রভাব বুঝেত হয় এবং সমকািলন ধারা সম্পর্েক সেচতন থাকেত
হয়। এ দুইিটেক সমন্বয় করার প্রয়াস কােলর ধ্বিনর। এ দুইিট িবষয়
যিদ একজন তরুণ জােনন এেত তার সুিবধা হয়। সমকােল তার পােশ কারা

িলখেছন, িক িলখেছন, িক ভাবেছন এবং অতীেত কারা িলখেতন, িক িলখেতন
এখেনা েকন তারা আমােদর মােঝ িবরাজ করেছন, এসব বুঝেত পারেবন।
একটু িভন্ন প্রসঙ্েগ আিস। ফরািস দার্শিনক জ্যাঁ পল সার্ত্েরর
একিট বই আেছ,‘কার জন্য আমরা িলিখ’। েনােবল িবজয়ী েলখক ইমের
কার্েতজ এ প্রসঙ্েগ বেলিছেলন,‘েলখেকরা িনেজর জন্য েলেখন’। ওরহান
পামুক বেলিছেলন, তার িনেজর িশশু মনেক বাঁিচেয় রাখেত িতিন িলেখন।
আপিন িক মেন কেরন ?
একজন ব্যবসািয় ব্যবসা কেরন ক্েরতার জন্য। ক্েরতা আসেল িবক্ির
হেব, না আসেল হেব না। েকান েকান ক্েষত্ের েলখেকরা ব্যবসািয়র
মেতা। আিম মেন কির, েলখেকরা পাঠেকর জন্য নয়, িনেজর জন্যই েলেখন।
িনেজর িভতেরর অনভব/ জ্ঞােনর বুদবুদেক সবার মােঝ ছিড়েয় িদেত চান।
বলেত পাির েলখেকরা িনেজর জন্যই েলেখন। প্রিতিট েলখেকই চান, তার
পদিচহ্ন পৃিথবীেত থাকুক।
বাংলা সািহত্েযর এত ভােলা ভােলা সািহত্যকর্ম থাকা সত্েতও েকন
িবশ্বসািহত্েয জায়গা পাচ্েছ না। আপনার িক বক্তব্য এ ব্যাপাের ?
আিম মেন কির আমােদর সামগ্িরক ব্যর্থতার কারেন। আমােদর সবাইেক
এিগেয় আসেত হেব এব্যাপাের। শুধু সরকার নয় েলখক িকভােব িলখেছন, কত
বড় ক্যানভােস
অর্থৈনিতকভােব

িলখেত পারেছন তার উপর
সমৃদ্িধ না েপেল বাংলা

িনর্ভর কের। আমােদর
সািহত্য িবশ্বদরবাের

েপৗঁছােব না।
েস ক্েষত্ের অনুবাদ এর ভূিমকা করতটুকু ?
অনুবাদ একটা অংশমাত্র। সহায়ক ভূিমকা পালন করেত পাের। এখােন শুধু
েলখক বা অনুবাদক নন সবার সমাগ্িরক প্রেচষ্টাই পাের বাংলা
সািহত্যেক িবশ্বদরবাের েপৗঁছােত।
একজন তরুন িহেসেব এ সময়কার তরুন েলখেকেদর িকভােব মূল্যায়ন করেবন
?
এ সময়কার তরুন েলখকেদর িচন্তার উন্েমষ ঘেটেছ। মুক্তিচন্তার
ক্েষত্ের ব্যাপকতা েবেড়েছ। আিম িনেজই একজন তরুন। তাই বলেত পাির,
এ সময়কার তরুন েলখকরা বর্তমােনর সােথ চলেত পাের তারা তােদর সময়েক
ধের রাখেত েচষ্টা করেছ। অেনেকর েলখা েদেখ আমার সরল িহংসা হয়।
২০১৭ সােল আপনার “লালব্িরজ গণহত্যা” বইিট েবর হেয়েছ। এটা িক
দায়বদ্ধতা েথেক করা?
আিম িঠক িনেজর আত্ম পিরচয় েখাঁজ করেত কাজিট কেরিছ। আমরা ১৯৭১ এ

স্বাধীন হেত িক পিরমাণ অত্যাচার েভাগ করেত হেয়েছ, কতপ্রাণ িকভােব
িদেত হেয়েছ তা আমরা হয়েতা জািন। পৃিথবীেক জানােত চাই। এটা
একধরেনর দায়বদ্ধতা নয়, আিম িনেজেক জানেত চাচ্িছ ইিতহােসর
মাধ্যেম। মুক্িতযুদ্েধর অজানা অধ্যায় লালব্িরজ গণহত্যা। এ িবষটা
এতটাই মর্মান্িতক েয, ২০০০ হাজার এর উপর লাশ একসােথ িছল।
পাঠ্যপুস্তক েতা দুেরর কথা িঠক েসভােব ৈদিনক পত্িরকােতও আেসিন।
বন্ধুবর িপন্টু রহমানেনর িবিভন্ন তথ্য উপাত্ত িদেয় সাহায্য
কেরেছন। অেনেক অেনক ভােব সাহায্য কেরেছন। কৃতজ্ঞতা জানাই।
ঐিতহ্য েথেক নতুন ধারার প্রথম কিবতার বই দীর্ঘস্থায়ী েশাকসভা
সম্পর্েক বলুন।
মানুষ গল্প বলেত ভােলাবােস। আর জীবেনর গল্েপ সময় হাওয়ায় ওেড়। আিম
ত্িরেচােখ জীবেনর সমীকরেণ েদখা অেদখা গল্েপ হািরেয়িছ িদগন্েত। মা
মািট মানুেষর সােথ িমেশ িনেয়িছ িনেজেক। আত্মপিরচেয়র জন্য কাল
েথেক কালান্তেরর নায়কেদর চাপাথাকা জীবন ও কর্েমর গল্প েজেন
কিবতায় বেলিছ। আমার কােছ েগামটবাঁধা অন্ধকার েথেক েদয়াল টপেক
আেলার দুয়াের দাঁড় করায় কিবতা। েসই ভাবনায় প্রথম কিবতার
বই‘দীর্ঘস্থায়ী েশাকসভা’প্রকাশ হবার পর ব্যাপক সাড়া জাগায়।
প্রথম মুদ্রণ েশষ হেয় যায় খুব দ্রত। দ্িবতীয় মুদ্রেণ মাধ্যিমক
সকাল : গােছর ছায়ায় মােছর জীবন, উচ্চমাধ্যিমক সকাল : েমেঘর
আেয়াজেন নগের িমিছল, ও সম্মান সকাল : মুেখােশর পাঠশালায় ঘাসফুেলর
কান্না এই িতনিট পর্েব ৬০িট কিবতা অন্তর্ভুক্ত হেয়েছ। একজন
মানুেষর জীবনকাল িতনিট ধােপ েভেব উপিশেরানােম নতুন একিট ফর্ম
উপস্থাপন কেরিছ। আর মহাকােলর চাইেত সমকােলর জীবন দুপুের েপৗঁছেত
পাের না। ফলত আমার েদখা জীবনেক সকালরূেপ েদেখ েচষ্টা করিছ
অস্িতত্েবর উপস্িথত করার। তেব জীবেনর জয়গােন কিবতাগুেলা মা মািট
মানুষ, নদী, নারী, প্রকৃিত, সমাজ ও রাষ্ট্র ও রাজনীিতসহ আমার
েদখা একযুেগর (২০০৫-২০১৭) জীবন িনেয় িলিখত। এক কথায় েশাকসভা
আমােদর দীর্ঘকােলর আত্মপিরচয়।
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