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?
We will not die

show me the way

How do you discover that it is
time to put off the fire?

God's creations in the sky
are great, but the most

important is life on heart

Day after day, year
after year the priest
studied the stars to

identify the day on which
the King had to be killed

Farlimas, today is the
day, you must make me
happy: tell me a story

Farlimas, began the story, the words that
came from his mounth were sweet as honey,
more subtle than musk and incense: A torch

in the black of the night. 

I  am a servant of God.. 
In this night , God will

decide 

We are all actors, being a citizen does not mean living in the world, it is changing it.
Augusto Boal , Brazilian playwright, Theater for social change 

The project The story of change transforms the people of Mayo into actors of change.
More than hundred children together with men and women coming from the four areas of Mayo have
been engage in acting , body learning, imagination and discussions.
Through their fables, Farlimas - the storyteller of the Kingdom of Kush - became real and drive us in a
world of elephants, kings, stars and magic. 
The play meets the needs of Mayo people giving them the tools to tackle issues promoting interaction
and dialogue:  if we can't imagine a different way of doing things, how will we build
new ways of being and changing the future?

في داخل كل احد فينا يوجد ممثل، ان تصبح شخص عادي ال يعنى ان تعيش في العالم فقط بل ان تغير 
أوجوستو بوال ، كاتب مسرحي برازيلي

مشروع قصة التغير احدث تغير حقيقي لالشخاص في منطقة مايو من اشخاص عادين الي 

 الي ممثلين،
التحق بهذا المشروع اكثر من مئة طفل وعدد من النساء واالطفال اتو من الخمس مناطق في

مايو كل منهم تداخل بطريقه او باخرى بعضهم بالحركات الجسدية والبعض باالخيال واخر
بالنقاش ،

  من خالل االحاجي القديمة التى اسردها فالرماس راوي الملك و المملكة العظيمة كوش
اصبح الخيال واقع واخذنا الي عالم الملك واالفيال والنجوم والسحر.

وجدت المسرحية ضالتها مع االنسان في منطقة مايو،وساعدته في ايجاد االليات للتغلب

علي المشاكل من خالل التداخل والنقاش ؟ اذا اتتك فرصة لفعل االشياء بطريقه

مختلفة، كيف يمكنك ان تبنى طرق جديده لتغير المستقبل؟

ما اعظم صنع الخالق في 
السماء، ولكن االهم ان تكون

الحياة في قلبك

فالرماس، لقد اقترب 

يومى ، يجب ان تجعلنى

سعيدا، اروي لي قصة

فالرماس، عندما بدا في سرد 

القصة كانت الكلمات التى

تاتي من فمه حلوة مثل طعم

العسل، اذكى رقة و رائحه من

المسك والبخور، شعلة في

الليل الدامس

انا خادم االلهه .. في هذة 
الليلة..االلهه ستقرر

كيف علمتم ان انه ان االوان الطفاء .

 النار

في كل يوم، في كل عام .6

 كان الكهنه يتابعون و
 يدرسون حركة النجوم
لمعرفة الميعاد المحدد

لمقتل الملك

لن نموت، ارنى الطريقة


