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     ప్రప్ంచ రంగస్థల దినోత్సవ స్ందేశం 2019 

      27 మార్చి, 2019 

      తెలుగు అనువాదం 

________________________________________________________ 
 
 కార్లో స్ సెలార ా న్, క్యూబా      
    
నేను నాటకానికి పరిచయం కాక ముందే, నా గురువులు అపపటికే ఉనాారు. వాళ్ళు తమ సౌధాలను, 
వారి కవితవ విధానానిా వారి స్వంత జీవన అవశేషాల మీద నిరిమంచుకునాారు. వారిలో చాలా మంది 
ఉనికిలో లేరు, లేదా వారిని అరుదుగా స్మరించుకుంటునాాము: వాళ్ళు సాధనా గదులలో వినయంగా, 
ప్రేక్షకులతో కికిిరిసిన ధియేటరలలో నిశ్శబ్దంగా పని చేసారు, మెలల గా, ఎననా ఏళ్ళు పని చేసి, అసాధారణ 
విజయం తరువాత, వాళ్ళు కరమకరమంగా ఈ పదేేశాల నుంచి జారిపో య, కనుమరుగయాారు. నా 
వాకిిగత గమాం వారి అడుగు జాడలను అనుస్రించాలి అని నేను అరథం చేస్ుకునేస్రికి,  నేను అటువంటి 
పటుు  ఉనా, వరిమానంలో జీవిస్తి  ఉండే ఒక అపూరవమైెన స్ంపదేాయానిా, మరల తిరిగి రాని ఆ 
క్షణంలోని పారదరశకతను సాధించటం తపప, ఇంక ఏమీ ఆశంచకుండా ఉండటానిా వారస్తవంగా 
ప ందానని కూడా నేను అరథం చేస్ుకునాాను; రంగస్థలం మీద చీకటలల  ఇంకొకరిని ఎదురకినే ఆ క్షణంలో, 
స్ంజఞ  చెప్రప నిజం, బ్యట ప్ెటటు  మాట కంటట ఎటువంటి రక్షణ లేదు.  

 

పతేి రోజు రాతేి నా ఊరులోని మా దియేటర్ కు చాల మారు మూల పాేంతాల నుండి,  
మమమలిాకలవటానికి,  మాతో కొదిద  గంటలు, కొనిా క్షణాలను పంచుకోవటానికి  వచేే ప్రేక్షకులతో 
స్మావేశ్ం అవటం అనే క్షణంలోనే  నా నాటక నివాస్ మూలం ఉంది. ఎపుపడెైతే నేను నేనుగా ఉండటం 
అనేది మరిేపో యనన, ననుా నేను బ్ాధప్ెటుు కునాానన, ఆ పతేేాక క్షణాల నుండే నా జీవితం 
ఉదభవించింది, నేను  మరల పునరజనిమంచాను, ఇంకా నాటక వృతిి నిరవచనానిా అరథం చేస్ుకునాాను: 
స్వచేమైెన అశాశ్వత నిజం అనే  క్షణాలతో జీవించటానికి,  రంగస్థల వెలుగు కింద మనం ఏది చెపాి మో, 
చేసాి మో అని ఎపుపడెైతే  మనం తెలుస్ుకుంటామో, అదే నిజం, ఇదే మనలోని మరింత లోతెైన, మరింత 
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వాకిిగత భాగానిా పతేిబంబస్ుి ంది. ఎకిడ మనం ముస్ుగులు వెనుక వదిలేసాి మో, స్మరధవంతంగా 
మనం ఎవరు అనా భయానిా వీడి చీకటలల  చేతులను కలుపుతామో, అటువంటి క్షణాలతో నా నాటక 
దేశ్ం ,నాది మరియు నా నటులది, పె్నవేస్ుకొని ఉనాది. 

నాటక స్ంపదేాయం స్మమటుంగా ఉంటుంది. నాటకం పపేంచంలోని ఏదో  ఒక  పధేానమైెన పదేేశ్ంలో, 
నగరంలో లేక ఒక పతేేాక భవనంలో ఉంటుంది అని ఎవవరూ దుేవీకరించలేరు. నాటకం, నేను అరథం 
చేస్ుకునాదానిని బ్టిు , అదృశ్ా భూగోళ్ం దావరా వాాప్ిి  చెందుతూ ఎవర ైతే పేదరిిస్ుి నాారో వారి 
జీవితాలని, మరియు నాటక కళ్ని ఒకి ఏకీకృత స్ంజఞతో కలుపుతుంది. నాటకానికి స్ంబ్ంధించిన 
మహానుభావులందరూ వాళ్ళు మళ్ళు పదేరిశంచుటకు వీలు కాని పసే్ుుటమైెన, అందమైెన జాఞ పకాలతో 
పరమపదించారు; వారందరూ ఒకే విధంగా కనుమరుగయాారు,  తమను రక్ించుకోవటానికి ఏ విధమైెన 
స్రోవతిృష్ుత లేకుండా, వారు ఖ్ాాతి ప ందారు. అస్పష్ుత, బ్లం, సరవచే అనే ఒక గకపప అనిశేతి 
మధాలో నిజం అనే క్షణాలను  స్ృష్ిుస్తి , ఎపుపడెైతే అటువంటి  నిశ్ేయతవము అనేది  మన పనికి 
మూలమవుతుందో  అపుపడు ఎటువంటి గురిింపు పాేమాణికం కాదు అని నాటక ఉపాధాాయులకు  
తెలుస్ు: స్మాచారం లేదా వారు చేసిన పనికి స్ంబ్ంధించిన వీడియోలు, ఫో టలలు దావరా మాతమేే వారు 
ఏమి చేసారో ఒక నామమాతపేు ఆలోచన మనకు పసే్ుుటమవుతుంది. తపప  ఏది శాశ్వతంగా నిలవదు 
అయతే, ఆ రికార్ల నుంచి ఎపుపడత ఏది తప్ిపపో తుందంటట  అంటట  పజేల నుంచి వచేే నిశ్శబ్ద స్పందన 
అకిడ ఏమి జరుగుతోందో  అది అనువాదం చేయలేమని లేక బ్హిరగతంగా కనపడదని ఎవర ైతే తక్షణం 
అరథం చేస్ుకుంటారో, ఇంకా పంచుకుంటునా నిజంలో  జీవితం యొకి అనుభవం ఉంది , కొనిా సెకనుల , 
ఒకోిసారి జీవితం కంటట కూడా నిరమలమైెనది. 

నాటకం అనేది దానంతట అది ఒక దేశ్ం అని నేను అరధం చేస్ుకునాపుపడు, ఒక సింహ భాగం మొతిం 
ఏదెైతే పపేంచానిా కలుపుతుందో , అనాపుపడు నాకు ఒక స్ంకలపం తలెతిింది, అదే స్వతంతంే యొకి 
పరిపూరణతవం కూడా: నువువ ఎకుివ దతరం వెళ్లకిరలేదు, లేదా పసే్ుి తం నువువ ఉనా చోటు నుంచి 
కదలకిరలేదు, నువువ పరిగ తినవస్రం లేదు లేక నీ అంతట నువువ కదలకిరలేదు. నువువ ఎకిడ 
ఉంటట అకిడ జనం ఉనాారు. నీ వెైపు అవస్రమయేా స్హచరులు నీకు ఉనాారు. అకిడ, నీ ఇంటి 
బ్యట, నీకు మొతిం మస్క, చకచుేకోలేని రోజువారి వాసి్వికత ఉంది. నువువ అపుపడు అనిాటికంటట ఆ 
గకపప పయేాణానికి రూపకలపన చేయటానికి ఆ స్పష్ుమైెన సిథరమైెన సిథతి  నుంచి పని చేసాి వు, అరోగ నుట్ 
యొకి పయేాణం ఒడిససి ని మళ్ళు పదేరిశంచటానికి,: నువువ నీ నిజమైెన పపేంచంలో సాందతే మరియు 
ధృడతవం అనే  వేగం ప్ెంచటానికి ఆపకుండా పయేాణించే సిథరమైెన పయేాణికుడివి. నీ పయేాణం తక్షణం  
అపపటికపుపడు మళ్ళు పునరావృతం కాలేని ఆ క్షణానిా నీ స్హచరుల ముందు ఎదురోివటానికి,. నీ 
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పయేాణం వారి వెైపు, వారి హృదయం వెైపు, వారి వాకిిగత అనుభవం వెైపు. నువువ వారందరిలో 
పయేాణం చేసాి వు, వారి భావోదేవగాలలో, వారి జాఞ పకాలను నువువ తటిు  లేప్ి ఒక దగగరికి చేరుసాి వు. నీ 
పయేాణం తిరుగులేనిది ఇంక ఎవవరూ దానిని కొలవలేరు లేక నిశ్ిబ్దంగా ఆపలేరు. లేక ఎవరూ దానిని 
స్ర ైన మేరకు గురిించలేక ప వచుే, అది నీ పజేల ఊహల నుండి చేసర పయేాణం, భూములోల ని  మరింత 
మూలాలోల  నాటట ఒక వితినం  :  అదే నీ ప్రేక్షకుల యొకి పౌర, నెైతిక, మానవ అంతరాతమ. అందుచేత, 
నేను కదలను, నేను ఇంటి దగగరే ఉంటాను, నా అతి దగగర వారి మధాన, స్పష్ుమైెన నిశ్ేలతవంలో, 
పగలు, రాతిే పని చేస్తి , ఎందుకంటట నా దగగర వేగం అనే రహస్ాం ఉంది. 
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