
نزهة بان برلين
الحديث عن الحدود 

14 آب/أغسطس 2021
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لنعمل معاً لنصل إلى يوم يتغلب فيه الحديث 
عن الحدود على الحدود ذاتها: بنزهة و/أو 
مقابلة بالقرب من النصب التذكاري لجدار 

برلين
قطعة قماش عليها الكثير من التوقيعات، وحقيبة حاسوب 
محمول، وعلبة جرافيتي، وصورة فوتوغرافية، وشهادة 

طالب ضيف - ما هو القاسم المشترك بين هذه األشياء؟ هذه 
األشياء مرتبطة بالتجارب المتعلقة بالحدود. تقربنا األشياء 
الصغيرة أحياناً من مشكلة كبيرة. نبحث عن أشيائك التي 

قد تخبرنا بشيء معين عن موضوع الحدود. نود في السنة 
الستين لذكرى بناء الجدار أن نعرف أكثر عن تجاربك مع 

الحدود السياسية حول العالم: ما هي تجاربك مع الحدود 
السياسية؟.

 في الرابع عشر من آب/أغسطس، ندعو جميع سكان برلين 
إلى النظر معاً إلى الحدود واألشياء والتجارب الشخصية 

أثناء تناول الطعام والتحدث واالستماع معاً وإنشاء روابط 
معاً: نريد التنزه معاً عبر الحدود.

كن جزءاً من نزهة بان برلينر! كيف؟ استمتع بنزهة على 
طول الشريط الحدودي السابق لجدار برلين!

اذهب في نزهة في هذا اليوم على طول الشريط الحدودي 
السابق بين برلين/براندنبورغ. ويفضل أن يكون ذلك مع 
شخص جديد. ربما جارك، الذي تلقي عليه التحية لفترة 

وجيزة فقط، أو بائع الكشك، أو عامل توصيل “الدي اتش 
ال“ الذي يساعدك خالل الوباء؟ بادر بتبادل ذكرياتك أو 

أفكارك أو تجاربك حول جدار برلين وبناء الجدار في 13 
آب/أغسطس 1961 والحدود حول العالم.

شارك صورك على وسائل التواصل االجتماعي!
شارك صور نزهتك مع العالم على انستجرام 

 )panberlinerpicknick#( باستخدام الهاشتاج
و)#sprechenuebergrenzen( وشارك أفكارك. تقدم 

مؤسسة جدار برلين حزمة من الهدايا لجميع المتنزهين.

سجل قصصك حول أشيائك حول موضوع الحدود كفيلم!
تعال إلى النصب التذكاري لجدار برلين وأحضر شيئاً معك 

مرتبطاً بالتجارب الشخصية على الحدود. نود تصوير 
عباراتك وتوثيقها بشأن هذا الجدار في مربع المقابلة 

األصفر. يمكننا إجراء المقابلة باللغة األلمانية أو العربية أو 
البولندية أو التركية أو الروسية أو اإلنجليزية أو الفيتنامية

المكان: منطقة النصب التذكاري لجدار برلين، مقابل مركز 
 Berlin 13355 ،119 Bernauer Strasse ،الزوار

)Nordbahnhof S-Bahn station(، التوقيت: من 
10 صباحاً إلى 6 مساًء

panberlinerpicknick#



)Bundesstiftung zur Aufarbeitung  
der SED-Diktatur(

بتمويل من المؤسسة الفيدرالية للتعامل مع آثار ديكتاتورية حزب 
الوحدة االشتراكية بألمانيا

Stiftung Berliner Mauer
Bernauer Straße 111, 13355 Berlin
+49 30 213085 122
www.stiftung-berliner-mauer.de


