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تحت األشجار بالقرى لیظهر بمجرد أن یكون هناك  مجتمع إنساني، فإن فكر العروض یتوثب 
في الحقول و ة للمدارس فسیحت الاّردهوفي ال ،خشبات العواصم الكبیرة الصغیرة، وفوق أكبر

جمع تُ  ؛أقبیة األحیاءو  في األحیاء الفقیرة والساحات العمومیة وبمنتجعات التسلیةو والمعابد؛ 
للتعبیر عن  بدعهاعة الزوال التي نیصفوف الناس لیتكاتفوا ویتشاركوا في العوالم المسرحیة السر 

 . افسا وصوتوحساسیتنا، لحما وعظما ون تعقیدنا االنساني وتنّوعنا
 تجسیدأمام المهارة التقنیة، و  نبهرلن. ونتخیل ؤّكدنتأّمل؛ لنتعّلم ونو كر، لنضحك ذنجتمع لنبكي ونت

نأتي من أجل الطاقة . لنكسب نفسا متقطعا أمام قدرتنا ألجل الجمال والرحمة والفظاعة. اآللهة
 .لنحتفي بثراء ثقافاتنا وإلذابة الحدود التي تفرقنا. والسلطة

یولد من رحم التجمع و . برزد أن یكون هناك مجتمع إنساني، فإن الفكر المتوثب للعروض یبمجر 
 .وحركاتنا، ویفتح فضاء فیما بیننا  وٕایقاعاتناتنا الغ ، ویستثمرفیحمل أقنعة ومالبس تقالیدنا

 
قلوبنا، وأفكارنا ب التحكم فیهان على و ح العتیقة ونحس أننا مجبر و الر  هنحن الفنانون نعمل بهذ

 .المتطایر وأجسادنا للبوح بحقائقنا في ولعها بالدنیویات وطالسمها ذات الشرر
من األنظمة  االكثیر من مالیین الناس لیبقوا أحیاء ویتألمو فیها لكن، في حقبة كانت تتصارع 

تنا الخاصة  حیث تغزو المخابرات حیا محن؛الو  نزاعاتالجائرة والرأسمالیة المستلبة، فینفرون من ال
وكالمنا الذي تراقبه الحكومات المتطفلة؛ حیث نسفت الغابات وأبیدت األنواع وسّممت المحیطات 

 بم نحس أننا مجبرون على البوح به؟: 
ى تحاول األنظمة المتسلطة المختلفة أن تقنعنا أن أمة وساللة متكافئة أنّ  الفي عالم السلطات ال

، هل ىخر األاإلطارات ٕاطارا ثقافیا أعظم من كل و ولوجیة دیانة وأیدیو  اجنسی تفضیالوجنسا و 
 كرة االجتماعیة؟فالفنون عن الم إلزامیة فصلأن ندافع عن فكرة  فعالنستطیع 



نستغل تلك القوة التي  أو المكیفة لسوقاات والخشبات  هل نمتثل لمطالب لبنحن فنانو الح
نستوحي لحولنا من جمیع الناس تنعمل على ، لنفتح فضاء في قلب  وروح المجتمع و انملكه

 وننبهر ونبلغ ونخلق عالم األمل والتآزر الصادق؟ 
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