‘গেরিলা’ – উচ্চ করি রিি
শুজা িিীদ

বহুরদন গদশিি বাইশি থাকায় গদিীয় সংস্কৃরিি সাশথ গ াোশ াে গ াল আনা না হশলও এশকবাশি
মন্দও নয়। শুধু গ রবশি রদকটিশি খারনকটা ঘাটরি রিশলা গসটা বাংলাশদরি িায়ািরব। ইদানীং
গ কশয়কটি িরব গদশখরি িাি গকানটিই মন কাড়শি পাশিরন। খারনকটা মনক্ষু ন্ন হশয়ই ওপথ আি
মাড়াইরন গবি রকিু রদন ধশি।
বাংলাশদিী িায়ািরব ‘গেরিলা’ি কথা প্রথম জানশি পারি খন িরবটা ১৭ িম কলকািা রিল্ম
গিরিভাশল গসিা এিীয় িরব রহসাশব পুিষ্কাি গপশলা। গিাট গহাক আি বড় গহাক, পুিষ্কাি
মনশ াে কাড়ায় ওস্তাদ। আরম এমরনশি িায়ািরব গদখাি পাশোল, িাবৎ হরলউশেি মুরভ আমাি
গদখা হশয় ায় – গসাজা আঙ্গুশলই গহাক আি আঙ্গুল বারকশয়ই গহাক। িশব দিশক রহসাশব আরম
গবি খুিখুশি, গদা ত্রুটি ধিশি জুরড় গনই। রকন্তু িািপিও গমাটাশমাটি উপশভােয হশল এবং
পরিচালনা উন্নি মাশনি হশল আমাশক দিশক রহসাশব ধশি িাখাটা সহজ। মনপুিা গদশখ ভাশলা
গলশেরিশলা। রকন্তু িািপি আি মশন ধিাি মি রকিু গদরখরন। আমাি রকিু বন্ধু পত্নী আশিন
গদিীয় সব রকিু ই াশদি নখ দপশশন। ভাশলা গকান নাটক রকংবা িায়ািরব এশল িািাই
আমাশদিশক দয়াপিবি হশয় খবি রদশয় থাশকন। আমাি েৃরহনীি (রমরল) গদখাি বযাপাশি
আগ্রহ থাকশলও লক্ষয কশিরি গস সবসময় গখাজ খবি িাশখ না ।
াই গহাক, গদখা াক ‘গেরিলা’ িায়ািরব রহসাশব কিখারন সিল।
বাচ্চাশদিশক রবিানায় পাঠিশয় রদশয় আরম আি রমরল আমাি রিরেং রুশম একটা গসািায় েযাট
হশয় বরস, চারলশয় গদই অন-লাইশন খুশজ পাওয়া ‘গেরিলা’ি রি করপ। আমাি করিউটাশিি বাইি
ইরি মরনটশি রকরিৎ গিাট গদখাশলও িরবি গুনেি মান ভাশলা থাকায় গদখশি গকান অসুরবধা
হশলা না। দু’জনাি গকউ-ই রনরিি নই িরবি মান রনশয় রকন্তু অশনক উচ্চািা রনশয় বশসরি।
রদও কলকািাি মুরভ গিরিভাল অশনক পুিাশনা রকন্তু এবািই প্রথম গসিা এিীয় িায়ািরব নাশম

এই রবশি প্ররিশ ােীিা শুরু কিা হশয়শি। গমাট বাশিাটি িায়ািরব এই প্ররিশ ােীিায় অংিগ্রহন
কশি। আমিা আিায় বুক গবশধ িরব চারলশয় গদই।
িায়ািরবটা ািা গদশখন রন িাশদি জনয সংশক্ষশপ েল্পটা িু শল ধিরি – রবলরকস নাশমি এক
িরুনী গমশয়শক গকন্দ্র কশি েশড় উশেশি এই কারহনী। বাংলাশদশিি মুরি ুশে িাি স্বামী রনশখাজ
হবাি পি রবলরকস মুরিশ াোশদি একটি গেরিলা বারহনীি সাশথ প্রিযক্ষ ভাশব ুশে জরড়শয়
পশড়। একি’ চরিি রমরনশটি মুরভ হশলও িরবটা আমাশদি মনশ াে ধশি িাখশি সক্ষম হয়। পুশিা
েল্পটা আরম এখাশন িু শল ধিশি চাইনা রকন্তু খুব রবস্তারিি সমাশলাচনায় না রেশয় এটু কু বলশবা গ
‘গেরিলা’ উপশভােয। চমৎকাি পরিচালনা, অরভনয়, কাহীরনি ঐরিহারসক পটভূ মকাশক
থা থভাশব িু শল ধিবাি প্রয়াি প্রিংসনীয়। সবশচশয় ভাশলা গলশেশি শুধুমাত্র মুরিি্ ুধশক পুরজ
কশি িায়ািরবটি বানাশনাি গচষ্টা না কশি একটি কাহীরনশক জরড়শয় িাশক রবকরিি কিা হশয়শি।
াি িশল শুধুমাত্র মুরি ে
ু রভরিক িরব না হশয় এটি হশয়শি মুরি ুশেি পটভু রমকায় একটি
চরিত্ররভরিক িায়ািরব।
িশব, আশিকটু েভীিভাশব িাকাশল গদখা ায় সবাই সমান দক্ষিায় রনজ রনজ ভু রমকা পালন
কিশি পাশিন রন। আমাি আন্তরিক অরভমি এখাশন িু শল ধিরি।
কারহনী – কশয়কটি জায়োয় একটু রবরিন্ন মশন হশলও সব রমরলশয় েল্পটি সুসং ি এবং োথুনী
গমাটামুটি ভাশব ভাশলা িশল ধািাবারহকিা বজায় রিশলা।
অরভনয় – সবাই গমাটামুটি ভাশব ভাশলা অরভনয় কিশলও ািা রবশি ভাশব উশিখশ ােযঃ
রবলরকশসি ভু রমকায় জয়া আহসাশনি অরভনয় স্বিু স্ফু িশ , স্বাভারবক এবং মন কাড়া রিশলা, রদও
আশিাও ভাশলা কিবাি অবসি রিশলা।
কযশেন িামসাদ এবং গমজি সািিািাশজি ভু মকায় িিাব্দী অদুশদি অরভনয় রনঃসশন্দশহ
চমৎকাি রিশলা, রবশি কশি এমন কঠিন ভূ রমকায় (রনমশম পারকস্থানী সসরনক) রিরন গ
সারবলীলিাি সাশথ অরভনয় কশিশিন গসটা সরিযই উপশভােয রিশলা।

দুঃখজনক ভাশব মুরিশ াোশদি ভু রমকায় ািা অরভনয় কশিশিন িািা গকউ ই মশন গলশে
থাকাি মি অরভনয় কিশি সক্ষম হন রন। দশলি মশধয গ ধিশনি অরবশিদয আন্তরিকিাি সৃরষ্ট
কিা হশব বশল আিা কশিরিলাম গসটাও গদরখরন। রকিু রকিু গক্ষশত্র একটু খাপিাড়াই মশন হশয়শি।
রপ ুি বশন্দাপাধযায়শক সাধািন মশন হশয়শি, এ,টি,এম, সামসুজ্জামানশক গিমন মানায়রন, সিা
গিজাশক খুব-ই রনস্প্রভ গলশেশি।
পিন্দ – অপিশন্দি িারলকাঃ
পিন্দঃ কারহনী, জয়া ও িিাব্দীি অরভনয়, িৎকালীন রবিৃংখল এবং হৃদয় রবদািক পরিশবিশক
িু শল ধিবাি আন্তরিক প্রশচষ্টা
অপিন্দঃ শুে ও চরলি ভা াি জো রখচু রড়, এমনরক একই বাশকযি মশেয। শুনশি অসম্ভব খািাপ
লাশে এবং পরিচালকশক অনরভজ্ঞ মশন হয়। এই বযাপািটা অবিয অশনক নাটশকও লক্ষয কশিরি।
কখনই ভাশলা গিানায় না। হয় শুে নয় চরিত্র উপশ ােী চরলি ভা া, দুশটা একসাশথ নয়।
োনগুশলা ভাশলা রিশলা রকনিু িায়ািরবি মশেয অরধকাংি গক্ষশত্রই গবমানান এবং
আশিারপি মশন হশয়শি। আমাি কাশি োশনি প্রশয়ােগুশলা আশদৌ ভাশলা লাশেরন।
িশব সব রমরলশয় স্বীকাি কিশিই হশব বহুরদন পি বাংলাশদিী একটি িায়ািরব গদশখ খুব-ই
উপশভাে কশিরি। আিীি দিশক গদখা ‘সু শ দীঘল বাড়ী’ আজ-ও আমাি সবশচশয় রপ্রয়
বাংলাশদরি িায়ািরব, িশব ‘গেরিলা’ গদশখ আরম আনরন্দি এবং েরবশি।
পরিচালনাঃ নারসি উরিন ইউসুি
প্রশ াজনাঃ এিা ইউসুি
নাটযরলরপঃ সসয়দ িামসুল হক
আপনািা রদ অন লাইশন গদখশি চান িাহশল এই রলঙ্কটি গচষ্টা কশি গদখশি পাশিনঃ
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