
خرائط صوتية
في عبور

أنواع األصوات
 لتطوير خريطة الصوت ، نقدم لكم بعض األسئلة التي ستساعدكم على توجيه

تسجيالتكم أو الصوت الذي تريدون مشاركته

إذا كنت تريد المشاركة ...
 الحدود ترسم  الجغرافيا، تحدد مسارات

 األشخاص و حرية تنقلهم من الجنوب الى
شمال البحر المتوسط

 انها  تعزز الجدران، وتوسع المسافات
 االجتماعية وتولد عنًفا رمزًيا ينقل عن طريق

الرؤى والخطب والمعرفة

 إنها تتجسد في القوانين والممارسات
 واإلجراءات المؤسسية التي تضفي

الشرعية على العنصرية والتمييز

 في النهاية ، يثبتوا أنفسهم في
المجتمعات ويعبرون حياتنا باستمرار

Comment pouvons-vous dépasser 
ces violences ? Comment réussir 

à transcender ces frontières 
géographiques, politiques 

et symboliques ? Comment 
reconnaître qu’il n’existe pas une 

seule histoire, mais de multiples 
récits qui se côtoient

 كيف يمكننا التغلب على هذا العنف؟
 كيف يمكننا ان نتجاوز هذه الحدود

 الجغرافية، السياسية والرمزية؟ كيف
 ندرك أنه ال توجد قصة واحدة ، بل

قصص متعددة تتعايش بشكل يومي؟
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يمكن إرسال الصوتيات عبر

saberesmigrantes2021@gmail.comأو البريد اإللكتروني 

34686138814+:إلى WhatsApp
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 في سياق تنتشر فيه األصوات بسرعة 
 عالية وتمر عبر االزمنة ، نقترح تجاوز هذه

 الحدود عن طريق اإلنشاء الجماعي لرسم
 الخرائط الصوتية. نسعى لربط األصوات

 من عدة نقاط جغرافية أو مدن أو دول لفتح
 هذا الصدع بين الجدران التي تحمل هذه

التفاوتات

 نقترح مشاركة قصص حول السفر
 والذكريات العائلية التي تنقلنا إلى حفلة
 أو وجبة مشتركة ؛ لتقديم تلك األصوات

 التي تتطاير في الشارع أو في السوق أو
 في المقهى والتي لها الكثير من المعاني
 و الصدى في حكايتنا؛ أغاني تذكرنا بأوقات

 ماضية ؛ مقتطفات من األفالم أو أفالم
 وثائقية التي سمحت لنا بالتفكير في

الواقع بشكل مختلف

 تجارب متعددة تتيح لنا ان ننسج خريطة
 بأصوات متعددة ومتجولة وبلغات مختلفة

 ، مما يقودنا إلى التفكير واالستماع
 والحوار من أجل االقتراب النقدي من

 السرد المهيمن للهجرة والذي يسمح لنا
 بالتعرف على الرحلة او لسفر كشكل من

.أشكال المعرفة

:بدعم من

:نظمت من قبل
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           موسيقى 

 مقتطفات من أفالم
أو برامج إذاعية

 األغاني التي تهمك أو 
تذكرك بوقت في حياتك

 أغاٍن أو أفالم أو برامج 
 إذاعية تريد إبرازها ، فيما
 يتعلق بالهجرات والعبور

  والنفي والسفر

 أصوات الحياة 
اليومية

 أصوات موجودة في 
ذكرياتك

 أصوات حاضرة في حياتك 
اليومية

 األصوات التي تنقلك إلى 
 المنزل ، إلى شارعك ، إلى

مدينتك

 أصوات تمألك بالفرح 
  والحزن والشوق

 قصص ...
وأصوات

 قصص التجارب الشخصية 
أو األشخاص المقربين

 قصص منسوجة في حوار 
أو أحاديث

 شذرات من األشعار أو 
 النصوص أو القصص التي

تريد قراءتها


