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» أصل الحكـاية «
شوف الحلقة 1 على صفحتنا

ديما  وإلي  هو صوتنا  أبو العريف.  قايدها 
يمرج فينا.

وكـان على دلول عامل فيها مغناني وديما 
زاهي مّخو كـان في الفن و الكـرة. 

تبربشها،  انكـ  يكـفي  هاذيكـا  ثقفوت  أما 
في  ونصائحها  معلوماتها  ماتسكـش، 

المدينة متوفاش.

احنا عرفتونا؟ ممكـن من اشاراتنا فهمتونا؟ 
صحيح احنا مختلفين أما صوتنا يبّدل! 

أحنا صوت المدينة ... 

فيها  عاملة  ديما  شهلولة  هي  وهبلتها 
غلبة ودلولة، 

حكـايتنا بدات في زحمة الناس وخوضتها أما جاء اليوم إلى فيه تقابلنا، تعارفنا حكـينا وتسائلنا واختلفنا... ومن وقتها كـانت لمتنا. 
حكـايتنا بطرايفها وتعبها بدلنا بها مدينتنا، حكـايتنا كـيما عرفتوها تبدأ بخرافة.

 أصل الحكـاية

منها  يعمل  النسمة  هاذكـا  ساطور  أما 
سّبة وميعجبوش العجب. 
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الفكـرة بدات بقاموس إشارتي صوتي إلى فيه 193 مصطلح يشملوا الحياة السياسية والشأن االنتخابي موجه لفئة الصم 
في تونس، ومع القاموس كـانت تطبيقة على الهواتف المحمولة واقراص مضغوطة زادة. الخدمة هاذي بدات مع سبعة من 
الصم في 2018. والحلمة كـبرت والفكـرة ما وقفتش غادي وفريق إشارتي صوتي: الصم والناطقين، حاولوا يخلقوا وضعيات 

تشبه للواقع المعيشي لفئة الصم وخدموها في شكـل صور وفيديوهات باإلشارات وسميناها »صوت المدينة«. 

»صوت المدينة« هو سلسلة على الويب ومجلة ورقية بالصور المتحركـة تحكـي على حكـايات يعيشوها الصم كـل يوم 
من خالل 10 حلقات في شكـل وضعيات مدروسة تهدف إلى تغيير نظرة االصم للمجتمع الي هو فيه! »صوت المدينة« هو 
كـلنا الي نعيشوها كـل يوم ويخلينا إناقشوها ونلقاولها الحل الي سميناه »العبرة« والي تخلي كـل  الصوت الي يحكـي على مشا

واحد فينا يقول صحيح احنا صم، اما الحل ينجم يكـون بأيدينا، »صوت المدينة« هو صوتنا الكـل صم وناطقين. 

بالرسوم  ورقية  ومجلة  صوتي«  إشارتي   « الفايسبوكـ  صفحة  على  فيديوهات  شكـل  في  موجود  المدينة«  »صوت 
المتحركـة. تم تنفيذهم في إطار برنامج إشارتي صوتي، من إنجاز المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية IFES بدعم من الوكـالة 

االمريكـية للتعاون الدولي USAID وبالتشاور مع خبير في لغة اإلشارات وجمعيات الصم في تونس.

المقدمة

شخصيات السلسلة

فهرس

صورني

أبو العريف

ثقفوت

الحجام كـراتينالدلول

وليد فيلتر ساطور شهلولة
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في ليلة باردة والظلمة دحيسة وفي حومتنا انهجتنا ضيقة ووالد الحومة منشرين في كـل زنقة وتركـينا 

ومكـسبنا كـان أمبوبة تضوي علينا ًوانا كـيف عادتي مروح وفي صمتي 
وهدوئي سارح وريت إلى هاج بخاطري وفكـري وما لقيتلوا حيلة، 

 هاو ساطور في الحومة يضرب في األنبوبة 
بالحجر ويحب يكـسرها 

وعالش كـلنا بطالة 
والقهوة تمال وتفرغ 

بنا؟؟؟

سيبني كـيفنا كـيفهم 
تو كـي تظالم عليهم 

يحسو بينا

إلى فيها الصغير والكـبير 
وتضوي علينا سنين 

نحب نكـسرها بش 
البلدية تجينا وتحس بينا 
وهي ديما ناسيتنا؟؟!!! 

ويني نظافة لنهج 
وزناقي لمدينة.

ال يا ولدي األنبوبة تضوي 
عليكـ وعلى المدينة الكـل، 

ساطور و البلديّةساطور و البلديّة

يا ساطور فاش تعمل ما 
يجيش تظلمها علينا!!

» ساطور و البلديّة «
صورنيشوف الحلقة2 على صفحتنا
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اليوم حكـايتنا وعنونها محطة والي فيها بدات الرحلة. 

أبو العريف وحكـايتو مع المدرسة 

ثقفوت متعدية قدام الحجام وعلى دورتها شافت في المترو تلمو وحكـاو ونكـتو وكـي تفارقو كـان الي كـان .

أما ساطور لقى خدمة، صانع قهواجي  كـلها. وشهلولة والسبيطرات ومشا

في العشية ...

من حق كـل مواطن 
إنو يشاركـ في الشأن 

المحلي ومن حقو يناقش 
المشاريع البلدية ويقدم 

أفكـار زادة. مش هكـا بركـ، 
ينجم يكـون مستشار 

بلدي وحتى رئيس بلدية 
بي االنتخابات. 

الشأن المحلي يهم 
الناس كـل!

بربي كـيفاش بش 
نشاركـوا ونواصلوا صوتنا 

في هل المدينة؟؟

مش كـان بالضو
 بش نعيشوا في هل 

لمدينة؟؟؟؟

ال يا ولدي لمدينة هي إلى تلمنا 
وتجمعنا

 ومن حقنا نشاركـوا فيها والبلدية موش انبوبة 
وطريق ال تّوة من حقنا نشاركـوا ونوّصلوا صوتنا.

 التعليم هو الحل؟ساطور و البلديّة

»  التعليم هو الحل؟ «
صورنيشوف الحلقة 3 على صفحتنا
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كـشو طالعة وبو العريف خطواتو لكـلها تعب وحيرة شهلولة باسلة وحزينة  أما ساطور ينعل وكـشا

خذيت تاكـسي وروحت و ضاعت خدمتي!!

 أي 
وشعملت!!

ياجماعة 
اشبيكـم 

تحب تعرف شنوا صار؛ مو تفارقنا وأنا 
محطة تجيب ومحطة تهز وانا ضايع وحائر 

وفي االخر نلقى روحي في اخر الرحلة 
وقتها فهمت الي انا ضعت

 أكـهو حد ماهو فاهم 
إشاراتها ، مال وجيعة!!

كـيد ال ... تعليم  ا
دامج حقنا 

وصحة تحترم 
اختالفنا واجب 
موش مزية 

ونقل نافذ هذه 
ابسط شروط 

اإلنسانية!!!!

آش نقول انا، صاحبتي 
مسكـينة في السبيطار ملوحة، 
الوجيعة متعبتها وهي وال حتى 

كـلمة فاهمتها

ال يا ساطور انت ضعت على خاطر 
متعرفش تقرا موش ذنبكـ المدرسة 

معرفتش تفهم اختالفكـ. 

وانت شهلولة حزينة موش ذنب 
كـنة منها  صاحبتكـ الوجيعة ما

وهي باشارتها حايرة ومسكـينة 
ما فهموهاش 

صحيح مانجمو نعملوا 
شي مدام مدرستنا ما 

فهمتش اختلفنا ورصاتلنا 
ما كـملناش تعليمنا

نعرف إلي عشتوه 
وجيعة تعيشها فئة كـبيرة 

وفي كـل يوم تتعاود وبتعب 
كـبير، اما نسكـتوا؟؟؟
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في مدينتنا الثقافة متحكـي عليها كـان ثقفوت 

وهيا كـي عادتها نهار الجمعة ما تعديه كـان في المكـتبة العمومية وفي غفلة منها دخل عليها دلول طاير و فرحان  

هي إلي تحاول بالكـتيبة واالشارة والقراية على الشفايف بش تحسس 
الناس

ثقفوت 
كـيد سيب  حاشتي بيكـ ا
الي في يدكـ وايجا معايا!!!!

شبيكـ لباس 
اشفمة فهمني

حاجة باش تفرحكـ تي ماكـ ديما تقولي يزي 
من اللعب والتهريج واعمل حاجة تصلح

أي تكـلم يا 
مدهول 

دلول مواطن و فاعلدلول مواطن و فاعل

» دلول مواطن و فاعل «
صورنيشوف الحلقة 4 على صفحتنا

كـل واحد فينا ينجم 
يكـون كـيما ثقفوت 

ويولي مواطن 
فاعل ومؤثر في 
حومتو أو جيهتو 
ويفكـر في غيروا 

قبل روحو 

مصعبكـ 
ههههه

برافو انا نعاونكـم اما راهو انتم الي 
إدقوا البيبان وتمشوا لإلدارة

باهي باهي
 وتوا فهمني

 شنوة نعملوا 

اكـهوعندي برشا انا وأوالد 
الحومة نرسموا في الحيوط 

وفي الديار المهجورة 

وفي كـل تركـينة مسخة 
انظفوها ونرسموا فيها...

هذه حاجة هايلة. اما موش ساهل انكـ تعمل حاجة 
للناس خاطر فيها مسؤولية كـبيرة

هاذكـ عالش جيتكـ، نحب نعملوا جمعية 
وانت الي باش تفهمنا وتعاونا 

هيا نمشيو وفي الثنية توة 
نفهمكـ وأول حاجة تعملها

 هز هاكـ الكـاغط 
الي رميتوا في القاع وحطوا 

في بالصتواهههههههه



13 بو العّريف حاير بو العّريف حاير 12

» بو العّريف حاير «
صورنيشوف الحلقة 5 على صفحتنا

سامحوني وينو أبوالعريف 
شبيه غايب وصوتوا بايت

طايح  كـراتين  ماهر  الحومة  حجام  صوت  كـان  تسمع  ما  الزنقة،  آخر  و في  للنجار  العطار  من  حكـاية.  تحكـي  زنقة  كـل  مدينتنا  في 
حشيش وريش مع ساطور، كـالعادة تلمينا وعند ماهر كـراتين كـانت لحكـاية 

ارتحنا!! 
ال يا ساطور تي 
هو ديما معانا 

وهو صوتنا في 
هالمدينة

إي وشنوا
 إلي صار!!!! 

الكـل فزعوا ومشاو وفي ساحة باردو وكـان اللقاء 
يا جماعة أبو لعريف قدام 

البرلمان ملمومة به الناس

أبو العريف لباس 
شبيكـ شصار؟؟

ال ال 
الباس 

أما عندي برشا و أنا نجري من إدارة 
إلدارة على سماعة 

والمشكـل إنو حد ما فهمني،
 أيّست وجيت هنا . 
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في نهار مزيان خرجت شهلولة لشارع كـالعادة بطلعتها التحفونة راسمة أجمل صورة على وجوه  إلي يحبوها

يحبوها و في غفلة من الناس وزحمتهم، جات عينها على صورة!! 

و ماتعداتش ساعة إال والجماعة ملمومين قدام سينما المدينة وفي لحظة الحلمة كـبرت و الميساجات تبعثت 

صورة فيلم »ليلى تحلم« هزها العنوان و خذا منها ضحكـتها!!!.

بعد ساعة ...

» المناصرة هي الحل «
صورنيشوف الحلقة 6 على صفحتنا

ماو الدستور يضمنلي 
حقي باش نوّصل صوتي 
للي انتخبتهم و على حقي 

امنتهم!!! 

ياخي هما زادة 
ما فهمونيش!!!

 تي ماو قالوا شاركـ 
وشاركـنا وهذا واجبنا، 

إنتخاب وإنتخبنا وهذا حقنا

 أما موش كـل شي نحلوه 
في البرلمان 

ال يا أبو لعريف انتي 
ماغلطتش وعندكـ الحق ..

وصلنا احنا نمشيو لألحزاب 
والجمعيات ونقولوا رانا قادرين

قلي يا ثقفوت قولي 
شنوا نعمل!!!

النظام السياسي في 
تونس هو شبه برلماني

 معناها عندكـ برلمان يشرع 
وحكـومة تخطط وتنفذ ورئيس 

الجمهورية يسهر على إحترام 
الدستور

وهكـا أي مواطن 
عندو اشكـالية الزم يتصل 
باإلدارة المعنية في الجهة 

متاعوا وكـان لزم يمشي
 للوزارة

كـمواطنين الزم 
نفهمو نظامنا 

السياسي 
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شهلولة شفمة 
شكـون إلّي قلقكـ !!

برا !! شكـون 
شدكـ ؟

كـيفاش!!
 وين نمشو!!

كـيما يا ساطور 
من حقكـ تمشي 
للكـرة والقهوة...

بربي تفيقني
 من النوم بش 

تجيبني لهنا ؟ 

راهو من حقنا نمشو للسينما 
وللمسرح 

لباس !! شنوة رأيكـم نمشيو للسينما 
وخلينا نحلمو كـيما ها الطفلة ليلى

ساهل !! مدام نعرفوا الي هذا حقنا، الزم 
ندقوا البيبان وكـان الزم نمشو للوزارة.

من وقتاش السينما والمسرح 
مترجمين بلغة اإلشارات 

كـل مواطن من 
حقو يدافع على قضيته 

أما الزم يعرف وين 
المشكـل بالضبط 
ولشكـون يمشي 

وشكـون ينجم يعاونوا 
وشنوما الخطوات إلي 

الزم يقوم بهم باش 
يناصر قضيته

تتبولد؟؟ 

كـالمكـ صحيح شهلولة
 اما كـيفاش وشكـون باش 

يسمعكـ ويفهمكـ!!!

صحيح قوتنا كـي 
نعرفو إناصروا قضيتنا 
أما شكـون الي بش 

يسمعنا!!
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كـل وتو هما والو جزء من الحال كـم صوت المدينة حكـايتهم بدات ببرشا تعب ومشا ريتو إلي كـنتوا تشوفو فيهم؟ هذا

قراج الميكـانيكـي سي الفراتي  و قداموا كـرهبة محلولة وساطور شايخ و فرحان يصلح في موتورها 

كـ و فوق الكـار برشة دبش و غطوات بش يهزوهم للناس إلي تستحق  شهلولة في كـار مع صحابها تغزر من الشبا

مدرسة األمل في الحومة ورامي و أصحابه قاعدين يزينوا في السور الخارجي للمدرسة 

يا فيلتر أيا ايجا 
وهات شعندكـ !!!

لوالد ليوم حلمتنا بدات وجمعيتنا والت 
قانونية وأول خطوة عملناها زينّا مدرستنا 

تعرفوا لوالد كـي 
نتحركـو إنجمو نوصلوا صوتنا 
وصوت الناس إلي كـيفنا وإلّي 

مختلفة علينا زادة . 

» المشاركـة حق و واجب «
صورنيشوف الحلقة 7 على صفحتنا

أنا ليوم باش نحكـيلكـم على بالدي ، 
بالدي إلي عرفت قيمتها . 
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وقتها تو تعرف العبرة 
من هذا شنوة؟ يا جماعة، 

تعرفوا الي عملناه
 حقنا

أما هو 
واجبنا زادة 

الزم تعرف يا سي فيلتر إلّي 
الدخان و التلوث إلي في بيئتنا 

سبب كـبير فيه هي كـراهبنا إلي 
ما نصلحوهاش

أي وشبيه يا قهوة فيلتر مغشوشة محسوب شوف أكـل الحكـاية الهايلة إلي عملتها

تعرف انتي الزمكـ كـّبوس وجبة وتولي قهيوة عربي ههههه،

كـل مواطن عندو حقوق 
يدافع عليها ووجبات 
الزم يقوم بها وهكـا 
إنجمو نحكـيوا على 
مجتمع الناس كـل

 فيه متساوين 

يا جماعة ليوم صلحت 
موتور كـان هاردها 
بالدخان والحس 

أبابا على والد الحومة 
والو يفهموا في الحق 

والواجب ههههه...



23 صوتك يبدلصوتك يبدل22

ساطور كـي العادة خارج خطيوة خطيوة و بالصطوا معروفة حجام الحومة ماهر كـراتين 

دخل وقعد وقتها سي كـراتين يهندم في روحو وخارج 
اشبيكـ مزروب ، 

وين ماشي وشعري 
اشكـون بيه!!!

ماتعرفش
 ليوم شنوا!!!

ليوم مانيش 
فاضيلكـ عندي ما 

أهم من راسكـ 
لكـبير

ما شي نقوم 
بواجبي 

آش عنا بربي؟؟
 ستنا شبيها الدنيا خالية 

والجماعة وينهم!!!

ديمة تافه؟

شنوا؟؟ 
واجبكـ!!

إسمع يا سيدي من سي كـيراتين!! يعرف الواجب زادة!! 
قلي شكـون مات وال عرس و أنا فيباليش ههههه؟

هيا معايا تو تعرف 

لمدرسة لحومة وكـي 
نوصلو تو تفهم 

وين 
ماشيين؟!!

» الدعوة لالنتخابات «
صورنيشوف الحلقة 8 على صفحتنا
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تي هاي ثقفوت، 
شتعمل هنا؟؟؟

يا دلول كـيفاش باش 
نعملوا تو بالضبط؟؟

محسوب شنوا 
بش يتبدل؟ 

ثقفوت هذيكـا مواطنة
 بالفم والمال اختارت تكـون 

مساعدة رئيس مركـز االقتراع 
وباش تنتخب زادة

جايبني هنا على االنتخابات؟؟ 

بفف سيبني خليني نروح

وين مروح؟
 تكـيفاش تفّلت في حقكـ ؟؟ 

هذي هي فرصتكـ باش 
توّصل صوتكـ

مش صحيح باالنتخابات 
برشا حاجات تنجم تتبدل 

وأولها انكـ مارست 
حقكـ كـمواطن وعرفت 

الناس إلي بش 
تنتخبهم و تنجم اتبعهم 

و تحاسبهم زادة   

 ليوم في ساحة المدرسة الصف طويل وما تسمع في حكـايات الناس 
كـان صوتنا يبدل، صوتي وصوتكـ يبدل 

 دلول وساطور في الصف يحكـيو

إمشي للخلوة
 وبعد حطها في الصندوق 

وأخرج 

XXXXX : ب
اللق

ساطور
م: 

االس

XXXXX : ة
خ الوالد

تاري

XXXXX : ها
مكان

ساهل .
 أدخل لمكـتب 

لقتراع 
مد بطاقة تعريف 

متاعكـ وهز أكـل الورقة

أكـهو!؟؟
و نروح؟؟

ال يا دلول، 
مش صحيح. 

» يوم االقتراع «
صورنيشوف الحلقة 9 على صفحتنا
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تبعث على *195* رقم بطاقة تعريف متاعكـ # 

وبعد تدخل لمكـتب اإلقتراع 

وتصحح قدام اسمكـ 

تو هوما يبعثولكـ اناهو المكـتب إلي تنتخب فيه ورقمكـ في 
سجل الناخبين

وتمد بطاقة تعريفكـ

وبعد تغطس صبعكـ في الحبار 

كـ قاعد  إنت را
تغلط فيه 

نورنا يا 
ثقفوت . 

شنوا نعملوا؟؟

باهي

لحظة لحظة؟؟ 
أناهو الصبع إلي 

نغطسو؟؟

سؤال باهي 

تغطس سبابت يدكـ ليسار 

وبعد تمشي للخلوة تاخو ورقة االقتراع إلي مطبوعة من 4 شيرات من تالي
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وتعمل عالمة قاطع ومقطوع قدام المترشح وال القائمة 
إلي تختارها

وبعد تطوي الورقة 

وتحطها في صندوق االقتراع وتخرج.

إي وهكـا تكـونوا 
قمتو بحقكـم

 وبواجبكـم زادة

باش صوتكـ ما 
يضيعش الزم تكـون 

عارف المراحل الكـل 
متى العملية االقتراع 
وهكـا تكـون قمت 

بواجبكـ و صوتكـ 
يوصل وينجم يبدل

تي هاي
 ساهلة لحكـاية 

في مدينتا صوتنا هو وحدتنا نختلفو صحيح ونوصلوا نتغشو من بعضنا أما ديما فما حاجة تلمنا وتجمعنا على خاطر هاذيكـا بالدنا 
ومدرستنا هي صورة من حكـايتنا

فرحان يا جماعة كـي 
جيتو معايا باش 

يكـرموني في المدرسة 

تستحقوا !! المدرسة 
نورت بخدمتكـم 

ليوم لميتكـم باش إنكـرمو هالوليدات . 
خدمتهم تحكـي عليهم 

إختالفنا يجمعنا

» إختالفنا يجمعنا «
صورنيشوف الحلقة 10 على صفحتنا
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صوت المدينة غابت ضحكـتهم والكـلمة رجعتهم لعذاب 
وتعب سنين. 

المدير دخل بعضو مسكـين وما لقى ما يقول 
سامحوني

 باش نتكـلم.

يعطيهم الصحة الكـل 
كـالطفل البكـوش  وحتى أ

زادة . ما قصرش . 
ربي يشفيه 

مناش بكـاكـش حتى كـان 
مانتكـلموش ومناش 

مرضى. احنا كـيفنا كـيفكـم

رغم إلي مدرستي مهمشتني 
وما عرفتش اختالفي 

أما قيمتي ما حسيت بها كـان 
كـي رسمت على حيوطها 

سامحوني ما قصدتش وهاني منكـم فهمت 
وعرفت واختالفكـم ألي منور مدينتنا 

يا جماعة،
 ما صار شي

مدام التسامح في 
طبيعتنا ما انجموا  

نكـون كـان يد وحدة . 
تو إنجمو نحتفلوا؟

في بالدنا تونس ما 
إنجمو نقدمو و نبنيوا 

إلى ما 
نحترمو اختالفاتنا 

ونكـون متسامحين 
و متصالحين مع 

بعضنا. وهكـا بالدنا 
تجمعنا وما تفرقناش 
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