সেভিল, লয ুি ও দ্ুা ভিভির ‘োলভিতর মাভি’
ভদ্লরুবা শাহানা
শুনভলই মন উদ্াে হয়। সেতন অবভেতভন আকাখ্ঙা জাভে সদ্খার পৃ ভিবীর এমন েব শহর বির নেভরর একটি হভে
ফ্রাভের রাজধানী। পুাভরে। েংস্কৃভত ও ভশভের নেরী পুাভরভে আকর্ষণীয় অভনক ভকছয ই রভয়ভছ। আইভেল টাওয়ার,
সনাটরড্ুাম ভেজষা সিভক আটষ েুালারী লয ুি েবই দ্শষনীয়। পুাভরে সেভত পারভল এই দ্শষনীয় বস্তুগুভলা সদ্খার ইভে
েবারই িাভক। লয ুি ভমউভজয়াম সদ্ভখ এভে কতজন কত িাভব সে এই েুালারী দ্শষভনর বয়ান ভলভখভছন বলার
অভপক্ষা রাভখ না। নানা দৃভিভকাণ সলখা সেেব বয়ান বা িার্ু। তা পভে পভে খযুঁ টিনাটি অভনক ভেত্তাকর্ষক তিুই
েমজদ্ার পাঠভকর জানা হভয়ভছ এবং িভবৎর্ুভত হয়ভতা আরও অভনভকর মাধুভম আরও জানা হভব।
িােুেভে নয় রীভতমত পভরকেনার োুঁভদ্ পা ভদ্ভয় একবার পুাভরভে োওয়া হভয়ভছল। পয ত্রধন বউমােহ কমষেূভত্র
ইউভরাভপ সেভছ । িাকভব ওরা ভকছয ভদ্ন সেখাভন। তারপভর কাজকমষ সশভর্ আপন কুলায় ভেরভব একভদ্ন এই তাভদ্র
পভরকেনা। হীরামাভনকু আনভত নয় এমন জায়োয় ভেভয় ইউভরাপ মহাভদ্ভশর েতটা েম্ভব ঘয ভর সদ্খার েয ভোে সেন
সহলায় না হারায় এই কিাটা মভন কভরভয় ভদ্ভয়ভছ বার বার। ভনভজর ছাত্রজীবভন েৎোমানু সরস্ত েম্বল কভর েতটযকু ঘয রা
েম্ভব ঘয ভরভছ। েব সদ্খা হয়ভন, োধ হভয়ভছ োভধু কুলায়ভন। ওরা সরাজভেভর মানয র্ ছাত্র সতা নয়। খরে করার মত োধু
আভছ ওভদ্র। এখন শুধয দ্রকার েময় আর োরপাশ ঘয ভর সদ্খার ইো। ওভদ্র োভি পুাভরে, মাভিদ্, বাভেষভলানা, প্রাে,
বয দ্াভপি, েয ইেজুারলুাভের বরে ঢাকা পবষতমালা ও ইতালীর সলক সকাভমার মভতা েব জায়োয় স্বশরীভর না ভেভয়ও
সদ্খা ও মজার মজার েব কাভহনীভত অংশ ভনলাম প্রেয ভির বভদ্ৌলভত বা কলুাভন। তভব একভদ্ন আমাভক েমভক ভদ্ভয়
বাছাধন সোভন বলভলা
-মামভন এই মাত্র আমরা ভনভকালাে সটেলার এয়ারভপাভটষ সনভমভছ; বলভতা এটা সকািায়?
-ভনভকালাে সটেলার একজন ভবজ্ঞানী এটযকুই জাভন, তার নাভম এয়ারভপাটষ আভছ তাভতা জানতাম না
-এটা হভে সেরভিয়ার সবলভেভড্। তযভমভতা বহুভদ্ন আভে েমাজতাভিক ইভয়াভোস্লাভিয়ার শহর জাভেব এভেভছভল
তাইনা?
-তাইভতা ভেভয়ভছলাম, তভব এুাভরাভেভন নয় সেভন।
-ওই সদ্শ সিভে এখন অভনক গুভলা রাষ্ট্র হভয়ভছ তারই একটা সেরভিয়া। সটেলার ভমউভজয়াম ঘয ভর এভে সতামাভক
সোন সদ্ব এখন রাভখ।
সোনটা সরভখ একটয িাবলাম। সে বার ইতালীর সলক সকাভমা সিভক ভিভড্ও কভল সদ্ভখভয়ভছল োইভনজ জুােভমন বা
আমাভদ্র সবলী েয ভলর েম্ভার। ওরা েখন ওইখাভন তখন সলক সকাভমা সমা সমা করভছল সবলী েয ভলর েয বাভে। না ভেভয়ও
হাজার মাইল দূভর বভে সে েয বাে সেন এভে লােভলা আমার প্রাভণ, অবশুই নাভক নয় । সদ্ভখভছ আর সিভবভছ ভশেী
মানয র্ দ্ীভপকা পাড্যভকান সকন সলক সকাভমাভক ভনভজর ভবভয়র অনয ষ্ঠাভনর জনু সবভছ ভনভয়ভছল। অবশুই অভতভিভদ্র
সবলী েয ভলর েয বাভে মাভতভয় ভদ্ভত।
ভবজ্ঞানী সটেলার ববদ্যুভতক আভলার কভয়ল আভবষ্কতষ া বভল জাভন, সেরভিয়া সিভক আভলার পরশ সোভখ লােভত পাভর
তভব েন্ধ নয়।

জানা হল সটেলার ভমউভজয়াভমর অন্ধকার ঘভর দ্শষনািীরা হুাভলাভজন দ্ে
হাভত োভর ভদ্ভয় সঢাকা মাত্র সকািাও সেন অন্ধকার ভেভে উঁেয স্তভম্বর উপর
আভলার ভশখা ঝলভে উঠভলা োভি োভি েবার হাভত হুাভলাভজন লাইট জ্বভল
উঠভলা। ভবজ্ঞানী সটেলাভরর এমভন মজার ক্ষমতা।
সটেলার ভমউভজয়াম ঘয ভর এভে সছভল বলভলা
-সটেলার েম্পভকষ অভনক মজার কিা বলার আভছ। এভতা েে সতামাভক সোভন
শুনাভত পারভবা না। আো মা ইউভরাভপ সকান সদ্শটা এখভনা সতামার খয ব
সদ্খভত ইভে কভর বলভতা?
-সবশী সকািাও নয় তভব োনাড্া একবার সেভত পারভল হভতা
-ইউভরাভপ ইেলাভমর কীভতষ সদ্খার ইো তাই না? তভব এই টযুর োন খয ব
গুভছভয় বতরী করভত হভব বয ঝভল।
মভন মভন ভনভজভক বললাম ইেলাভমর কীভতষ ভতা আভছই আরও আভছ সেদ্ভরভকা োভেষয়া সলারকা, ভেভন োনাড্ার েন্তান,
োভক এই োনাড্া শহর সিভকই ১৯৩৮এ সেভনর বস্বরাোরী েুাভেস্ত ফ্রাভকা সকান ভেহ্ন না সরভখ সলাপাট কভর ভদ্ভয়ভছল।
সতা এিাভবই প্রায় স্বভের সঘাভর এক মহাভদ্শ সিভক আভরক মহাভদ্ভশর সদ্শ ভ্রমভণর োুঁভদ্ পা সদ্ওয়া হল।
েময় েয ভোে ভমভলভয় দ্যবাই হভয় মাভিদ্ সপৌুঁছাভনা সেল। োত্রা পভি দ্যবাইভত ভকছয টা েমভয়র জনু োত্রা ভবরভত ভছল।
সোেল-ঘয ম-ভবশ্রাভমর পর তরতাজা হভয় আর এক জায়োয় রওয়ানা। সে হভে মাভিভদ্। সেভনর রাজধানী মাভিদ্ শহভর
একভদ্ন কাটিভয় এমন এক জায়োয় সপৌুঁছাব োর কিা িাভবই ভন। জায়োটা হভে সেভনর আিালয ভেয়া অিভলর রাজধানী
সেভিল, োভক েুাভনে িার্ায় সেভিইয়া বভল । এই জায়ো সিভক োনাড্া বাভে বা সেভন ঘন্টা ভতভনভকর রাস্তা। আবার
সেই সেভিল বা সেভিইয়া সিভক ফ্রুাভের রাজধানী পুাভরভে ভবমাভন সেভত লাভে একঘন্টা আর সেভন লােভব ভতন
ঘন্টা। পুাভরভে তখন েরকাভরর সপনেন নীভতর প্রভতবাভদ্ হট্টভোল, বহহহ, বরহর েলভছ। োওয়া হভব ভক না তা পেভলা
প্রভের ময ভখ। আমার ইো ও আকর্ষণ সেভন োওয়া। তা হভল পভির দৃশুাবলী সদ্খার অপূ বষ েয ভোে িাভক। পভরস্থভত
ভবভবেনায় মভন হল তা হবার নয়। সেভনর টিভকট বাভতলই করভত হল কারন পুাভরভে োেভপাটষ ধমষঘট তযভে তখন।
েময় ও েয ভোে ভছল বভল পরবতী োত্রা ভনভয় িাবার জনু োনাড্া ঘয ভর এভে আবার সেভিভল আরও দ্য’ভদ্ন িাকা হল।
োনাড্ার েে আলাদ্া কভর শুনাভনার ইো । তাই অপূ বষ শহর সেভিভলর কিা আজ বভল। এই শহর কমলা সলবয র শহর।
পত্রভমােী বৃ ক্ষ নয় এই কমলা োছ। পাতা ঝরায় না এরা। পাতায় পাতায় পূ ণষ কমলা সলবয র োছ োরা বছর ভেভিলভক
উষ্ণতা সিভক বাুঁভেভয় শীতল কভর রাভখ। সেভিভলর পভি পভি দ্য’পাভশ কমলা সলবয র োভছর োভর। োভছর ছায়ায় ছায়ায়
ঢাকা রাস্তা । এর েয ল েখন সোভট কমলােয ভলর েভন্ধ সেভিল শহর মাভতায়ারা হয়। েভলর সমৌেয ভমর পেন্ত সবলায়
এভেও সদ্খলাম অপূ বষ উজ্জল রভের েভলর েম্ভার। রাস্তার দ্য’পাভশর োভছ োভছ সিাকা সিাকা কমলা সলবয ধভর আভছ।
দ্যুঃভখর কিা হল এই কমলাভলবয োছ সিভক সপভে তখনই খাওয়া োয় না, কারন এর স্বাদ্ এভতা সতভতা। স্থানীয়
সলাকজন জানাভলা এই কমলা সলবয ইংলুাভে রেতানী করা হয় আর ইংভরজরা তা ভদ্ভয় মামষাভলড্ বতরী কভর। সেভনর
সেভিভলর সতভতা কমলা ভদ্ভয় ইংভরজভদ্র বানাভনা েয স্বাদ্য েয ইট অভরঞ্জ মামষাভলড্ পৃ ভিবীর সে সকান শহভর বভে ভকভন
খাওয়া োয়। সবাঝার উপায় সনই সে োছ সিভক সপভে এই েল ময ভখ সদ্ওয়ার সজা সনই।

সরামানভদ্র পতভনর পর ইেলাভমর আভধপভতুর
েমভয় আল আিালয ভের এই শহভরর োভি োভি
ময েলমান শােকভদ্র ভনভমষত আল কাজার প্রোদ্
আজও তার সেৌিেষ আর সেৌকভেষর পশরা ভনভয়
দ্শষভকর নয়ন নভিত কভর। এই জায়োভত সরামানভদ্র
েমভয় সে একটা স্থাপনা ভছল তাভতই ময েলমানরা
আল কাের অিষাৎ পুাভলে বা রাজপ্রাোদ্ ভনমষান
কভর। ইভতহাে ঘাটভল জানা োয় ইউভরাভপ সে
েময়ভক মধুেয ে বভল অভিভহত করা হভয়ভছ, সে
েময়ভকই হাজার বছভরর অন্ধকার েময়ও বলা হয়।
ইউভরাভপর অন্ধকার েমভয় ময েলমান শােন আইভবভরয়ান সপভননেয লাভত প্রভতভষ্ঠত হভয় ভশক্ষা েংস্কৃভতর ভবস্তার কভর।
অংক, শলুভেভকৎো, সজুাভতভবষদ্ুায় ময েলমানভদ্র অজষন সে েমভয় সেভনর কভড্ষািা শহর ও সেভিভলর মাধুভম
ইউভরাপীয়ভদ্র কাভছ সপৌছায়। পরবতী খ্রীিান রাজনুবেষ ময েলমানভদ্র অোমানু েয ির েব ভনমষান ধ্বংে কভরভন বরং
ভনজস্ব পছিনীয় না না প্রভলপ ও পভরবতষ ভনর মাধুভম েেভে রক্ষা কভরভছ, আরও উৎকর্ষ োধন করভছ। পৃ ভিবীর এই
অিভল িিবু হভে ইেলাম ধমীয় নকশামভেত বতরী বশভেক ভনমষান ও ইউভরাপীয় সরভনোর নানা উদ্াহরণ। এই সেই
প্রাোদ্ ময েলমান শােভনর অবোভনর পভর পভরই সেভনর কুাভিভলয়ান রানী ১ম ইোভবলা বা ইজাভবলা ও রাজা
োভড্ষনাভের বাের রাত হয় সেখাভন। এই প্রাোদ্ সিভকই রানী ইোভবলার েনদ্ ও পৃ ষ্ঠভপার্কতা ভনভয় ইতালীয় বংভশাদ্ভযত
ভেভিাোর কলম্বাে সদ্শ আভবষ্কাভরর সনশায় েময ভি তরণী িাোন। কলম্বাভের আভমভরকা আভবষ্কাভরর অভিোন এিাভবই
সেভিভলর আল কাজার প্রাোভদ্র এক দ্রবার কক্ষ সিভক অনয ভমাদ্ন ও পৃ ষ্ঠভপার্কতা সপভয় শুরু হভয়ভছল। সে দ্রবার
কভক্ষ কলম্বাভের জাহাভজর সছাট একটি সরভেকা আজও েংরভক্ষত ো েুানীয়ভদ্র সেৌরব আর সেৌেষভক স্মরণ করায়।
সেভনর প্রকৃভত ভকছয টা রুক্ষ ও শুস্ক। সে সদ্ভশর পািয ভর ও রুখাশুখা আিালয ভেয়া সিভক েময ি পভি োত্রা কভর কলম্বাে
আভমভরকা খযুঁভজ সপল। োর েলশ্রুভতভত আভমভরকার ভবরাট অিভল েুানীয় উপভনভবশ স্থাভপত হভয়ভছল। পরভদ্শ
করায়ভত্ত এভন উপভনভবশ স্থাপন োরা কভর তা তাভদ্র জনু শভি, ক্ষমতা ও সেৌরভবর প্রদ্শষন আর োভদ্র বা সে
জনভোষ্ঠীভক এই শৃ ংখভল বাুঁধা হয় তা তাভদ্র কাভছ ক্ষমতাশীল ঔপভনভবভশকভদ্র দূবৃ ষত্তপনা ছাো ভকছয নয়। তকষ াতীত
ভবর্য়। দ্খলদ্ার ঔপভনভবভশকরা কখভনাই েভে ও মমতায় উপভনভবভশর মানয ভর্র মেল োধন কভরভন, বরং ভনমষম হাভত
ভনষ্ঠযর পন্থায় লয ণ্ঠন কভর ভনভয় সেভছ েত েম্পদ্।
োম্প্রভতক একটি েূ ভত্র উভেভখত সে িারতীয় উপভনভবশ েখন ইংভরজরা করায়ত্ত কভর তখন ‘India represented
one quarter of the world economy when Britain began to conquer it in 1757. And it was we British
who impoverished it. So argues Inglorious Empire, a remarkable new book…savagely critical…
it demolishes the argument that the British were benign imperialists’(Matt Ridley, The Time)
শশী িারুর Inglorious Empire What the British Did to India অভত েম্প্রভত িারভত আকাভদ্মী পয রস্কার
জয়ী একটি বই। োভত সলখক সদ্ভখভয়ভছন ভিটিশ োম্রাজুবাদ্ী কভলাভনয়াল শভি ভকিাভব কনক-কািন লয ভটপয ভট, ভছভে
খামভে ভনভয় সেভছ িারতীয় উপভনভবশ সিভক। এই বইভয়র েমাভলােক মুাট সরড্লী টাইম পভত্রকায় ভলভখভছন সে
ভিটিশরা ‘ভনভদ্ষার্ োম্রাজুবাদ্’ ভছল এমন েয ভিভক গুভেভয় ভদ্ভয়ভছ শশী িারুর এই বই।

তভব োভহাক কলম্বাভের আভমভরকা আভবষ্কাভরর শতবর্ষভক স্মরণীয় করভত আিালয ভেয়ার রাজধানী সেভিভল লা োনার
ভনমষান েভতুই েমৎকার। অপূ বষ এক স্থাপনা।
দ্য’ভদ্ন সবশী িাকাভত আরও ভকছয ট েময় লা োনার পািভরর কারুকাজ করা
উন্ময ি েত্বভর সঘারা ও পভেষভলভনর টাইলে ভদ্ভয় বতরী নকশায় ময োভনা
সেভনর ভবভিন্ন শহভরর প্রভতিয মনকাো ভেত্রগুভলা েিীরিাভব পেষভবক্ষভণর
েয ভোে ভমলভলা।

সেভিভলর লা োনার েত্বর

কলম্বাভের আভমভরকা আভবষ্কাভরর শতবর্ষ উপলভক্ষ সেভিভল ভনভমষত লা োনা

সেভিভলর রয়াল আলকাজার প্রাোদ্ ইেলাম, খ্রীভিয় ও সরভনোর নকশার দৃভিকাো ববভশভির েমাহার। আভরক কিায়
আল কাজার হভে ময েভলম ও খ্রীভিয় বশভেক েৃ জনশীলতার েমাভবশ।

হাজার বছর আভে োদ্া টাইলভে নীল কাভলভত অপূ বষ আরবী
কুাভলোভেভত আোহর নাম ভলভখ আল কাজার প্রাোভদ্র সদ্য়াল
ময োভনা হভয়ভছ সদ্খার মত। ো ভকছয েয ির তা নি করা হয়ভন,
সিভে সেলা হয়ভন, ধ্বংে করা হয়ভন। ভশভের মেষাদ্ায় আজও তা
রভক্ষত। নয়ভতা এক হাজার বছর আভে েয ির িাভব খয দ্াই কভর
আোহর নাম সে কাভঠ ভলভখত হভয়ভছল সে কাঠ কাুঁে ভদ্ভয় ময ভেভয়
আজ পেষন্ত রভক্ষত হভতা না।

আল কাজাভরর এক প্রভবশ দ্যয়ার

প্রাোভদ্র প্রভতটি অেন ও সকাভন োছপালা ও পাভনর নহর বইভয় ভদ্ভয় এমন স্বভস্থ ও প্রশাভন্তর উদ্ুান ভনমষান করা
হভয়ভছ ো ক্লাভন্ত ময ভছভয় সদ্য়। আল কাজার প্রাোভদ্র এমভন এক অেভন(ভবশাল কত সে েত্বর রভয়ভছ োভত বাোন ও
পাভনর নহর রভয়ভছ অভনক)র সকাভন মানয ভর্র বতরী এক স্থাপনা ো সদ্খভত আহামভর নয় তভব এর কমষকাে অবাক
করার মত। সদ্খা োভে উঁেয পািভরর ো সবভয় পাভনর ধারা নামভছ আর বাতাে বভয় োওয়ার েময় তাভত বাজনা সবভজ

উঠভছ বা োভেতীক ধ্বভন ছভেভয় পেভছ। এটা শােকভদ্র ভনভমষত এক ভশেকমষ ো বহমান বাতাে ও ভঝরভঝর কভর সনভম
আো পাভনর ভমলভন সবভজ উভঠ। মানয র্ সে ভেভত্তর আনভির জনু ভক সকৌশভল প্রকৃভতর েম্ভারভক (এভক্ষভত্র বহমান পাভন
ও বাতাে) এমন বশভেক িাভব কাভজ লাভেভয়ভছ তা সদ্ভখ ভবস্ময় জাভে!
এেব ভশভেত েৃ জন সদ্ভখ মভন হল ক্ষমতাবাভনরা শুধয েয দ্ধভবেহ আর খয ভনাখয ভনভত শভি বুয় না কভর এমন েয িভরর
েৃ ভিভত আরও সবশী কভর মভনাভনভবশ করভল, তা েব জনোধারভনু ছভেভয় ভদ্ভল প্রজভন্মর পর প্রজন্মভক ময গ্ধতায় আভবি
কভর রাখভত পারভতা। এেব ভনমষাণ হয়ভতা নতযন ভকছয বতরীরও প্রভণাদ্না ভদ্ভয় সেভতা সলাকজনভক। এমন আনিদ্ায়ক
ও স্বভস্থদ্াভয়নী েব েৃ ভি মন ও সোখ িভর সদ্খভত হভল হাুঁটভত হভব আর সেভিল সছাট্ট ভছমছাম স্নীগ্ধ শহর বভল হাুঁটাটা
ক্লাভন্তকর লাভেভন।
সেভিভলর আল কাজার প্রাোভদ্র ভপছভনর সদ্য়াভলর কাভছই আবাভেক সহাভটভল ভছল আমাভদ্র অবস্থান। তা সহাভটল
ছােভত হল সিার পাুঁেটায়। টুাভি ঠিক েমভয় আমাভদ্র তযলভত আেভলা। জাভন না সকািায় োভে, সকান বাহভন আমরা
েন্তভবু সপৌুঁছাব সকান ধারনা নাই। অভত সিাভর ঘয ম সিভে এক সঘাভরর মাভঝ রওয়ানা। টুাভি োলক েয ুট টাই পরা
মাঝবয়েী েুানীয় িিভলাক। সে সবোরা ভবভদ্শী োত্রী সপভয় তার ইংভরজী িার্াটা ঝালাইভয়র জনু উভঠ পভে লােভলা।
‘কভব সেভিভল এভেভছা?’ ‘আল কাজার টযুর কভরভছা ভনশ্চয়?’ ‘োনাড্া োভব ভক?’ প্রভতটি প্রভের পভরই জানভত
োইভছ
‘আো আমার ইংভরজী বয ঝভত পারভছা সতা?’ ‘ইংভরজীটা ঠিক আভছ সতা?’ ইতুাভদ্ ইতুাভদ্।
দ্যুঃখ কভর আরও বলভলা ‘এখন অিষনীভত এখাভন িাল না, জান পাুঁে বছর কাজ ভছল না আমার; এই কাজ সপভয়ভছ মাত্র
পাুঁে ছয় মাে’। তারপর িিভলাক আমাভদ্র েমভক ভদ্ভয় বভল উঠভলা
‘আো বলভতা সতামাভদ্র সকািায় নামাভবা সেন সিশভন না এয়ারভপাভটষ’?
ওর কিা শুভন আভেল গুেযম।
ইংভরজী বলায় মত্ত িাকায় ও সবোরা িযভলই সেভছ োত্রীভদ্র সকািায় নামাভত হভব।
এয়ারভপাভটষ নামাভত হভব শুভনই েয ুটপরা ড্রাইিার িিভলাভকর প্রে
-সকািায় োভব সতামরা?
ওর োভি োভি আভমও তখভন জানলাম আমরা পুাভরে োভে এবং এুাভরাভেভনই োভে। মাভন হল বাভে কভর পভির
দৃশুাবলী সদ্খভত সদ্খভত একভদ্শ সিভক আভরক সদ্ভশ োওয়ার আনিটা হভে না।
ড্রাইিার সলাকটির বকবকাভন েলভছই
-ো অবস্থা পুাভরভে; েরীভবর অবস্থা বে কঠিন আর ভজভনেপভত্রর িীর্ন দ্াম পুাভরভে। সদ্খভব সেভিভলর সেভয় কভয়ক
গুণ সবশী।
সবশী কিা বলভলও সলাকটি েঠিক কিাই বভলভছ। পুাভরে আেভলও দ্াভমর শহর। টুাভি িাো, সহাভটল িাো, টয়ভলট
িাো, খাবারদ্াবার েবই দ্াম।
এয়ারভপাভটষ সনভম সদ্খা সেল পাবভলক োেভপাটষ বন্ধ। েরােীরা ইংভরজ আর ইংভরজী দ্য’সটাই খয ব একটা পছি কভর
না। এক েমভয়ভতা ইংভরজী শুনভলই পুাভরভেয়ানরা নাক কুেভক েভর সেভতা বভল শুভনভছ। তবয ও এক প্রাইভিট কারভক

ইংভরজীভতই নম্রিাভব বভল কভয় রাজী করাভনা হল। পুাভরভের নুাশনাল একাভদ্মী অে ভমউভজক(Academie Nationale
De Musique) হভলর খয ব কাছাকাভছ ভনধষাভরত ঠিকানায় সপৌুঁছাভত লােভলা প্রায় দ্যই আোই ঘন্টা। কারন পাবভলক োেভপাটষ
হরতাভল। তাই েবাই ভনভজ ভনজ োেীভত রাস্তায় সনভম এমন জানজট বতরী কভরভছ বলার মত না। এবার সহাভটল নয়
আমাভদ্র আস্তানা হল এআরভবএনভব। তভব জায়োটা সবশ পভরষ্কার পভরেন্ন, েয ির ও েয ভবধা জনক। দ্শষনীয় অভনক ভকছয ই
কাছাকাভছ।
দ্যপয ভরর খাওয়ার জনু কাভছই ভছমছাম েয ির কাভে পাওয়া সেল োর নাম কুাভে আটিষজান। লাি টাইম হওয়াভত কাভের
বাইভর পেষন্ত েয ুভটট বয ভটট মানয ভর্র লাইন।
লাইন ধভর ধীভর ধীভর আমরাও কুাভশয়াভরর কাভছ সপৌুঁভছ খাবার অড্ষার ভদ্লাম। কুাভের মতই খাবার দ্াবারও িাল।
পৃ ভিবীভজাো এখন সিভজভটবল ও অেষাভনক খাবাভরর জয়জয়কার। ওই কুাভেভত েমৎকার মাভিভেইন নরম েুাপটা
আকৃভতর বনরুটি ভদ্ভয় বানাভনা সিভজভটবল েুােউইে আমার কাভছ দ্ারুন েয স্বাদ্য লােভলা। বনরুটিভত সকান সেইন বা
শেু সনই! সেইভনর মাভঝ ভতল, ভতভে, কাভলভজরাভতা আভছই, এমন ভক ভমভি কুমোর ভবভেও বাদ্ োয় ভন। েুােউইভে
ভছল সবগুন, ভমভি কুমো, োদ্া ভমভি আলয , কুাপভেকাম আরও কত ভক। সেভনর খাবার বলার মভতা না। তভব খাুঁটী
েুাভনে েয েন্ধী জােরান ভদ্ভয় রাোভনা ভেভকন পাইভয়ইয়া(Paella) সদ্খলাম মানয ভর্র খয ব পছি। পুাভরভে ঘভরর কাভছ
বভল আমরা দ্যই সবলা ওই ঝকঝভক তকতভক ভছমছাম কুাভেভত সখভয় ভনতাম। রাভতর খাবার ঘভর বতরী হভতা। তভব
েরােী বা বােলা খাবার নয়। সোজাোপটা ইটাভলয়ান খাবার পােতা সরভধ েভে োদ্া সোট ভেজ, অভলি, শশা, টভমভটা
ভদ্ভয় েীক োলাড্ ভদ্ভয় ভড্নার।
প্রিম ভদ্ভক কুাভশয়ার মভহলা ও তার েহকারী তরুণী সমভয়টি হাভেভবহীন বুাজার ময ভখ অড্ষার ভনত, এবং সতমভন সোমো
ময ভখ খাবার এভন ভদ্ত। সফ্রি একটয জাভন তাও ধনুবাদ্ বলভতও ময খ খয লতাম না। সশর্ভদ্ন সিকোভি সদ্ভখ বয়ষ্ক মভহলা
োুঁদ্ময খ কভর অড্ষার ভনল এবং তরুণী েহকারীও হাত সনভে সোভখ ভঝকভমভক আভলা ছভেভয় েম্ভার্ন জানাভলা। খাবার
সদ্ওয়ার েময়ও সমভয়টি হাভে হাভে ময ভখ বভো ‘ভেলিযু্য়ুা সে’ ‘বন এুাভপভতত’ ।
আভমভতা হতিম্ব। আমার ভবভস্মত োউভন সদ্ভখ সছভল বভো ‘দ্যই সবলার বাুঁধা কািমার সদ্ভখ ওভদ্র ময ভখ হাভে সশর্
হভে না, বয ঝভল মামভন’। সিভব সদ্খলাম তাইভতা। োরজন মানয ভর্র কাছ সিভক ওরা কম ইউভরা সতা হাভতভয় ভনভে না।
তভব বুাজার ময খ হউক আর োই সহাক না সকন েরােীভদ্র খাবার সদ্খভতও িাল, সখভতও মজা।
ঘয রাঘয ভর করভত সবর হভয় সদ্খা সেল পাবভলক োেভপাটষ বন্ধ। পয ভলশ োরভদ্ভক। পুাভরভের নামী দ্ামী শভপং সেন্টার লা
লুাোইভয়ভলর োমভন িুানোন হাভত বেভনকরা পাহাোয়। ভকভের জনু এভতা েতকষ তা! নুায়েংেত সপনেন দ্াবীদ্াররা
ভক এভতাই িয়ংকর সে তাভদ্র তাোভনার জনু সিনোনধারী দ্রকার? নাহ্ তা নয় । এটা হভে ‘েিােী’ দ্মভনর জনু।
আগুভন পয ভে োওয়া সনাটরড্ুাম ভেজষা তখনও অিষাৎ ভড্ভেম্বর ২০১৯ভশও দ্শষকভদ্র জনু উন্ময ি হয়ভন। বাইভর সিভক
ঘয ভর ঘয ভর সদ্খলাম, আর সছাটভবলায় পো ভিক্টর হুভোর েভরত্র ‘হান্েবুাক অব সনাটারড্ুাম’সক কেনায় খযুঁজলাম।
সনাটরড্ুাম ভেজষার পর লয ুি আটষ েুালারী হভে েন্তবু। হাুঁটা হভয়ভছ অভনকটা। এবার কাভছর শভপং মভলর ঝলমভল এক
কুাভেভত কভে আর েয স্বাদ্য সফ্রি সোভো খাবার ইো হল। খাওয়ার সশভর্ মভন হল প্রকৃভতর ড্াভক োো ভদ্ভয় তভবই
আটষ েুালারীভত োত্রা হভব বয ভদ্ধমাভনর কাজ। ওখাভনওভতা হাুঁটভত হভব। োমভনই আেভছ েীিমাে তাই শভপংমভলর
ভিতর আভলার বনুা বইভছ। টয়ভলভটও তাই। আভলা ঝলমল টয়ভলট বুবহার করভত হভল এক ইউভরা েভিষ্ঠ নয় ভদ্ভত

হভব এক ইঊভরা দ্শ। ভেভিল, মাভিদ্, োনাড্াভত টয়ভলভট সেভত এক ইউভরার সবশী কখভনাই ভদ্ভত হয়ভন। সেভিভল
োেীর োলক ঠিকই বভলভছল পুাভরভে েবই দ্াম।
লয ুি েুালাভরভত সেভত সেভত সদ্য়াভল ভলওনাভদ্ষার ভেত্র প্রদ্শষনীর সপািার সোভখ পেভলা। শুরু হভয়ভছ অভক্টাবভর
২০১৯এ েলভব সেব্রুয়ারী ২০২০ পেষন্ত। প্রদ্শষনী আভয়াভজত হভয়ভছ দ্া ভিভির মৃ তযুর পাুঁেশত বছর পূ ভতষ উপলভক্ষু। এই
প্রদ্শষনীভত ‘সমানাভলো’সতা িাকভবই। তভব ভনভশ্চত জাভন ভলওনাভদ্ষা দ্া ভিভির ‘োলভিতর মাভি’(লুাটিন িার্ায়
‘সেভিয়র অব দ্ুা ওয়ার্ল্ষ’) ভশভরানাভমর ভেত্রকমষটি এখাভন িাকভব না। প্রিমত: দ্া ভিভির ভবখুাত ১৫/২০টি ভেত্রকভমষর
মভধু এই ভশে কমষটিই বুাভি মাভলকানায় ভছল ও আভছ। ভিতীয়ত: ভনউভনয়ভকষ র ভেভির ২০১৭র মাভেষর অকশভন
েভ্ষাচ্চ মূ ভলু ভবভেত হওয়ার পর ‘োলভিতর মাভি’সকািায় আভছ তার হভদ্শ পাওয়া োভে না। এ পেষন্ত েত ভেত্রকমষ
পৃ ভিবীভত ভবেী হভয়ভছ তার মভধু এটি ভছল েবভেভয় দ্ামী। এর ভবেয় মূ লু হল ৪৫০,০০০,০০০ ইউএে ড্লার, ো প্রায়
অভধষক ভবভলয়ন ড্লার।
এই ভেত্রকভমষ সদ্খা োভে সরভনোর সপার্াভক আভশবষাদ্ সদ্য়ার িভেভত এক হাত উভত্তাভলত ও অনু হাভত স্বে ভেিাল
বল হাভত েীশু। দ্ীঘষভদ্ন প্রায় েবার অজাভন্ত অন্তরাভল বুভিেত েম্পভত্ত ভহভেভব পভে িাকায় পভর অভনক েভে োোই
ও তার আভে পাুঁে জন ভিভি ভশেকভমষর ভবভশর্জ্ঞ একভত্রত হভয় ভেত্রটি আেভলই দ্া ভিভির অংভকত ভক না সে নীভরক্ষা
কভরভছভলন। আেল ভক নকল সে অনু ভবতকষ । পূ ণরুদ্ধার কমষ েম্পাদ্ন সশভর্ ‘োলভিতর মাভি’সক ২০১১ োভল লেভন
এক প্রদ্শষনীভত উপস্থাপন করা হয়।

তার আভে পাুঁে জন ভিভি ভশেকভমষর ভবভশর্জ্ঞ একভত্রত হভয় ভেত্রটি আেভলই দ্া ভিভির অংভকত ভক না সে নীভরক্ষা
কভরভছভলন। আেল ভক নকল সে অনু ভবতকষ । কিা হল এভতা দ্াম ভদ্ভয় সক ভশেকমষটি ভকনভলা? সশান োয় দ্যবাইভয়র
োংস্কৃভতক মিী ভেভির অকশভন সরকড্ষ মূ ভলু এটি ভকভনন। আর তা সকনা হভয়ভছল দ্যবাইভয় লয ুি েুালারীর জনু। ো
জনমানয ভর্র জনু প্রদ্ভশষত হওয়ার কিা। ভকন্তু পভর বাতাভে সিভে সবোভনা ভেেভেোনীভত সশানা োভে এই ভশে কমষ

এক সেৌদ্ী রাজপয ত্র দ্যবাইভয়র মিীর মাধুভম আোভল সিভক ভকভনভয়ভছন । রাজপয ত্র ভশভের পৃ ষ্ঠভপার্ক হভতই পাভরন
তাভত সদ্াভর্র ভকছয সনই। তভব এই রাজপয ত্র এর উপেয ি ভক না সক জাভন। োলভিতর মাভি ভবর্ভয় ওয়াভশংটন সপাভির
এক প্রবভন্ধ(অভক্টাবর ১৫, ২০১৯প্রকাভশত) বলা হয়, সে রাজপয ত্র সরকড্ষ মূ ভলু ভশেকমষটি ভকভনন ভতভনই সেই েমভয়ই
ওয়াভশংটন সপাভির কলাভমি জামাল খাভোেীভক হতুার ভনভদ্ষশ ভদ্ভয়ভছভলন। তারই অেয ভল সহলভন তযরভস্ক ভনভজরই
সদ্ভশর দূতাবাভে খাভোেীভক হতুার পর টযকভরা টযকভরা কভর ববদ্যুভতক েযলার আগুভন পয ভেভয় সেলা হয়। োরা বা সে
সদ্শ পৃ ভিবীর ধমষপ্রাণ মানয ভর্র কাছ সিভক হভজর সমৌেয ভমই ভবভলয়ন ভবভলয়ন ড্লার আয় বা সরাজোর কভর তাভদ্র
রাজপয ভত্রর জনু খয ন করাভনা বা ভশেকমষ েংেভহ অিষ সজাোন সকান ভবর্য়ই হভত পাভরনা।
বলা হয় এই ভবশ্ব িহ্মাভে দ্া ভিভির ও অনু েব ঐভতহাভেক ভশেকভমষর উপেয ি রক্ষনাভবক্ষভণর কায়দ্াকানয ন পুাভরভের
লয ুি ভমউভজয়াভমরই েিােি িাভব জানা। অিে সদ্খিাভলর সোেুতা িাকভলও লয ুভির হাভত ওই ভেত্রকমষ আভেভন।
ভশেকমষ ‘োলভিতর মাভি’ নাভক রাজপয ভত্রর ভবলােবহুল বুভিেত প্রভমাদ্তরীর ভেভে েংলগ্ন সদ্য়াভল ঝয লাভনা আভছ। দ্া
ভিভির কিা বলভত বলভত সপৌুঁভছ সেলাম লয ুভির কাভছ। সেভিভলর লা োনার সেভয়ও অভনক বে েত্বর লয ুভির োমভন।

েত্বভরর সশভর্ সেখাভন টিভকট ভদ্ভয় ঢয কভত হয় তার খাভনকটা পভর ন্ইভয়র দ্শভক লয ুভির োমভন ভনভমষত ভতনটি স্বে
ভপোভমড্ আকৃভতর স্থাপনা । মাঝখাভনরটি বে, দ্য’পাভশ দ্যটি সছাট। ওই ভপোভমভড্র পভর লয ুভির প্রভবশ পি। কপাল িাল
বলভত হভব সে মায়নাে সটম্পাভরোভরর মাভঝও েূ েষ সদ্খা সদ্ওয়াভত ভপোভমভড্র স্বেতা োদ্ামাটা কুাভমরায়ও ধরা
পেভলা।

এর পভরই সদ্খা হভব ভমউভজয়াভমর ভিতভর অভপক্ষমান শত শত বছভরর প্রােীন েব মুাভজক। তযভলর আুঁেভে কুানিাভে
উদ্ভাভেত সে েব মুাভজভকর েে আভরক েমভয় বলা োভব।

