
 

 

 
  

 2010رسالة لين نوتاج في اليوم العالمي للمسرح 
  
  
  

 هذه . دور الفنان بأن يبقي عينينه مفتوحتين، فيما عيون اآلخرين مغلقةقد قيل أن  
نتوقف عند االنتباه، المالحظة . نحن مراقبون ثقافيون. وجهة نظر بسيطة وجميلة

نتطّلع . ل تراثا جديدانحمي الّتراث، ونشّك. نستخرج، نكشف، نفّسرونحّل. والتفاعل
 .ومن ثم الى الخارج لنجد أفضل الوسائل لفهم ذواتنا... الى الداخل

 
نحن نعيش في عالم يتزايد ارتباطا من خالل سيطرة وسائل االعالم الجديدة، فيما ، 

ان مؤسساتنا . وبشكل متناقض، يتقّطع بفعل العنصرية،  الدين، السياسة واالقتصاد
ان حاجتنا . ة تتداعى فيما مؤيدون قلة يحاربون شلل حكوماتنااالقتصادية المعروف

الالمتناهية للنفط وللمعادن الثمينة والوقود سّلحت وبشكل قاتل الصراعات في اماآن 
اّن الفقر والمعاناة اصبحا من المسّلمات . آالعراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية

 من أجل حقوق االنسان االساسية في عالم من الوفرة، فيما ما تزال النساء تكافح
الكره و عدم الحب يغذيان الثورات الدينية، ما . ومن أجل الكرامة في معظم البلدان

نحن نبحث عن . يسّمم أجياال من الرجال والنساء  في مجرد بحث عن معنى لها
هذا هو . الحلول في مستوعبات القمامة، وندير جهاز التلفاز للتخلص من بؤسنا

لمكّون حسب تصميمنا الخاص، عالم مشّوش وجامح، ولكنه جميل و ساحر عالمنا، ا
 . جدا
 

بصفتنا فنانين ومواطنين عالميين، ال يزال العالم يسترعي انتباهنا، وبناء على ذلك علينا ان نكون باحثين مقدامين، لديهم 
ن ننظر بصدق للحالة االنسانية علينا اال نخاف من ا. الجرأة للخوض في مناطق حساسة للكشف عن الحقائق القاسية

هذا يعني ان نقارب عملنا ليس آصحافيين، انما آرواة وآقصصيين، بحيث . ونحاول ان نتصالح مع تناقضاتها و عيوبها
اّن تناقض عملنا االبداعي . علينا ان نكون صادقين، بينما نغزل القصص. نكسر القواعد لنساعد في تخيل العالم من جديد

اّنه يشّجعنا على طرح أسئلة صعبة عن الحرب . لنا الولوج الى أماآن ال نتجرأ على دخولها في حياتنا اليوميةهوالذي يخّو
 .والعرق والدين والفقر والحب والكره

 
للمسرح   .أو احباطنا المسرح هو المكان الذي يمّكننا آجماعة من ان نتشارك ضحكنا، ونذرف دمعنا ونظهر عاليا فرحنا

 .رقة على شفاء النفس ؛ فهو يسمح للجمهور والفنان على السواء بالّتخلص من السموم وطرد الشياطين الجماعيةالقدرة الخا

علينا ان نفتح . أنا أحّث آل واحد منا بان يحافظ على تنّوع عالمنا؛ وبأن يدعو مجموعة متنّوعة من االصوات الى المسرح
 .انها مسؤوليتنا؛ انها نقمتنا ونعمتنا. هأبواب ونوافذ مسارحنا لنسمح للعالم بالدخول الي

 .نحن مراقبون ثقافيون... فنحن رواة
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