কিবতাই আমার প্িরয় অনুসঙ্গ পারভীন আিমন
িনউজিবিড৭১ডটকম
কিব পারভীন আিমন।
জন্ম
চট্টগ্রােম
১৯৬১ সােলর ২৯ েম।
স্বামী, দুই পুত্র
ও
এক
কন্যা
সন্তােনর
জননী
পারভীন। কিবতা তার
প্িরয় অনুসঙ্গ।
সব
িমিলেয়
তাঁর
কিবতাগ্রন্েথর
সংখ্যা মাত্র দুই।
কিবতাগ্রন্থগুেলা
হেয়েছ সমাদৃত, আদর
েপেয়েছ অগ্রজ অনুজ কিবেদর। িশশুসািহত্েয িছেলন সাবলীল। পাশাপািশ
পািরবািরক জীবনেক কিবতায় রুপ িদেয়েছন সুন্দরভােব। এছাড়া বন্ধুেদর
িনেয়ও িলেখেছন িতিন। নবীন এ কিব িছেলন গৃিহনী। প্রচারিবমুখ,
স্বল্পপ্রজ এই কিবর
ছন্দদক্ষতা ও বাকপ্রিতমা িনর্মােণর অনন্যতা তােক সুপিরিচত কেরেছ
পাঠক মহেল।
তার সাক্ষাৎকারিট গ্রহন কেরেছন শাহানাজ ইসলাম।
শাহনাজ ইসলাম: পারিভন আপা, বহুিদন েথেকই আপনার সােথ কথা বলার
জন্য মুিখেয় আিছ। প্রস্তুিতও িনেয় েরেখিছ। শুরু কির। বলুন, েকমন
আেছন?
পারভীন আিমন: ভাল আিছ। সকেলর েদায়ায়।
শাহনাজ ইসলাম: আপা, আপিন েতা গৃিহনী িছেলন। এেতা কােজর মােঝ
কিবতা েলখার প্েররনা েকাথায় েপেলন?
পারভীন আিমন: কাজেক বরাবর আিম ভালবািস। স্কুেলর বারান্দায় ভাল

কের ৈহহুল্লাড় করার অােগই িবেয় হয় আমার। মাধ্যিমকটা আর েদয়া হেলা
না। জিমদার বািড়র কন্যা িছলাম বেল আদােররও কমিত িছলনা। তার মােঝ
শশুরবািড়েত আসা। অল্প বয়েসর বাচ্চা েমেয় হলাম গৃিহনী। নানান কাজ
সামাল িদেত রীিতমত িহমিশম েখেত হেলা আমােক। এরপরও অািম সংসারটা
গুিছেয় েনয় ধীের ধীের।
িকন্তু
জন্য।
থাকেলা
পৃিথবী

আমার ৈশশেবর েস েলখার কলম েথেম থােক িন এক মুহুর্েতর
সংসােরর টুিকটািক নানান িকছু তুেল ধরলাম েলখিনেত। এেত
প্েরম িবরহ শ্রদ্ধা। আসেল সংসারটাই েযন আমার কােছ বড়
লােগ। এেতই েযন িমেশ আেছ সবিকছুর িমশ্রন।
শাহনাজ
ইসলাম:
আপিন
েতা
বড়
হেয়েছন
চট্টগ্রােম
।
পািকস্তান
আমল,
স্বাধীন
বাংলােদশ
েদেখেছন।
আপনার
ৈশশবটা
েকমন
িছেলা?

েছেলেবলার েকান ঘটনা কী মেন আেছ আপা?
পারভীন আিমন: আট দশটা দুরন্ত েছেলর ৈশশেবর মেতাই িছেলা আমার
গ্রামীণ ৈশশব। আমার কিবতায় আিম েসসব বর্ণনা িদেয়িছও। ৈশশেবর অেনক
েছাট েছাট স্মৃিতর কথা িলেখিছ।
শাহনাজ ইসলাম: আপনার প্রথম কাব্যগ্রন্থ েতা েবরুেলা একুেশ বই
েমলায়। প্রথম বইিট িনেয় িকছু বেলন?
পারভীন আিমন: িলখেত ইচ্েছ হেলা। অনুপ্েররণা েপলামও বলা যায়। আিম
প্রথম িলিখ েয কিবতা েসটা কেয়ক বছর পরই নষ্ট কের েফিল। িকছুই
হয়িন েভেব। বই অেনক পের হল, হয়েতা আেরা পের হেতা। এর একটা কারণ

আিম খুব খুঁতখুঁেত, প্রচুর পিরমার্জন কির। তেব যা িলেখিছ তােত
আন্তিরকতা িছল। চলার পেথ েকান ভয় বা অনুকম্পােক সঙ্গী কিরিন আিম।
খুব সহজভােব জীবেনর অনুভূিতর কথাগুেলাই িলখেত েচেয়িছ, এবং মূলত
েবদনাই িলেখিছ।
শাহনাজ ইসলাম: প্রযুক্িত এখন একিট বড় ভূিমকা রাখেছ অাপা। আপিন
প্রচণ্ডভােব এসেবর বাইের। েফান ছাড়া এমনকী ইেমইল-ও নািক ব্যবহার
কেরন না। প্রযুক্িতর কারেণ সািহত্য িক িবেশষ েকান সুিবধা বা
অসুিবধার মুেখামুিখ
হচ্েছ বেল মেন কেরন? প্রযুক্িতর কারেণ মানুেষর আনন্দক্েষত্র অেনক
েবেড় যাওয়ায় মানুষ কম কিবতা পড়েছ এমন মেন কেরন?
পারভীন আিমন: আিম তা মেন কির না। প্রযুক্িত যতই িবকাশ লাভ করুক
সািহত্য তার জায়গায় অনড়। ইন্টারেনেট বই পড়া যায় হয়ত; িকন্তু একটা
ছাপােনা বই পড়ায় েয আনন্দ তা ইন্টারেনট িদেত পাের না। আিম
অভ্যস্ত হেত পািরিন, সামর্থ্যও হয়েতা নাই, এজন্য ব্যবহারও কির
না। িকন্তু আিম মেন কির প্রযুক্িতর ইিতবাচক িদকও আেছ। প্রচুর
মানুষ প্রযুক্িতর কল্যােণ হয়েতা েতামার আমার কিবতা পড়েত পারেব
ভিবষ্যেত। এসব কম সুিবধা েতা না। আর েয কিবতার পাঠক, কিবতার মজা
েয জােন, েস কিবতা পড়েবই। অন্য যত আনন্দক্েষত্েরর কথাই তুিম বেলা
না েকেনা! পৃিথবীেত যত িশল্পমাধ্যম আেছ তার মধ্েয কিবতাই
শ্েরষ্ঠতম, এটা শুধু আমার কথাই না, পৃিথবীর বড় বড় মনীষীরা বেল
েগেছন।
শাহনাজ ইসলাম: আপা সািহত্েয ও নতুন কিবেদর িনেয় িকছু বেলন?
পারভীন আিমন: েতামার সােথ আিম একমত। অবশ্যই েলখক সািহত্িযকেদর
দায় রেয়েছ। দুর্ভাগ্েযর িবষয়, ভােলা বই এেকবােরই কেম আসেছ। যা
আসেছ তাও ভুেল ভরা ও অসম্পািদত। একটা ভােলা বই পাঠকেক আকৃষ্ট
করেবই। কােজই ভােলা বই েবিশ েবরুেল বর্তমান প্রজন্ম না েকবল,
সকেলই তােত আনন্দ খুঁেজ েপেত বাধ্য। েলখক িহেসেব েলখকেদর এই
চ্যােলঞ্জটা িনেত হেব, শুধু িনেজর জন্েয না, পাঠকেদর কথা মাথায়
েরেখও তাই িলখেত হেব। আমার সহেজর সাধনা করার এটাও একটা কারণ। আিম
েচেয়িছ আপামর, অজিটল সাধারণ মানুষ আমার কিবতা পেড় অনুভূিতেত
কম্পন েটর পাক।
শাহনাজ
কেরন?

ইসলাম:

আপনার

জীবেনর

সবেচেয়

বড়

অতৃপ্িত

েকানিটেক

মেন

পারভীন আিমন: অতৃপ্িতর জায়গা বলেত যােদর েবিশ ভালেবেসিছ তােদর
কাছ েথেকই দু:খ েপেয়িছ।
শাহনাজ ইসলাম: আপনার জীবেন প্েরেমর ভূিমকা েকমন?
পারভীন আিমন: প্েরমই আমােক কিবতা িলিখেয়েছ এ কথা বলেত পাির।
পৃিথবীেত কিবতা েলখার হাজােরা িবষয় থাকেত পাের, িকন্তু প্েরম,
প্েরেমর েবদনা, প্িরয়ার জন্য অেপক্ষা িনেয় েয কিবতা তার েচেয় মহৎ
আর িকছু হেত পাের না। আিম এ বয়েস এখেনা প্েরেমর প্রস্তাব পাই।
েবশ অবাক লােগ। বয়সেতা আর েথেম েনয় তাই আর প্েরম করা হয় না।
শাহনাজ ইসলাম: দাদা কী প্েরম কের িবেয় কেরিছেলন? এখেনা প্েরম কের
চেলেছন?
পারভীন আিমন: েতামােদর ভাইয়ার সােথ আমার িবেয়টােক িঠক প্রচিলত
প্েরেমর ছাঁেচ েফলা যােব না। তেব প্েরম েতা কেরিছ, করিছ বেটই।
নইেল এত বছর অপ্েরম িনেয় বাঁচেত পারতাম না। আিম প্রিতিদনই নতুন
প্েরিমক, একিট কিবতার জন্য।
শাহনাজ

ইসলাম:

একিট

ডােক

উেড়িছলাম

েতামার

েচােখর

অসীম

নীেল,/েসখােন ঝড়, েমেঘর ঘটা- তুিম িক তা বেলিছেল? আপনার এমন
হাজােরা পংক্িত ঘুেরেছ মানুেষর মুেখ মুেখ। আবৃত্িতিশল্পীরা
প্রচুর পেড়েছন মঞ্েচ মঞ্েচ। কিব িহেসেব িনেজেক সফল মেন কেরন?
পারভীন আিমন: আিম সফল কী না কিব িহেসেব এটা আসেল অন্যরা বলেব।
আিম েচষ্টা কেরিছ প্রিতিট কিবতার জন্ম িদেত িনর্ভুল ছন্েদ, আমার
সামর্থ মেতান যথাসম্ভব সুন্দর বাক্েয। আমার বন্ধুরা িবিভন্ন সময়
বেলেছ এজন্য আমার কিবতার একটা ৈবিশষ্ট্য ৈতির হেয়েছ। আমােদর
এখােন সািহত্েযর সমােলাচনা খুব ভােলা কখেনা যিদ দাঁড়ায়, তেব
হয়েতা আমার কিবতা িনেয় একটা িবশ্েলষণ েকউ করেব। তেব মানুষ িহেসেব
আিম েবাধহয় সফল নই, অেনক প্িরয়জেনরই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেত পািরিন,
েযসব আমার পূরণ করেত পারা উিচত িছল।
শাহনাজ ইসলাম: আিম েতা আপা একটু আধটু কিবতা পড়ার েচষ্টা কির। আিম
েযটুকু
আপনার
কিবতা
পেড়িছ,
তােত
আমার
মেন
হয়,ছন্েদর
েদাদুল্যমানতােক হােতর মুেঠায় িনেয়ও েয িচন্তার আকাশ েমেল ধরা
যায় কিবতায়, তার এক অিভনব িনরীক্ষা খুবই সফলভােব কেরেছন আপিন।
পারভীন আিমন: কিবতা িলখেত এেস অনুপ্ররনা েপেয়িছ। নতুন নতুন বন্ধু

েপেয়িছ। ভালবাসা েপেয়িছ। আশপােশর মানুেষর কােছ। তেব িনেজর
লাঞ্ছনা ব্যাথা কষ্ট গুেলা তুেল ধরার েচষ্টায় িছল আমার কিবতায়।
শাহনাজ ইসলাম: এ সমেয়র তরুণেদর েলখা পেড়ন? কােদর েলখা ভােলা
লােগ? েকেনা লােগ?
পারভীন আিমন: তরুণেদর েলখা খুব আগ্রহ িনেয় পড়ার েচষ্টা কির।
িকন্তু অিধকাংশ ক্েষত্েরই েহাঁচট খাই। েকউ েকউ ভাষার প্রেয়াগ
িবিধ, ছন্দ ইত্যািদ না েজেনই িলখেছ। ভাষা সম্বন্েধ ভােলাভােব না
জানেল িনর্ভুল গদ্য বা পদ্য েকানটাই েলখা সম্ভব নয়। ভােলা ভােলা
বই পড়েল ভােলা েলখা েবিরেয় আসেব। আবার েকউ েকউ েদিখ ভাষাটােকই
পাল্েট িদচ্েছ। ভাষা পাল্েট েদয়া খারাপ নয়, িকন্তু িবকৃত কের
েফলাটা অপরাধ। কিব খুব ইনফ্লুেয়ন্িসয়াল, ভাষার অিভভাবক বিল আমরা
কিবেদর। কিব যখন একটা শব্দ ব্যবহার কেরন তখন তার ক্ষমতা অেনক
েবেড় যায়। েসই শব্দটা সাধারণ মানুষ তখন ব্যবহার কেরন। আিশ
নব্বইেত একধরেনর কিবরা েচষ্টা কেরেছন ভাষাটােক কলুিষত করেত। তারা
িবভ্রান্িতমূলক বানানরীিত ঢুিকেয় িদেয়েছন স্ৈবরাচােরর মত।
রিফকও েতা (রিফক আজাদ) সঙ্গেমর আঞ্চিলক েয প্রােয়ািগক শব্দিট আেছ
তা ব্যবহার কেরেছন, িকন্তু খুবই িশল্পসম্মতভােব। এখন অেনেকই
কিবতা িক তা না বুেঝই যাচ্েছ তাই িলখেছন। এটা সবসময়ই িছেলা
অবশ্য। তেব আমার ব্যক্িতগত মেতর কথা যিদ জানেত চাও, ন্যূনতম
নান্দিনকতার কথা মাথায় না েরেখ যারা বাংলার মেতা সুন্দর ভাষাটােক
কলুিষত করেছ তােদর আমার হত্যা করেত ইচ্েছ কের।
শাহনাজ ইসলাম: িবেশষ কাউেক কী ইঙ্িগত করেছন দাদা?
পারভীন আিমন: হ্যাঁ, তা বলেত পােরা। মানুেষর শ্রদ্ধা পাওয়ার মত
অেনক কাজই হয়ত তারা কেরেছন িকন্তু তারা েলখা পড়া জােনন না। তােদর
ছাপােনা বই ভুেল ভরা। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তারা অন্েযর েলখা েছেপ
িদেয়েছন িনেজর নােম, এমনকী কৃতজ্ঞতা স্বীকার না কেরই। একটা েদেশর
একজন জাতীয় অধ্যাপক যিদ এমন হন, েচৗর্য্যবৃত্িতর গুেণ গুণান্িবত
হন, েস েদেশর তখন ভিবষ্যৎ িনেয় আশঙ্কা হয়।
শাহনাজ ইসলাম: আপনােদর পের যারা িলখেত এেলা তােদর জন্য কী বলেবন?
পারভীন আিমন: কিবত্ব না থাকেল কিবতা েলখা যায় না। তেব ভাষার
প্রেয়াগিবিধ, ছন্দ ইত্যািদ না জানেল কিবত্ব থাকা সত্ত্েবও কিবতা
পূর্ণতা পায় না।ছন্দেক অস্বীকার করেতও ছন্দ জানা প্রেয়াজন। আমরা

একসােথ কেয়কজন ভােলা কিবতা
িলেখিছ, তাই েতামােদর মুেখ এই চল্িলশ বছর পের এেস ষােটর দশক
ষােটর দশক শুিন। আিম কখেনা সংেঘ িছলাম না েতমন, িকন্তু এখন মেন
হয় ভােলা কিবতার জন্য সংঘ জরুরী। একদশেক সংঘ েভেঙ যায় হয়েতা,
শঙ্খ েঘােষর কিবতা, িকন্তু তবুও কিবেদর সংঘ করা দরকার। একজন
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বা একজন িসকানদার আবু জাফর না থাকেল ষােটর
দশক ষােটর দশক েতামরা করেত না এখন। উনােদর অবদােনর কারেণই ষােটর
দশেকর এতজন ভােলা কিবেক েপেলা বাংলা কিবতা।
শাহনাজ ইসলাম: কিবতা ছাড়া আপনার েবঁেচ থাকার আর েকান প্েররণা
রেয়েছ আপা?
পারভীন আিমন: আশাবাদ, কখনও ৈনরাশ্যবাদী নই আিম। কাল েভারেবলা
সকােলর আেলা যখন পড়েব পৃিথবীেত েস মুহূর্তিট েদখার জন্য আজ রােত
ঘুমুেত যােবা আিম।
শাহনাজ ইসলাম: অাপনার নতুন বই প্েরমাত্মা িনেয় িকছু বলেবন িক?
পারভীন আিমন: এই বইেয় ৩৬িট কিবতা রেয়েছ। যােত েচষ্টা কেরিছ িকছু
নতুনত্ব েদওয়ার জন্য। এর মধ্েয একুেশর প্রভাত ও বািলকা বধূসহ
কয়কিটেত িনেয় এেসিছ নানান ছন্দ। িলেখিছ নাতী নাতনী সন্তান সমাজসহ
নানান মানুষেক িনেয়। প্রিতিট
বুঝােনার েচষ্টা কেরিছ।

কিবতায়

একটু

মানুষ

সম্পর্েক

শাহানাজ ইসলাম: অাপনার নতুন বই প্েরমাত্মার কাব্য একুেশর প্রভাত
িনেয় িকছু বলুন।
পারভীন আিমন:
সকাল েবলা েগলাম একুেশর
কিবতা গুচ্ছ উৎসেব,
েসখােন েপেয় েগলাম এক যুবরাজ
েস আমার হােত এক ফুেলর গুচ্ছ েদেখ।
ফুল্েক সাধুবাদ না িদেয়
েস আিবষ্কার করেলা মািলিনর েসৗন্দর্য।
এ কিবতার মােঝ আিম ফুিটেয়
ভালবাসার বিহ:প্রকাশ।

তুেলিছ

একজন

শাহানাজ ইসলাম: আপনােক িবরক্ত করলাম আপা।

কিবর

প্রিত

ভক্েতর

পারভীন আিমন: ধন্যবাদ েতামােক আমােক িবরক্ত করেত করেত িকছু ভােলা
সময় উপহার েদবার জন্য। হ্যা হ্যা ভােলা েথেকা। িনউজিবিড৭১
ডটকমেকও ধন্যবাদ।
িনউজিবিড৭১/েজ এইচ/২৭ আগস্ট ২০১৫

