 BERLiNiBةلجم لك ىوتحم

.راطإلا اذه يف ةزاتمم جئاتن

نيذلا ةضوملا ،نيبوهوملا سانلا

.ةحفصلا هذه راسي ىلع رهظت

ىجري انعم لمعلا يف نوبغري

رشنلاو عبطلا قوقح ةروشنملا

رابتخا" ،ةمالعلا ةفاضإو "رفصلا

 BERLiNiB 2019 /انيدل ءاطغ جذومن
 Yanochkoيتسيرك ةلأسملا A

نم انتقطنم :ةداملا صوصن

ىلع "ءاقرز ةركذم" يف "طيطخت

اموكات وطسرأ

ديربلا مادختسا نم نكمتن

يداعلا طمنلا :رشنلا قوقح .ةيادبلا

ةحفصلا هذه نم رسيألا بناجلا

رظنا{ اموكات  A.ةطساوب اهريوصتو

يف نيكراشملا عيمج

اضيأو ، IB.ريرحت سيئرو ،يف روصم{

ةرباخملا، SIP-ينورتكلإلا

انعقوم ، CFRقبطني فلؤملا قح

لاحلا ةعيبطب وه اذه .ةيريرحتلا

").ةدوربلا ةنخاس رمحألا" ةداملا

ةيمست متت contentcreation

}ممصملا نايحألا نم ريثك يف

نودعتسم نحنو اهريغو تاعامتجالاو

نينودملا نكمي .تنرتنالا ىلع

ةلجم يف-روحت ربع يجيردت لكشبو

،باتكلاو ،ةديدج جذامنلل امئاد

غولبر ءايزألا

نم ةدحاو لك لدبتسن .انب ةصاخلا

 Braten Reuschجنينيه نياتش
.اموكات وطسرأ راعتسملا مسالا

نأ دعبو ،رتيوت ربع انب لاصتالا

نم" طيطختلا أدبن ،ةلجم لعجن امدنع

داوملا ).ءاشت امك جذامنلا ةيمست(
اذإ .ررحملا لبق نم يه ةعقوم ريغ

مت يتلا( ةقباسلا رابتخا روصلا

ءيش يأ لوح ةلئسأ يأ كيدل ناك

باسح يف اعيمج اهقيثوت
،نوممصملا ،نيروصملا

ران قالطا عم )انيدل مارجاتسنيإ

يف industrialbabesعابتا ىجري

ةعومجم ،جايكاملا نينانفلاو

جذامنو ،سغنيلتس ،انب ةصاخلا

نع وأ قيبطتلا ربع Twitter.com،

تامالعلا نع الضف نيممصملا

اضيأ نايحألا نم ريثك يف امامت(

موي نوضغ يفو ،رتويبمكلا قيرط

،خلا نينلعم ،سبالملا ةيراجتلا

نم نكمتن نأ وه أدبملاو ).ةديدج هوجو

مث .رهظلا عباتن نحنو نينثا وأ

حور يف نوبغري نيذلا سانلا

كلذو ماهلالا نم لضفأ طقف لمحت

لئاسرلا مادختسا اننكمي

ةمهاسملل ديجلا ءادالاو سامحلا

، NUMERO،جئار تالضفلل بهذن

لكب كانه ةرشابملا ةيصنلا

.رخآ وأ دحاو هاجتا يف زاتمم لكشب

ءيضتل خلا خلا يليإ ،رازاب زربراه

وه  BERLiNiBنم يلوألا ليومت

نحنو ةمدقم جذامن عم انتاحفص

،ةمهاسملا يف بغرت وأ ،انه ترشن

،امئاد ،اناجم حاتم . BERLiNiBةلوهس
موسر دجوي ال ثيح  PDF.ةيعونو
نيذلا كئلوأ وعدن اننإف ،كارتشا
 BERLiNiBةياعرل يقرلا نورعشي
}:كسفن ةلمعلاو غلبملا راتخا{

:تايحاتتفا يف ةيراجتلا تامالعلا

لضفأ نوكي نأ نكمي ام يف

ةياعرب نكمي يريرحتلا ىوتحملا

عم نكلو ،ىوتسم "ةاوهلا" ىمسي

رظنا ،ةيرصعلا ةيراجتلا تامالعلا

زاتمم معط لمأنو ،ىلعأ تادعملا

نم ديزمل انيدل مارقتسنالا

،كلذ ىلإ امو ريبعتلا تاراهمو

.لاصتالا تامولعملا

قلخ نحنو

سفنل لاصتالا لئاسو :تانالعإ
يف .ةياعرلل ةيراجتلا ةمالعلا
تانالعإلا ةمالع عضو متي BERLiNiB،
ةمالعلا مسا ضرع متي وأ "نالعإ"

2019 / A

ةصاخلا ةلجم لماكلاب قلخل لمعن
.انب

ىلع :ةداتعملا تافارتعالا عم روصلا
نينودملل صاخ دلجم كانه انعقوم
نكمي ةلأسم لكل روص ثيح
.ةلوهسب اهطاقتلا
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لبق نم لماكلاب اهليومت متي امدنع
ةيراجتلا دوقعلا BERLiNiB
طوطخلا مدختسنس ،تانالعإلاو
.ىرتشا صخر ربع ةلثامم كولملا

ةيضق لك تلمعو ،كلذل
تقو يفو قيرطلا اذه ىلع
}انعقوم ، CFRتارمل{ هرشن
،اننمأ وه ىوتحملا نم لك
متخو ،عبطلاب ،كلذ دعبو
فوس "!روشنم"

وطسرأ لبق نم موهفم .مضقلا
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تاجوسنملا
ةيوطم

ليوارسلا

ديدعلا كلذ فاعضأو ةريبكو دوسأ ائيش ذخأت

زمر > > >
OF ANIMAL
رئاودلاو
SQUARESو
ةفرحنم

> > > COLOR:
VIOLETISH،
،دوسم WHITE،
GREENBLUEISH،
TRANSPARENTISHو

ال :ةبيرغ ةعابط اضيأ نكلو خلا ةعابط رمنلا

ءزجلا لوحو اهسفن لوح تارم نونجلا نم
،ةيذحألا ضعب ىلع حرطو ،كمسج نم يولعلا
فوس دحأ الو عراشلا يف لوجتلا كنكميو
ام طسو يف قحلا وه اذه :نفج هل شيفافخلا
 2019.عيبرل امك ثدحي

الو ،ةلآ ىنعمب ،ةيتوبورلا يف امئاد لثامتم
ةعباتملا تدسفا .زمرلا نم  flowerlyعون درجم
.رظانتلا ةيرئاد عاونأ وأ  /و يناعبرم ةضماغ

نوليانلا

دجوي ال يتلا عفاودلا عونت وأ ،ىضوفلا
.طيسب موهفم لوح فاض حيحص

طيسبتل ءايزألا ضرتفي ذنمو ،كلذ عمو
هنإف ،ةيرصع ،ةقينأ ،ةقينأ ودبت فيك
امدنعو ،ءيش لك نم الدب ائيش نوكي نأ بجي
يف قحلا انيدل ،ىضوفلا نم ةلاح يف نوكي
لك سكعتل رارطضالا نم الدب ءيش رايتخا

ءايشألا يه هذهو  2019يف .ةجارد تروش اعد امك
لثم عم دحتتو ،هعم يشمت نأ نكمي يتلا
.مجحلا يف طارفإلا

كلذو ،ءيش نم راتخي . BERLiNiBءيش
انسح .ميلسلا قوذلا وه هلمأن ام مادختساب
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:نذا

تاهاجتا
ةضوملا
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مازح
رصخلا طيحمو  1950s،ىلا دادترا نم عون كانهو
نوكت نأ طبضلاب ضرتفملا نم سيل
.ةريبك

فارحنالا > > >

حاشو

ربعت تاملك
ءيش لك نع
><

MICRO-BAGو
مل نإ يرجي ءيش يف نامأب سمغنت كنكمي
نأ  asymmterical-نع لقي ال ام مث ،ةرذق نكي
ةفاضإ .رينانتلاو حاشو ىلع قبطني
هذهب عفد نكمي  sexilyفافشلا ءيشلا اذه
وأ  /و ،نينثا وأ ةملحلا راهظإل :ةأرجل ،ةقيرطلا
.كب ةصاخلا ةيلخادلا سبالملا راهظإل

.و تنكو مجحلا لظ يف دي ةبيقح

ىلع > > >ةيراع TOP SIZE،
نيقاسلا

>>>
PLASTKINKY
NEOGOTHو

 SUM:يف
CHAOS
ةولح
تسيل ملاعلا اههجاوي يتلا تايدحتلا املثم
تسيل يسايسلا دهشملا نأ امك .ةطيسب
ريكفتلا نم ةيربلا طيلخ امك .ةطيسب
نم موعدم  forums-ملاعلا يف باطخلا رطيسي
نينثا وأ دحاو نم الدب رتويبمكلا ةزهجأ لبق
نأ بجي لولحلا نأ امك .ةريبكلا تاوصألا نم

مث ،تادلجملاو ،ناصمقلاو ،ةمخض رينانتلا

يه اضيأ اذكه .ةعونتمو ةريثك ىعسن

امبرو ،ققشلا وأ ةيذحألا وأ يلاعلا بعكلا

،ولحلا طيلخ  2019عيبر ةضوملا

.براوج

روطت عم نكلو ،تقولا لالظ  50نم عون هنإ
يف ىتح ءايزألا تاضراع رهظت 2019.
نم ةاحوتسم ةيكيتسالبلا سبالملا
.مسدب

وهو ،ءاسفيسف

:جذومن
يتسيرك
Yanochko
وطسرأ :روص
اموكات
تاكراملا

بهتلم
شأج ةطابر

: THS،لمشت
ةلامحو
نم ردصلا
عراش MED
ومرإ

ىلع لوصحلا
:قحلا 2019

نيب عمجلا
يتاذلا

ديدش يعو #
ةقينأ ةجهللا
نم ليلق عم
#caring

 '19عيبر

؟ةياعر

!العف معن
:كيش Redhot
يوق#
يوق
يوق#
تايتفلا
نأ نكمي
يوق#
مستبي

،بعكلا ،بهل
، ..لالظو

موي //
:عم

ةدراب رجانخلا
 ///بهتلم
ةعونصم
 /// ///صقرلل
ةيراع هبش

YOU
WANNA
TRAIN:
SEVEN
حئاصن
لوصحلل
ىلع
اهتلعف

ازناد لاف :جذومن
اموكات وطسرأ :روص

،نينثا .نكمم ةراس امك ةغراف ةدعم ،الوأ

ىلع لوصحلل ةطخل ةديج ةركف امئاد وه

ىلإ ةرشابم بهذي نأ طشنم بورشم

وهو ،دعب هب مايقلا يف قحلا طاشنلا ضعب

،وه ،هب مايقلا يف قحلا امدنع ،بيردتلا

اذه لوح اياضق هيدل دجوي ال يتلاو تالضعلا

يغبني هنإف .لاقي ام لقأ ةراس نع لقي ال ام

مايقلا مت امدنع .ةملؤم ،ءاحرص نوكن انوعد

كمسج زتهي لعجي يذلا رمألا وهو .عوضوملا

ضيقنلا ىلع ،امامت ةفلتخم نوكت نأ اضيأ

ىلع .ةيلايرسو ةعتملا نم مغرلا ىلع ،هب

بيردتلا نإف .حيحصلا قيرطلا يف طقف

وأ اذه نم ةدودعم قئاقد نم نوكي دق .ةريبك

ةيسفنلاو ةيداملا ،تايوتسملا عيمج

ةوهقلاو مدلا يف ركسلا ةبسن ىلع مضقأ

غارفلا تقو كيدل نوكي نأ بجي نكلو ،كاذ

،ةيحورلاو ةيعامتجالاو

هنإف ،نوهدلا حبصت ال ىتح ركسلاب ةالحملا

وه يرورس يعاود نم ناك ول ىتح ،و ،هيف

فوسو .بيردتلا ةعتم الدب ةدايز متيس

يرورس يعاود نم نوكي نأ بجيو ،ادج فيفخ

ببسب ردصلا قيض مكل كرتأ ال ةوهقلا

نأ نكمي يتلا ةلثمألا .ةيقيقحو ةحضاو

:عئار وه هب مايقلا اهيلع لوصحلا .يملاع

نينح وه مسجلا :ديجلا مادختسالا ىلع هعضو

لاثملا ليبس ىلع .كسفن لعجت

يأ كيدل ناك امبر ؟ليحلا يه ام طقف نكلو

دادعتسا هيطعت تنكو ،ةوهقلاو ،ةكرحلا

قئاقد ثالث كسفنل يطعت :يكيسالكلا

مث :هب مايقلا اهيلع لوصحلا يف ةلكشم

.كرحتلل

نتف تنك باتك يف تاحفص عضب ةءارقل

،مظعم لثم تنك اذإ .اذه ةءارقل كيدل نكي مل

يأ ةلوهسب لعجت نأ كنكمي نكلو .لعفلاب

،ديرت ام ردقب هب مايقلا هيلع لصحت ال

اهفينصت ةيفاضإ عيمجلل ةلثمألا نم ددع

نم لمعت فوس حئاصنلا هذه نم ضعب امبرو

.طقف ةروكذملا اننأ ىنعمب "ةيزمر" تآفاكمك

!كلجأ

رظنا ][1
ىلإ ليحت
ةأفاكم
ةيزمر
اقبسم
اقفو بهذ بيردتلا نأ لافتحالا ىودج ال اهنا
نم ةدساف ةبجو نم عونلا اذه عم ةلودجل
.ماري ام ىلع وتلل تلعف ام دسفي اهنأش
الدب ول ىتح ةأفاكملا نم اعون ءاشنال :نكلو
بيردت نوكي دق .يقطنملا امئاد " -ايزمر"
كانه نكلو خلا خلا رورسلاو حرملا نم رصانع

رحس ركذت ][2
ةوهقلا
بهاذ تنأ .بيردت كشو ىلع تنك كلذل
يف ءايشأ ةعضب ديرت .تالضعلا ةسراممل
.ماظنلا

][4
ةداعإ] 4
نييعتةداعإ
نييعت

لك ريمض
عوبسأ
بيردتلا عم لماعتلا ىلع لبق نم جتنملاA-
نع رظنلا ضغب هنأ وه عوبسألا ةمزح" ك
لك ،يضاملا عوبسألا تيرجأ يتلا ةقيرطلا
لصحت مل تنك اذإ مهي ال .ديدج دحاو وه عوبسأ
ديدج عوبسأ كانه ،ديري ام ردقب بيردت ىلع
ام نم مات حوضو عم هنم بارتقالاو ،مامألا ىلإ
ءيرب ":نيئدتبملا لقعلا" هيمسي نيز يف
عم لبقملا عوبسألا أدبيو ،يضاملا نم
تابيطشتلاو "،ريمضلا ةينازيملا" ةصاخلا
.اهعم

تاعرج ][3

][5
هميظعت
يزلا
بيردتلا

،ةيعوبسأ
فقوت
ةيعوبسألا

ططخم عاقيإ ىلع لوصحلا
ام ىلع ودبي "موي لك" .بيرجت
،امبر ،ةيرظنلا ةيحانلا نم ماري
مايقلل اهيدل ةئيهلا نكلو
لعجيو ةيفلخلا لامعألا ضعبب
مايأ ةعضبل لامكلاب روعشلا

لصفت يتلا ةخسارلا ةقيقحلا اهنا
قوري يذلا عونلا نم ،بيردتلل سبالملا
.قالمعلا عفاد لماع وه ،كل ةبسنلاب ةياغلل
نيمدقلا يفاح لكش ناك اذإ الإ ،كلذ لمشيو
قحلا لك ودبت يتلا تالغشملا ةيذحألا نم
.عئار رعشي نكلو

ديكأتلاب كانه ثيح عوبسأ لك
.ةيسايقلا بيردتلا نم ءيش
:ىلإ اندوقي اذهو

][4
ةداعإ 6
]Tantrify
نييعتةداعإ
نييعت

تنك اذإ ،بيردتلا
عيطتست
عم ال اذامل ،ملألا ضعب بيردت ىلع يوطني اذإ
عتملا عم كلذ ةنزاوم  -بسانم ريدقت لك
نوكي امدنع ؟ةيحص رثكألاو احوضو رثكألا

.يفكي امب ةقئالو نكمم

ةنزاوم ،و ][7
بيردتلا لاكشأ

متي يتلا ةقيرطلا يف لثامتلا نع ثحبلا
ريغ بيردتلا ةعومجم ال .بيردتلا ةتوافتم
يف امامت قح ىلع نوكي نأ نكمي دحاو فلتخم
يف هنإف ةراشإ فوس مسجلا نإف .تقو لك
ءانبو نزاوتلا نأ دقتعأ .لاح ةيأ ىلع ،ام ةلحرم

ترهظأ امك .تافالتخالا
تاساردلا نم ديدعلا
درجمل ،ةفورعملا ةيسفنلا
هتاذ دح يف وه فالتخالا

.زيفحتلا لماع

و  1960sرخاوأ اذه  1950sيف ناكو ".لؤافتلا

نكمي ناك اذإ كلذ لعفي ال هنكل" راصتخاب

كيدل نكي مل ركبم تقو يف 1970s

.ةينعملا ةكرشلا رضت نأ

،كلذ نم الدب ،كلذ -تامولعملا ايجولونكت

وطسرأ :ةيحيضوتلا موسرلاو صنلا

نيلمأتملا يتلا ةرتفلا تناك

]رث[ B.

ةرازو لوح ةقلح لكش cannabisenthusiastic
توصلا نوددري مهو ،و عافدلا
يف لمأتو  "AUM"،ةميدقلا ةيتيركسنسلا
مث .عافترالا نم ةلاح يف نوغاتنبلا ميدقت
،ىرخأ ةرم يف اهيلع صوصنملا tech.opt.
ةقيرطب .كوتسدوو تافاقثلا مظعم ترمدو
 tech.optيف ةضوملا جراخ اليلق بهذ داهتم
ءيجم ىتح ملاعلا تحاتجا .كلذ دعبو 1990
 Zلارنجلا سانلا عنتقي الو .نييفلأ رصع
مادختساو ،قح ىلع دئاسلا ءابنأ الو انألا ال
ايجولونكتلا ةهجاومل اضيأ ايجولونكتلا

ةداعإ'

دوجولا زيح ىلا
ىلع {} Zelf
امبرو ،ملع

اموكات

.ا
trendZettersو
ةديدج
نكلو يف سيل تدلو -Zetters،هاجتالا ديدجلا
لازت ال ،ةيفلألا لوحتلا دعب حضاولا نم

.تاهاجتالا ةقئافلا

2019
غلابلا ANو
GEN Z:

نيذلا نيغلابلا نكلو ،نيقهارملا adults-
ةينوناقلا ةيحانلا نم ذيبنلا برش نكمي

 Zen-ليجلا

لوأ وه "ةيمهو رابخأ" موهفم نملو تيوصتلاو
مدع  avantgardistهيف رظنت يذلا .احوضو ديلا
يذلا .اهخيرات عجري يتلا قيبطتلا مادختسا

لا يف ةثيدحلا ايجولونكتلا رجف ذنم
رشع 20

ال دق ،نيدرسلا لثم ،دئاسلا رايتلا نأ فرعي

امات الاصفنا سيل نكلو نم ديدعلاو ،نرقلا

ادج لمتحملا نم يذلا .قح ىلع امئاد نوكت

"كش نم ررحتلا" ىلع ترهدزا بابشلا تافاقث
ايجولونكت" نع ةمجانلا )،يعولا نمو( ةراس

ل" هينعي ام فرعي

sationally
TransZendent

D. Deliciouzly
Zensational

اذه ةيجولونكتلا نود ةيسيئرلا تارايتلاو
.ةيرذج لئادبلل سامحلا ىلإ اضيأ يدؤي
يعولا نم نايب ىوقأ ،ام ةقيرطب ،وه لمأتلا
ضعب امك وأ ،يعولا يف ينافتلا وه :نكمملا
ىلإ  1960s،يف هنأ لوقأ نأ بحأ يدنهلا وملعم
ةقالخ نوكت نأ  Zلارنجلا دعب ".دهج يعولا"

ضعب نم مغرلا ىلع ،حضاولا نمف كلذ عمو

ال  1960sنم ةرهز ةطلسلا زومر :اذه زومر لوح

 Zلارنجلا نا اضيا ةيريتسه تافالتخالا

يف طارفإلا اهنكل ىزغم تاذو ةجضان لازت

ةرحلا ندملا مظعم يف تمدقت يتلا يذغت

لك عم رحس وه ام ردقب ينعي دقو اهمادختسا

ناك  1970sذنم سيلو ،ايبسن ةيجولونكتلا

 1970sنم ىقيسوملا عمو ةيعجرلا ءايشألا

ةيرحلا ةيسحلا لافتحالا نم ريثكلا كانه

.يلخادلا تمصلا ةعارزو عم لاحلا وه امك

لمأتلا C. Zeneration

لقأ يف سيل اذهو .نيسنجلا نيب ءارو
نينطاومك  Zلارنجلا بحرو  2019فيك لضفب

ةديدجلا ةيراجتلا ةمالعلا روهزلا نم ضعب

.ملاعلا ىلع ةداح مهتامالع نييعت كشو ىلع

ابناج يقلي فوس كش ال ةيرشبلل
.ءاره اهنأب "لمأتلا" موهفم

ىلاو ،عونتلا نع ءيش لك وه  Zلارنجلا
هيدل ليج لك يف ،يذلا كلذ بناج
.ةيبلغألا نم ةنيابتم ةريبك miniorities

ليحتسملا نم هنإف ،كلذ ركذ نأ دعبو
نم  selfcenterednessنم اريثك كشأ نأ
-ةيملاعلا

ىلع روثعلا نكمي ال لازت ال تنك اذإ

نكلو اناجم قيبطتلا وه اذه .قيبطتلا

،ةكرتشملا مامحتسالا حالمأ مادختسا

،طقف سيل تاعاقف جتنت يتلا عونلا اذه نم

كانه نكت مل ام ،هتحت روفلا ىلع

نم  GPSتايثادحإ رهظت فوسو ،ةقالحلا

راتس ةعومجم عم طقف همادختسا نكمي

.رفصلا برق مامحلا هايم لغلغت ةيؤرلاو

ءاملا نأ ليمجلا نوللا يطعي اضيأ نكلو

ةطيرخ عم بنج ىلإ ابنج ،كب صاخلا ةقالحلا

نع فشكلل ةرفشلا رايط نودب ةرئاطلا

نم ةفثكم نالا مادختسا عم بنج ىلإ ابنج

وهو ،رخآ هاجتا كانه ،كلذ عمو .مامحتسالا ضوح

،كانه ىلا لوصولا ةيفيك نع تاميلعتو

كلذو ىربكلا برقي ام فلكت يتلاو ،نداعملا

فيفط ةقالحلا تارفش نم تايتفلا بناج

نم مغرلا ىلعو .دحاو اذه عم امامت قفاوتم ريغ

.كفتاه ةشاش ىلع

.اهريغ نم رثكأل ةينازيملا قوف اليلق وه

درجمو فيفخلا كيتسالبلا نم ةعونصم

يهو ،ةيليزاربلا عمشلا لئاسو ةيبعش

نم هجوتسو ،تافصاومل اقفو ،رايط نودب

تارفش نأ تالامتحا كانهو ،ندعملا نم ةعطق

نم تاغلابلا ثانإلا نم ةديازتم ةبسن

فقس يف ناريطلل كب صاخلا قيبطتلا

لالخ اهعبتت تسيل ةطاسبب يه ةقالحلا

امدنع .ةقالحلا تارفش مدختست امك ناكسلا

نم لماش حسم لمعب موقي ،كب صاخلا مامحلا

ثانإلا ةبغر ىلإ عجري اذه لك وه .مامحلا ةدم

ةقيرط هالعأ درو ام عم اذه نيب عمجلا متي

ةجاجز عم ،ساطغلا  RazorSeekingمامحتسا

لخاد قلحت رايط نودب ةرئاطو ،ءيش لك دعب

مامحتسا ضوح يف نداعملا ىوتحم يأ

 ".ةعمال نيقاسلا ضرعل ادج ةيرورضلا ريغ

تارفش عضو متيو ،ناولألاو ةعاقف ديلوت

ةيوق لعج و ،عانقو ،ةريغصلا نيجسكألا

سمخ يلاوح نأ ىلإ توصلا ةلداعم قلخ كمامح

يف بلصلا نم ةفيفط اياظشو-ىتح

ةقالحلا صرف نم ةريبكو ،ءاملا يف ةقالحلا

ةهجاومل اصيصخ ءوض شالف ءاملا تحت رزيل

،دحاو نآ يف بعللا ةليقثلا نداعملا تالفح

ةقدب فشكلا متي فوس ةقالحلا تارفش

غارفإ متي نأ لبق ةدئافلا ةميدعو يفتخي

حالمأ نم ةيبعش مادختسا تايدحت

نع ثحبلا-ةرفشلا ةصاوغلا كانه

كب صاخلا فتاهلا  .تاقوألا نم تقو يأ يف

.مامحتسالا ضوح

عم بنج ىلإ ابنج  colorisedمامحتسالا

اذهو .نمثلا نم ريغص ءزج يف تاقيبطتلا

فوسو رايط نودب تارئاطلا ريده فوسو

تاكرحلا ضعبو ،زاهجلا اذه عم .ةقالحلا تارفش

ةقدب اهبيكرت نداعملا نع فشكلا زاهج هل

جئاتن يأ سأر ىلع قحلا باث ةكرح لعفت

عم دلجم نيمضت متي( ةطيسب ةحابسلا

.مامحتسالا ضوحلل ةقيدص ةصاوغ زاهج ىلإ

مامحلا هايم يف ةقراغ ةأبخم ةقالحلا تارفش

ةلوهسب ةرداق ابيرق نوكت نأ بجي )،ةدع

عقت اهنأ ةظحللا هذه يف حطسلا ةصاوغلاو

.كب صاخلا

ددع نع رظنلا ضغب ةقالحلا يأ عقوم ديدحت

ىلع روثعلا متي نأ بجيو ،ةقالحلا ىلع

.كب صاخلا مامحلا يف كيدل تاعاقفلا

ةقالحلا

.كب صاخلا ضوحلا يف ةيوق تارايت
رثكأ جهنل نوعسي نيذلا كئلوأل
ءايشأ ىلع ادامتعا لقأو ،اليلق ةيعيبط
يلودلا داحتالاو ،فتاهلا تاقيبطت لثم
فلكم ريغ لح صاخلا كيد نيصاوغلالل
ضوح ةدع ةيدو ةارابم :ةحضاو ةروصب

جهنلا ةبخاص لقأل نوعسي نيذلا كئلوأل

TNS

.كانه ةيمه .أ كرتن
كلتل تاقيبطت كانه ،ظحلا نسحل
عقوم ديدحت يف ةبوعص اهيدل يتلا
تاعاقفلا طيحم يف ةقالحلا تارفش
.ةنولملا
 Madlandيف ةيمهو يرفمه .أ امك
نع ثحبلا-ةرفشلا ،لاثملا ليبس ىلع ذخ
رايط نودب ةرئاطلا راتس

ل ارظن  "،كلذ نع Looniversity

ةداعإ'ةروصلا BERLiNiB

حيحص

ءاره مسقلا
اموكات وطسرأ :حيضوتلاو صنلا

قيبطتلا كانه
ةقالحلا داجيإل
كب صاخلا
تاعمتجملا لك يف يوق هاجتا كانهو
يف مامحتسالا حالمأ مادختسال ةثيدحلا
مامحلا

لصحي Elmayahh
BERLiNiBل جايكاملا
ريرحتلا ءاطغ 2019 / B

و لبق
دعب
جايكملا

: Elmayahh،جذومن
وتريم :اوم elmayahhاتسنإ
اتسنإ Departez،myrto_departez

اموكات وطسرأ :روص
انيثأ ،يريسب : 7 TIMES،عقاوملا ىهقم
،انيثأ : STUDIO P56،عقاوملا ويدوتس
 @ studio.p56اتسنإ

:لاقملا اذه يف ءايزألا تاكرام

 TATU BYيلاعلا بعكلاو سبالملا

يف ريكفتلا ةيفيك
ةيفيك ؟جايكملا
ةقينأ ةقيرط ةفرعم
تاراهملا قيبطتل
؟جايكملا كب ةصاخلا
هذه ةدايز ةيفيكو

ةعابط ةيذحألاو SUELITA،

تاحيملت  4؟تاراهملا

اهبتك يتلا

ةطيسب

ةيناويحلا tatu_by_suelitaاتسنإ
اتسنإ STRADIVARIUS،stradivarius

ةبيقحلا :ةيلاتلا ةحفصلا
بئاقحلا ةبسنب غبتلا
اتسنإ SIMONA،dakovasimona

نكلو  -كانه سيل ،حجني امدنع ،جايكاملا
.عئار قترلا درجم وه اههجو

يوق#
ةعومجم 1

لا
فادهألا
ةحيحصلا
:كلذ حيضوت انوعد نكلو حضاو اذهو
ةطقن نم لعجت نأ ديرت تنك اذإ الإ
نكمي يذلا جايكاملا نانف كنأب -
هجولا ىلع ءيش يأ وأ بهذلا ةقفد نأ
جايكام ديرت  -قحلا جرخي هلعجو
يعيبط لكشب ليمج وه ام زيزعتل
يف رظنلا ىلع ،ثيحب ،ههجو لوح
تسيل اهنا .كانه Wowfactorو ،ههجو
جايكملا يف رظنن فوس سانلا نأ
مهو ).نيينهملا نم مه اوناك اذإ الإ(
ك .ههجو يف ثحبلل مهقيرط يف

ام ركفن # 2:
يتلا ناولألا يه
لعفلاب كيدل

جايكملا كب صاخلا نم ءزجك قيبطت نول يأ
،لعفلاب كيدل ناولألا دوجو ىلع رثؤت فوس
يه كلذ ثدحي ةقيرطلا ءاسؤر .لاحلا ةعيبطب
قيبطت يف بغرت دق هباشتلا لالخ نم
،لاثملا ليبس ىلع .كلذل "ىدص" ةمارغ ةملك
،لوقلا كنكمي  eyeshades،هذه لثمو لثم
،نيعلا ناولأ وأ( كينيع نول عم "ىدص"
).ةقد رثكأ نوكنل

نول كيدل ،دلجلا كل ةغوبدملا متي امدنع
يف بغرت دق يتلاو كانه رخآ
دلجلا نع ناولألا كانه املثم ؛ىلع ديكأتلا
يغبني اذه لك .اهيلع زيكرتلا ديرت ال تنك
ينهذلا دادعتسالا يف هب علطضت نأ
.جايكاملا ىلع لوصحلل

ءاوضألا و # 3: ..
تنك ثيح

ةداعإ'

باهذلا كشو ىلع

ثيح ءاوضأ ىلع ةرطيسلا عيطتست تنك اذإ
،اوءاج اياوز ام ،مه عاونأ باهذلا كشو ىلع تنك
نم ريثكلا لعفتل كيدل نوكي نل ،خلا خلا
رثكأ لاكشأ ضعب لثم نوكيسو .جايكاملا
روصملا ثيح ،ةروصلا تارودلا نم ازيكرت
ردق ىصقأ قيقحتل كلذو ءاوضأ ةماقا نكمي
يعيبطلا لظلا قلخو ةزيم كاذو اذه نم
عاونأ عيمجو ىلفسلا ةفشلا ىلع ديكأتلل
.ليبقلا اذه نم ءايشألا

سأر ىلع هجولا مسرو ،ام ةقيرطب ،جايكام
نيبجاحلا عم تبعل املكو ؟قح .هجولا
ءايشألا عاونأ عيمجو ةنيل لباقم ةبعصلا
لداعي ام وأ ،قرولاو ملقلا مادختسا نأ لثم
نوكيس  selfassurednessرثكأو ،رتويبمكلا
ةبسانم ةيمك ىلع طقف قيبطت يف كيدل
يف اعراب لعفلاب نوكت دق .جايكاملا نم
مل نإ !ةمارغ عفدو ،كلذك رمألا ناك اذإ .مسر
اذه لوح باهذلل قيرطلا وه انهو ،نكي
نم ةغراف قاروأ نم ديدعلا ءارش :عوضوملا
نم ةعومجم اهلو ،اهلمح كنكمي امك قاروأ
اهجو ام صخشل ةروص بلجو ،ءاقرزلا مالقألا
ادبأ تازيم ،ةطيسب عم يكيسالك اباذج
يأ وأ ةرشبلا نول وأ ةينمز ةلحرم عنام ةقينأ
،رهاوجلا ىلا لوصولل يه ةركف ىلع .ءيش
،لوقأ .اديج نوملعت اهجو مادختساب كلذو
رطسألا ىدم رابتخا مث .ودراب تيجيرب
ةقرو ىلع حرطت نأ نكمي يتلا ةليلقلا
اهجو كانه نم ىوصقلا روعش ىلع لوصحلل
.لثامتلا ايدومع راسيو نيمي : /ةلدأ .اباذج
 ،فنألا نم دحاو بناج ةضيرعلا طوطخلا طقف.ةيافكلا هيف امب فنألا نم ةحسم انايحأ
حامسلا .ىلفسلا ةفشلا تحت لظلا عضو
نأ ذيمالتلل حامسلا .ةدعابتم نوكت نويعلل
ساكعناو مدع نم دكأت نكلو ،ةريبك نوكت
ال .ةراوف ةحاس ،لوقي ،مهسوفن يف ءوضلا
ال .مسرلا دقعت نأ نكمي يتلا ءايشألا غلاب
حامسلا درجم ،ةيادبلا يف ناذآ مسر متهت
ةئامسمخ لوأ يمر .نينذألا ىلع رعشلا قفدت
مكيدل ام لضفأ ىلع ظافح مث .تاموسرلا
دعب اعوبسأ نيسحتو .ةثالث وأ نينثا
ىلع رعشلا قفدت حامسلا درجم .عوبسأ
مث .تاموسرلا ةئامسمخ لوأ يمر .نينذألا
.ةثالث وأ نينثا مكيدل ام لضفأ ىلع ظافح
حامسلا درجم .عوبسأ دعب اعوبسأ نيسحتو
ةئامسمخ لوأ يمر .نينذألا ىلع رعشلا قفدت
مكيدل ام لضفأ ىلع ظافح مث .تاموسرلا
دعب اعوبسأ نيسحتو .ةثالث وأ نينثا
.عوبسأ

امدنع :و # 4:
دق تنك
ةداعإ'

له ،تقولا
تاموسرلا
كب ةصاخلا

دئاوفلا
ةيحصلا
لل
تقو يضقا
ميظع

،وأ
فاشكتسا
نم تماص
لامجلا موهفم

اريريب اتوت :جذومن
اموكات وطسرأ :روص
ةمدختسملا ةريصقلا رئاجسلا نم عون
نم ةعونصم .ابوك نم يه ةروصلا يف
يقنلا غبتلا

بولسأ
ةيشم
كيدل
فاشكتسا
تايدحتلا ولحلا
اهنوك :ةيمويلا
يف ةريبك ةجض
فيك ةليضف
ةرابعبو ،يشمت
لوصحلا :ىرخأ
ةيشم ىلع
فولأملا

:روص : Natasia Kiniaجذومن
اموكات وطسرأ

 treetsةروصلا
:ةيناث رومأ يه
يتلا يناوثلا
لعجل

ضعبلا :عابطنالا
قيرط نع كلذ لعفي
:سبالملا علخ
كلذ لعفي ضعبلا
ةداع{ ةداع

ربكأ عم
ريثكب
لبق نم ريثأت
ةطساوب }

:اهتطاسب
و :ةطاسبلا
ريكفتلا
صقرلا

نوناقلا قيبطت
ضعب يف ،كلذ
وه لقأ ،نايحألا
:كلذ نم رثكأ
امدنع
ةطساوب }

:بيردت كنكمي
لعج تنك امدنع
طمن :بحلا
ءايزأ عراشلا
ربتعتو ركوو
يف رومألا هذه
فيك ءوض
دعب نوشمي
كلذ

مايقلا دنع
ماظن عابتا
رخآ يئاذغ
ةداع{

روهشم

ةنيدملا" {
ثيح ناكم ":ةديج
عم لماعتلا متي
عم يشملا يبحم
سيدقت
يذلا فخسلا
}.هنوقحتسي

يات وب
بولسالا
شاعف ه
نويا
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