
	

	

নাটকটা %শষ হেy যােব   
খnকার জািহদ হাসান  
(জনিpy নাট5ািভেনতা শহীdjামান %সিলমেক িনেবিদত) 
 
নাটকটা িশgী %শষ হেy যােব,  
কlনার %ঘাDারা sেpর %চৗহিd %পেরােলই নাটকটা %শষ হেy যােব- 
দূর িভনgহবাসীেদর সবুজ আকােশ নািক মােছরা উেD উেD %বDাy,  
নীল বেণNর গােছ গােছ অেkাপাস নািক বাঁেধ বাসা, 
আর পাখীরা %সখােন নািক বাস কের জেল- 
যা িকছু অজানা অেচনা কখেনা কখেনা বD ভীিতকর হy তা, 
আবার যা িকছু অjাত মােঝ মােঝ বD হাতছািনও %দy তা। 
 
নাটকটা িসেনমার rপ ধারণ করেলই %শষ হেy যােব,  
অতএব সকল প5ানপ5ানািনর হেব অবসান, 
নাyেকরা শহীdjামান %সিলমেক ফেলা করেত %গেলই-  
নাটকটা পানেস হেy যােব, 
িভেলনরা শহীdjামান %সিলমেক ফেলা করেত %গেলই- 
নাটকটা %শষ হেy যােব, 
sতরাং বেস বেস kমাগত হাই %তালারও ঘটেব অবসান,  
িনি_তভােব দশNক ও নাট5কােরর সীমােরখা তখন হেy যােব অদৃa, 
অতঃপর %লখকবৃn ও পাঠকবগN একীভূত হেব।  
 
যত নৃত5 িনজ িনজ বৃেtর মােঝই সীমাবd-  
বৃেtই যত নৃত5, বৃtই যার যার মহািবf, 
যত দশNন যত মতবাদ যত ফীডব5াক- 
িনজ িনজ ঘুলঘুিলর িছdপেথ %দখা জীবনেক %কj কেরই আবিতNত, 
বসবাসেযাগ5 নতুন %কােনা gেহর %খাঁেজ এখিন তাই %বিরেy পDা উিচৎ, 
পুরাতন নাটকটা তাই এই মুহূেতN %শষ হওyা দরকার। 
 
কািহনী আওর কাহািনর মােঝ অহরহই টkর লাগ যাতা hাy, 
তপন িসংেহর 'গl হেলও সিত5' হেy যাy ধুমধাDাkা 'বাওyািচN',  



	

	

আজব একটা িহnী িফিl sDেŋ ঢুেক িগেy এভােব pাyই সংsৃিত যাy মের,  
'গl হেলও সিত5' %টঁেস যাy সিত5 সিত5- 
িহিn ছিবর '%দবদাস' এেকবােরই মের যাy, 
ছাyাছিব sশীতল ছাyাতেল ছিব হেy িচরতের %নy িবrাম, 
সািহত5 মের যাy %যমন ঈদ আর পূেজা সংখ5ার চােপ। 
 
ইউিটউেব নাyাgার জেলর লাহান লাটক-িসনামা ঝরতােছ, 
উ_ারণdt %মলা মাইনেষ অেটাgাফ p5ািks করতােছ, 
অগিণত তীথNযাtীর ভীেDর %ঠলােত sগNদূত আর পূণ5াtারা অিতx,  
নাটকটা তাই আসেলই িশgী %শষ হেy যাওyা pেyাজন। 
 
সৃিtলg হেতই সকল ছাগল বুঝেত অপারগ %য তারা আসেল ছাগল, 
আবহমান কাল হেতই কিতপy মাnষ বুঝেত অপারগ %য তারা আসেল অমাnষ- 
ওেহ িনxুর অতীত, %তামার %বহাyা dিট %চাখ আিম আজ তাই %ফলেবা উপেD,  
%হ জnাn ভিব}ত, অতঃপর %তামােক ঘটা কের তা %দব উপহার।  
 


