تانالعإلا ةمالع عضو متي :تانالعإلا

ةزاتمم جئاتن قلخ نحنو ،نيمهاسملا

مادختساب كلذ متي لهسأو .تامولعم

رهظت نأ اهنأش نم تقولا اذه

أدبن نحنو ،ةلجم لعجن امدنع

ةمالعلا مسا ضرع متي وأ "نالعإ"

.راطإلا اذه يف

طوطخ ىلع رقنت ثيح ،رتويبمك زاهج

رسيألا بناجلا ىلع متخ "ةروشنملا"

ةفاضإو رفصلا نم طيطختلا

 BERLiNiB 2019انيدل جذومن ةيطغت

.لقنتلل ةرطسملا صنلا

.ةحفصلا هذه نم

ةركذم يف "طيطخت رابتخا" ،ةمالعلا

نم ةروصلا  Elmayahh،يه  / Bةيضق

هذه نم رسيألا بناجلا ىلع قرزألا

ريوصت

ةعيبطبو .ةيريرحتلا ةحفصلا

نم طامنأ" ةداملا رظنا{ اموكات A.

يه صوصنلا نم اهريغو داوملا عيمج

ةلجم يف كلذ تلوحت ايجيردتو ،لاحلا

)"ديردم لاير GenZ

.ةيادبلا نم يلصألا لمعلا

نم ةدحاو لك لدبتسن .انب ةصاخلا

تانالعإلا .حضاو وه كلذل ةيراجتلا
ريدقتو ركش عم  BERLiNiB،ةلجم يف
اضيأ رشنتو ،نيروصملاو جذامنل

سيئرو ،يف روصم { اموكات وطسرأ

.انيدل مارقتسنالا باسح ىلع

ريثك يف اضيأو ، BERLiNiB.ريرحت
}ممصملا نايحألا نم

نيذلا نيبوهوملا ةضوملاو سانلا
ىجري ،انعم لمعلا يف نوبغري

مت يتلا( ةقباسلا رابتخا روصلا

وأ  berlinib@aol.comىلع انب لاصتالا

باسح يف اعيمج اهقيثوت

ىلع امئاد نحنو .مارقتسنالا يف DM

نينودملا نكمي :رشنلا قوقح

نم روصلا عم )انيدل مارجاتسنيإ

 BERLiNiBةلجم لك ىوتحم

جذامنلا نم عامتسالل دادعتسا

ركش عم روصلا غولبر ءايزألا

.ةصاخلا ةيلصألا معارب انرظن ةهجو

رشنلاو فيلأتلا قوقح ةروشنملا

،باتكلاو

جذومنو ،ةلجمل ريدقتو

اننأ يه ةقيرطلا هذه ءارو ةركفلا

 Braten Reuschجنينيه نياتش

،انتلجمل ماهلإ لضفأ طقف ديرن

.اموكات وطسرأ راعتسملا مسالا

رداصم نم روصلا انرتخا كلذل

يف نيكراشملا عيمج

جايكملا ،نوممصملا ،نيروصملا

،جئار لثم ،انيدل ةلضفملا

ةيمست متت contentcreation

،ةعومجم نيممصملاو نينانفلا

،ليا ةلجمو رازاب زربراه NUMERO،

داوملا ).ءاشت امك جذامنلا ةيمست(

،نينلعملاو ،ءايزألا يممصم

يتلا روصلا عم انتاحفص ءيضتل

.ررحملا لبق نم يه ةعقوم ريغ

تاميمصتلا نم اهريغو

ءاشنإ ىلع لمعلا نحنو انمهلت

يف نوبغري نيذلا نيسمحتملا

.امامت يلصألا روشنملا انتقطنم

.ةمهاسملا

،وحنلا اذه ىلع ةيضق لك ريوطت مت

يريرحتلا ىوتحملا :ةيراجتلا تامالعلا
راشأو .ءايزألا تاكرام ةياعرب نكمي

رشنلا ةرملل( هرشن تقولا يفو

تايحاتتفا يف امئاد ةريبك ةياعر

ةصاخلا ىوتحملا عيمج )انعقوم حنمت

ىلع انيدل تاروشنم يفو
 PDFةدوجلا امك اناجم حاتم BERLiNiB

ةريغصلا ةشاشلا ىلع حفصتلل
ىلع اهتءارق نكميو فتاهلا لثم

وأ A3،

دجوي ال ثيح  PC.لثم ةريبك ةشاش

نم ديزمل عقوم ىلع عالطالا
.تامولعملا

امامت وه ، BERLiNiBةديدج ةلجم امك

ISSN 2535-602X

نم ىلعأ عم .يتاذلا ليومتلا ىلع

ترشن

تاراهملاو ريبك قوذو طخ تادعم

صخش يأ وعدن اننإف ،كارتشا موسر
.عربتلل انتلجم ومسي رعشي

يف ىوس تسيل اهنأ .انب

تاذ تانالعإلا جاردإل .مارقتسنالا
ةماعلا تاقالعلا ةحفص ، 500ةدوجلا

2019 / B
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انيدل ةيعادبإلا
وأ  A3،ةحفصلا ةماعلا تاقالعلا € 500

انب لاصتالا ىجري ،تايحاتتفا ةياعر
 DM.وأ  berlinib@aol.comربع

انعقوم يف ليلدلا مسق حنم ،روصم
نم ديزمل تنرتنالا ىلع
انيثأ يف اساسأ عنص BERLiNiB:
،يرجيو ،ىرخأ رومأ نيب نم ،ربع
ريرحتلاو
وطسرأ لبق نم موهفم .مضقلا

:يلي ام لمشت ايجولونكتلا

 / VR، KDEث روكين ،عفادم نوكين
،سيفوأ ربيل ،جرعألا ،نوينلا
توبورلا  PCةصنمو FontLibrary.org،
لماكلاب اهليومت متي امدنع  x86.ىلإ
ةيراجتلا دوقعلا  BERLiNiBلبق نم
طوطخلا مدختسنس ،تانالعإلاو
.ىرتشا صخر ربع ةلثامم كولملا

راعتسملا مسالا اموكات

. ISSNولسوأ ،ربيو لاير
2535-602X
،ولسوا :عقوملا يمسرلا جاتنإ
جيورنلا
: Yoga4d: VRGM، Holmenv 68،ديرب
ولسوأ 0376

berlinib.com
industrialbabes.comberlinib

:ريرحتلا دعاسم
 Blay،lucyblayيسول

 O.يكاجو يليك سيرغ دوويلوه تانوقيأ

نونجم طارقألا 6.

يه كتقيرط عفرل ةقيرط لضفأو ،مه

اذامل ،سأرلا ةيطغأ نم اهريغ وأ ولد ةعبق يف

نم بولقو ةيئاسنلا ءايزألا يممصم

بعك ةريره لاغبلا .بعك ةريره ةفاضإ

رعشلا سيبابد نم ؟رعشلل ةلدابم ال

عبصا ،ةليوط ةرتف ذنم اهيدل اغايكنيلاب

تاراوسسكا ،ادارب تاباصعل يشتاسريف

،ينعأ !نونجلاب ىلا مسوملا اذه سيت'

تالحملاو ،ل فوقولا قحتسي ببدم مدقلا

اذهل ةضوملا ةاتف ىلإ باهذلا يه رعشلل

نوكي امدنع أطخ يأ اقح هب مايقلا كنكمي

انيد بوش بوتو وجناملا لثم ةيبعشلا

نم طامنأو ةفلتخم ناولأ يف رفوتم .مسوملا

يدترت تنك ام كورلا ىقيسومل ةقثلا كيدل

بسانتل ةحاتملا بيلاسألا نم ةعومجم اضيأ

بلق لكش ىلع تاطقل ةيفاضإلا ناولألا

عوبسأ يف جردملا نم اهوتل تجرخ كلثم

.كتوطخ

تاطقل ،ةيلخادلا كلفط ىلإ ثدحتت يتلا

تالدبلا نيب عمجلا .نيرتشملا

نينحلا 10.
يلصألا

ةئيرج ثنؤملا ةيلظلا روصلاو ةيكيسالكلا
.كلذ بحن نحنو ،ةاتفلا ةطلسلا تاخرص

،ةراط قلح هاجتا يلاتلا .وناليم يف ةضوملا

ةدلاخلا لامجلا راهظال ؤلؤللا عم قمنم بهذلا

ديدجلا هاجتالا عم لابقتسا مت نآلا انيدل

روثعلا نكمي رعشلل تاراوسسكا .كب صاخلا

ام لعفت ،انسح  ...وه اذهو طرقلا مسق يف

رجاتم يف وأ ةيقارلا ءايزألا تالحم يف اهيلع

ببدم فرطو ليوط ناك امدنع تقو كانه ناك

هيجوتلا نم ليلقلا ىلا ةجاحب تنك اذا !ديرت

دجوي ال كلذلو ،اراز لثم ةعيرسلا ةضوملا

تريغت نكلو ،فولأملا لقألا ةيذحألا بولسا

،هاجتالا اذه جهنل ةيرصع رثكألا قيرطلا ىلإ

.تاينازيملاو قاوذألا عيمج بسانتل ءيش

نيكس ديهمتلا عم روصتلا اذه اغايكنيلاب

،يشنفيج ،ولك ،فول .ةريبك هلعج :انه نمو

ارايخ لازي ال ببدم فرط .ةعمسلا ةئيس

.يقرلاو ةقانألا نم هسفن ناليم ديس ىتحو

يلاوتلا ىلع عطقو ،ةقيقد اهنكلو ،فولأملا

قلعتي امدنع هنأ اعيمج ملعن ،ينامرأ ويجروج

قبطت .مسوملا اذه اظح رفوألا ديكأتلاب وه

اذه لضفأ ديكأتلاب وه ربكألا ،طارقألا رمألا

عبصا ،ءاوس دح ىلع ةيذحألاو لدانصلا ىلع

.مسوملا

عبرم مدقلا عبصا 8.
اساسأ زكرت ،يضاملا ىلإ نينحلا هاجتالا
ىلع امامت تذختا ،طمنلا  80sو  70sىلع
روثعلل ةقيرط لضفأ يه امو ،ءايزألا ةعانص
تناك امم ةيرصعلاو ةيلصألا عطقلا ىلع
عيمجلا ةركف ؟يبلسلاو رمخ نزاخم يف هيلع
تسيل طبضلاب ءيشلا سفن يدتري
روعش عم يقيقح ةضوملا يبحمل ةيلاثم
رخفن ةضوملا ةاوه مظعم .ةقانألا نم ديرف
عطقلا ءادترا يف بغرتو ةفلتخم اهنوك يف
لوصحلا نكلو ،يلصألاو ارصح دوعت يتلا
الو ،ةفلكم اصيصخ ةعونصم عطق ىلع
اهعون  oneofةعطق لثم 'يرصحلا' لوقي ءيش
يف ببسلا وه اذه .ادج صاخلا اهخيرات عم
نم دحاو وه رمخ رجاتملا يف قوستلا
نم ءيشو انيدل ةلضفملا ةيلستلا

تاراظن 4.

،قيقدو قينأ ةرظن مدقي عبرملا مدقلا
يأ بسانتل رارغ ىلع ةلوهسب نكمي يتلاو

ةياهن يف وهف :ريغص هاجتالا ةيسمشلا

ةراثإ رثكألا بيلاسألا نم ضعب .ةبسانم

.ةريخألا كتصرف نوكت دق نآلا ىتح ةرود

ةيراجتلا تامالعلا نم كلت لمشتو مامتهالل

بولسأ نآلا نوضفري ىربكلا ءايزألا تويب

تاذ لدانصلاو لاغبلا لثم ،ةرهش لقألا

تاراظنلا نم ةيفيظو ريغ نكلو قينأ

بعك لكش ىلعو خامو خام نم يلاعلا بعكلا

انركذت ىرخأب اهنع ةضاعتسالاو ،ةيسمشلا

.اينادلاس لوكين نم

نواعتلل فول نم .ءادألا تاراظن وأ عوردلا

ضعب دجت نأ كنكمي .عيمجلل نسحتسملا
هذه لك نيب ةيقيقحلا ةميركلا راجحألا
.ىضوفلا

فلخ ىعس

ةمخض
تاراظنلا لواحي مل نيذلا كئلوأل ةبسنلاب

تامزلتسم
رقبلا ةاعر ةيذحأ 2.

تاراظنلا" ،كيان عم نوتسيرب نوريه

دلب ةرظن ،ةنيدملا تايتفلا عيمجل !اه يي

كلتو "ةيرانلا ةجاردلا بكار ةيسمشلا

رارغ ىلع نيرثؤملا تدصر دقو !ةدوعلا وه

 ITةرظن يه ةيقاو تاراظن نم ةاحوتسم

يزورو رنيج لادنيك لثم عراشلا

.ديدجلا

اليل رقبلا ةاعر ةيذحأ زازه HuntingtonWhitley

ةدجلا ةراغإلا  7.ةنازخ

يذلا ،دليفرغال لراك ىتح .تابسانملا اراهنو

حاشو بعالتلا 9.

نوكت نل يتلا نذألا ةمحش نأ نم نوشخي
نم ،ةليقثلا عطقلا رارمتسالا ىلع ةرداق
روثعلاو كتدج ةنازخ ىلإ بهذت نأ نسحتسملا
،كلذ يف تنك امنيبو .ئلآللا ضعب ىلع

حاشو اهانيأر تقولا ضعب ذنم تناك اهنا
لصف نم رخآ مسوم يأ هيف بوغرملا قحلم
دربلا عم ةقالع هل مهدوجو امدنع ،ءاتشلا
ةحشوألا .ةضوملا نايب رادصا نم سراقلا
لوح ةرورضلاب سيل نكلو ،مسوملا اذه دوعت
قحلم يه داوملا نم :عيرسلا لاوطأ .انباقر
طمن عم كيدل ةلضفملا سيك عفرل يلاثم
سايكأ يف ال تنك اذإ .كب ةصاخلا ةديرفلا
رايتخال باهذلا امئاد كنكمي accessorising،
بولسأب كسأر لوح حاشو فافتلا :عجشأ
 1950sانركذي

ةيذحألاو ضعب دجت نأ كنكمي ناك اذا ام ىرن
تنك اذإ .ادج بعكب ةريره-ماظعلا ثحبأ
لثم ودبي ءيش يأ .بسانت فوسو ،اظوظحم
اشور نوميس جردم ىلع لمعت نأ نكمي كلذ
ءيش لك يضاملا مسوملا ناكو .ماري ام ىلع
ءايزألا يف نيسنجلا نيب ةلويس نع
ءاخرتسالاو ركذملا بسانت مضي ؛ةيئاسنلا
وه مسوملا اذه .ةعباتملا رز صيمق لهأتي
لقأو ةيوثنألا ةوقلا نيب ةوجفلا دس لوح
ةعادولا عم بنج ىلإ ابنج لفط ةءارب .ةضرع
مهلملا وه موهفملا اذه .ةأرما ةمعانلا

2019

يلاتان
،fashionjudgment،ايفوص

اذه نم رياربف يف اديعب فسألل هتفاو
رقبلا ةاعر ةيذحأ ضرع لالخ نم ةقفاوملا متخ

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

داع دقو .جردملا عمج  FW18يدنف هباتك يف

نيذلا كئلوأو  accessorise،ل ءاهد ةليسو

فيص  /عيبرل

،لسارم ءايزألا BERLiNiB

ةيذحألا يكيسالكلا طمنلا اذه مدقو ،ماعلا
ىلإ نوجاتحي نيذلا كئلوأل ةبسنلاب

مظع لا

انه مهنا ودبيو ،رايتلا ىلإ رقبلا ةاعر ةيذحأ

رغصلا غلاب ديلا بئاقح 5.
نكلو مقر ؟ةيفيظو ةريغصلا ديلا بئاقحو

جوز ،ليللا ىلإ موي يزلا يلاثملال .ىقبتل
وذ  flowy maxidressعم كب ةصاخلا ةيذحألا
.يميهوبلا زارطلا

؟ FASHIONخرصت ال اهنأو .معن ؟ةعتم يه له
نيذلا كئلوأل ةبسنلاب .ديكأتلاب
حلصي نأ نكمي ال ةريغص ةبيقح نودقتعي
،امامت هنم لئاط ال يلاتلابو ،ءيش يأ

ةيلخادلا كلفط فاشتكا ةداعإ نم

عم جورخلا دنع :كل الوزن اهرسك نأ يل اوحمسا

كلت باقعا يف اريخأ ءادترال

وأ لاملا ضعب وه هجاتحت ام لك ،ءاقدصألا

مسوم وحن هاجتالاو ،ةنونجملا

 lippyضعب امبرو ،نامتئالا ةقاطب

كب ىهابتتو

لك بسانت كنكمي  .كب ةصاخلا حيتافملاو
؟كفتاه نع اذام !ةريغص ةبيقح يف كلذ

.ةينادرفلا

رثكأ اندي يف وه ،انمظعمل ةبسنلاب ،انسح
ةبيقح يطعت ال اذاملف ،لاح يأ ىلع ةرم نم
عيطتسي نم ،ءيش لك دعب ؟ةصرف ةريغص
ةريغصلا ليمجت تارضحتسمل ال لوقي نأ
؟كلذ ىلع  Jacquemusايودي مجحلا

بوعكلا-لغبلا 3.
اذإ  2019.فيص  /عيبرل قحلم وه ةيذحألا
ال ،ءيش كيدل تسيل رقبلا ةاعر ةيذحأ

سيبابد ،لفسأ ىلإ رعشلا 1.

ةلهسو ةحيرم ةيفيكل لاغبلا بحت تنك اذإ

!ىتح

.كئاذح عم نايب لعجل ىرخأ قرط كانه !سأيلا
ءادترال

قرعتلا نم الدب ،كلذل ،ةرارح دادزي سقطلا

رصانع نم نانثا :بولسأ رارقإ
امب ،ليوطلا لاقملا اذه يف رمخ
،نوللا بناوج كلذ يف

بيلاسأ
لاير GenZ

يكيرنا لمع نم ةاحوتسم
نيمساج عم زاتمملا Vegga
، Nov'18رازاب ربراه يف سكوت
.ناتسخازاكو

:لاقملا اذه يف ءايزأ ةضراع ،ءاطغ جذومن
وتريم Elmayahh،elmayahh MUA:
Departez،myrto_departez

اموكات وطسرأ :روصم
انيثأ ،يريسب : 7 TIMES،عقاوملا ىهقم

تنأ
كنأ دقتعأ
 Zلارنجلا تفرع

،انيثأ : STUDIO P56،عقاوملا ويدوتس
@ studio.p56

:لاقملا اذه يف تايمستلا
 TATU BYيلاعلا بعكلاو سبالملا
يتلا tatu_by_suelitaةيذحأ SUELITA،
 STRADIVARIUS،stradivariusاهبتك

،ةقدملا ملق

بناوج rawestو لامجلا
فيصلا ءايزأ 2019

بئاقحلا غبتلا ةبيقحلا
SIMONA،pouches_simona

 RETROSEXUAL،نم رمخ تادعم
ةكبش ىلع retrosexual.gr
تنرتنإلا

كلقع حامسلا :تاهاجتا
نكلو ،ةضافضف
كلذ ةقانأب

؟كتمهف

انسح
!اذإ

 Z:لارنجلا
ايجولونكتلا
ملع ىلع اضيأ
دلجلا نوكي ال
ملع

ةقهارملا"  J.،نالباك سيول يكيرمألا يبرملا لاقو

يفطاعلا بارطضالا لثمي
ةبغر نيب عارص ،يلخادلا
ثبشتلا ىلإ ةيدبألا ناسنإلا
ىلع ةيوقلا ةبغرلاو يضاملاب
عم ىلع لوصحلل ءاوس دح
يه ام طبضلاب وه اذه لعلو ".لبقتسملا
نحن .امئاد نكلو ،طقف نآلا سيل .ةضوملا
نيب نزاوتلا ىلع ظافحلل امئاد لتاقن
لولح داجيإو ،هتاريثأتو يضاملا اريدقت
اذه ظفح .لضفأ لبقتسم لجأ نم ةركتبم
ذخأت ال اذاملو ،يرورض رمأ ةايحلا يف نزاوتلا
ناتسف ءادترا ؟انيدل نئازخ يف ةركفلا هذه
عم ىوعد وأ بعك-ةريره عم ريثم ريرحلا نم

.لامهإلاو ةجاذسلا بابشلا انركذت تافصلا

 2019ءاتش  /فيرخ
.تاعومجملا

ةنفحو  Delpozo، Rodarteاهيلت ارخؤم مت دقو

ةدعل لاجرلا اهيدتري يتلا ليوارسلا مت

عوضوم جسن نيذلا ،نيرخآلا نيممصملا نم

تقو يف اهنع ءاسنلا راتخا نيح يف ،نورق

نم دحاو لك نم برقي ام يف نيقهارملا

سبوكاج كرام
تاباصع تلخدأ يتلا ،ادارب اهزربأو
لالخ نم ،اهتاعومجم

،دروفسكأ ةيذحأ عم ةذيملت ةاحوتسم ةرظنو
لفط نيتاسف ،ةبكرلا  belowtheبراوجلا

ربكأ نم ضعب تناكو  1930s.نم رخأتم

نيلرام
نروبيه نيرثاك ،شيرتيد
.ليناش وكوكو
ةكرحلا كلت نم نيرثؤملا

نس نم بورهلا
ىلإ غولبلا

عم ريمشكلا ةيفوصلا تارتسلاو ،ةيمد
نم ةعونتم ةعومجمو ،ضيبأ صيمق تاقايلا
ديزم ىلع عالطالا نكمي امك .سوقلا فراخزلا
مدق يذلا ،رويد يف يبابشلا رهظملا نم
 ballerinainspired،تارظن نم ةعونتم ةعومجم

ملق ةرونت نع اذام .فيطل رعشلا سيبابد

،هيلابلا ةصقار ءاذح عم لفط ةءارب لمحت

براوجو صيمق عم ةيكيسالكلا صاصر

.وتوت ةاحوتسم رينانتلاو تاباصعو

لثم ءايزألا ؟ةبكرلا يف ةيلاع نوليانلا

ءاوس دح ىلع لاجرلاو ءاسنلا نأ نم مغرلا ىلع
ةنازخ نم ةليتلا ءزج ليوارسلا نآلا تلعج
نأ ركذلاب ريدجلا نمف ،مهب ةصاخلا سبالملا
يف ىتحو .ةلوجرلاو ةوقلل ازمر لازت ال ىوعدلا
نيدتري يتاللا ءاسنلاو ،ثيدحلا رصعلا

،هيلع وه ةعتم رثكأو ،كل اعادبإ رثكأو  -بعلم

ةقهارملا ةلحرم

دنع ةطلسلاو ةوقلا رعاشم نع ربعت سبالم

.مهفن نأ نكمي عيمجلا نكي مل ول ىتح

.اهئادترا

لوصحلاو نيرخآلا مامأ ايوق اروضح ريوصت
،هيف بوغرم ريثأت وه ةقثلا نم ةعفد ىلع
عيمج يف ةيوق ةأرما وأ لجر دجوي ال نكلو
نيلوؤسملا نم امئاد انسل نحن .تاقوألا
صمخأ ىلإ سأرلا نم ةرظن نأ نيح يف
ال دق بابشلا ةءارب نم ةاحوتسم نيمدقلا
ءايشألا عم أدبت نأ يه ةركف ،عيمجلا بساني

،fashionjudgment،ايفوص يلاتان

نيذلا كئلوأ نأ يف كش كانه سيلو ،رابكلا

،لسارم ءايزألا BERLiNiB

ررحتلا ديرت ةيلوؤسملا نم ريثكلا نولمحي

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

.نايحألا ضعب يف

طمن وأ رمعلا نع رظنلا ضغب .ةريغصلا
للستلا صخش يأل نكميو ،ةيصخشلا
رعشلا سيبابد وأ لاقع لثم رعشلا قحلم
رخآ .ةيمسر رثكأ وأ ةيمويلا مهرهظم يف
ةنازخ يف هاجتالا اذه ذيفنتل ةعئار ةقيرط
براوج .براوجلا لكش يف كب ةصاخلا سبالملا
ةبكرلا ىلإ لحاكلا نم لاوطألا ةتوافتم ريش

نيب ةرتف هنأب فرعي يذلا ،ةقهارملا

ةملكلا يه ،غولبلاو ةلوفطلا

ةيذحأ عفرل يلاثم قحلم لعجت نأ نكمي

ةيبلاغ فصو دنع اهمادختسال ةيلاثم

ءوضلا طيلست اهلعجي امم ،ةحيرمو ةطيسب

مغرلا ىلع .مسوملا اذه جرادم ميمعت تاهاجتالا

ةيوق ةيؤر انل تبلج  2018ءاتش  /فيرخ

نايحألا نم ريثك يف نكمي ةملكلا نأ نم

ال يتلاو دحاو ةدارإلا يوق ،يكذ .ةثونألل

فقاوملا عم نيقهارملا  -ةيبلس تالالد

لضفي دق نكلو ،اهدسج يهابتلا ىلإ جاتحت

فلتخي ةقهارملا رهوج  -لامهإلاو ةدرمتملا

لثم ،ةحيرمو بيكرتل ضافضف ءيش ءادترا

مسوملا  2019فيص  /عيبر بسانت .اريثك

.مخضتملا ىوعد

ىلع ةلثمألا لضفأ .كب صاخلا يزلا ىلع
،ميدرا نوليانلا مهنم ءادترا ةيفيك
نازوس ليتنادلا ةحرفو ادارب schoolgirlinspired
!اهعم بهذتو كب صاخلا ماهلإ رايتخا .يار

يل
بابشلا

.ةقرلاو ةموعنلا

رثكأ سكعي

ىدل ىواعدل ةبحم
ةروصلا ءاسنلا

ةروصلا

ىقبتسو تارجحلا تلعشأ دقو
يلاحلا مسوملا لاوط كت يف ديكأتلاب
عيباسأ مدق دقو .ةمداق ةديدع مساومو
يف ءاخرتسا بسانت ةريخألا ةضوملا

كب ةصاخ

كب يسح

ءاكذلا لدعم

،melita_mayaاتيلم ايام :ءايزألا ةضراع
 Departez،myrto_departezوتريم MUA:

اموكات وطسرأ :روصم
: TRANZISTORعقاوم
،يريسب -Bistrotheque،ىهقم
@ ،انيثأ  STUDIO P56،انيثأ
studio.p56

سبالملا :لاقملا اذه يف تايمستلا
ةلالجو  H & M،لبق نم ةيذحألاو

بئاقحلا غبتلا ةبيقحلا
SIMONA،pouches_simona
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نيزخت سبالملا يف عقت يسرك لوهراو يدنأ
انيثأ ،يكاريتسانوم برقلاب تيورتيد

رصع ناك
رتويبمكلا

مأ ناك ايدسج ،بتك
رثكأ لثمي

ةزهجأو انفتاوه ىلع ةرباع
زيفحتو ،رتويبمكلا
ايام ءايزألا ةضراع .لقعلا
نم طخ  2019عم اذه لدي
.رمخ 60S

اهسسأ

دوهجلا
ةيركفلا
،ضعبلل
انيدلو
ةجوم نآلا
نم
ةدئافلا
،ميمصتلا يف
،لامجلا
و ،نفلاو
،ةيناوهش
ينفلا درف ،ل يف رشن
نكميو ،ةيسحلا
عيمج
نوكي نأ مسجلل
.ةشاشلا ىلع لقعلا
ءاحنأ
نم ملاعلا
.اهتاذ ايجولونكتلا كلت لالخ
S ensual IQ

selfeducation:

دعاوقلا ضعب
يتلا ةماعلا

لعجب يضقت

 1:ةداملا
ةليوط ناقيس #
اضيقن تسيل - -
رداق لقعلل

سوفنلا نم ديدعلا نع غالبإلا مت دقو
ءارجال ةيناسنإلا يف ةميظعلا ةيعادبإلا
تاملكلا دجت .مهسفنأ عم تاثداحم
ةيسحلا راكفألاو كرعاشم عم بسانتتل
رعاشملا نأ نكميو ،ومنلا ىلع راكفألا ىتحو
ةطيسب تاملك مادختسا نم الدب .ريغتت
روثعلاو ،ةروص فصول "ةئيس" وأ "ديج" لثم
ربكأ قمع عم ةيفصو رثكأ تاملكلا ىلع
.هارت ام كمهف عيجشتل

 2:مقر ةداملا
ىلع لوصحلا
ىلع ةضبق
ةيسحلا تاملكلا

 3:# 3:ةداملا
فاشكتسا
يف تازفحملا
لادتعالا
نأ وه  1970s،نم رثكأو لب  1960s،نم ثرإ
املكو ديلوت اننأ ىوقأ ةيلقعلا تاهبنملا
فيرعت متي .رهظلا براحي لقعلا ناك
ةئيب قيرط نع غامدلا نم ةديدج "ةيعيبطلا"
بصعتلا ثيح ملاع يف نكلو .ةيئايميكلا
ةيتابنلا داوملا نينقت يرجيو ،رشتنم
تاعانص ءاشنإل ةسولهلل ةببسملا
نم للقن ال انوعد ،رالود رايلم BRANDNEW
نيب ةفيفخ ةيلقعلا تاهبنملا ةميق
سامغنالا نود  Wodehouseناك ام .رخآلاو نيحلا
نود غنيميلف نايإ دنوب وأو ،يتريب برشلا
؟نيتوكينلا نع ةجتانلا لمعلا لوصفلا

 4:# 3:ةداملا
ميهافملا انوعد
يف ريثت
مسجلا
ةيسحلا ةدشل غامدلا نم ريبك ءزج صصخيو
يرورضلا يميهافملا لمعلا وهو ةيسنجلا /
،نيريثكلل ةبسنلاب .هليعفت ىصقأل
عم لمعلل 'ةيلاعلا' ةينوطالفألا نم عون اهنا
.لامجلا

نم مكلا  chesistryىلع يوطني يذلا ماجسنالا
.طقف مونلا رفوت نأ نكمي يتلاو ،غامدلا

 5:مقر ةدعاقلا
رحسلا وه مونلا
غولبلا ةرتف لالخ ديزي مونلا ىلإ ةجاحلا
ربكأ يه سناجتلا تاديقعت ببسب
ا .نيغلابلل

تاذ يه ةيبهذلا ةبسنلا '.ةيبهذلا ةبسنلا'
يملعلا فاشكتسا لاجم يف ةلصلا
ماقرأ .ةيبذاجو ةحصلا نيب تالاصتالل
ةيبهذلا مهتبسن و  8و  5و  3يشتانوبيف

بلاط ةيسحلال ةيركفلا ءاود وه 1.618 ..
.ةيناوهش IQل ،ءايزألا ميمصت

# 3:

 6:ةدام

وه يشتانوبيف
يسنجلا طاشنلا

ةقثلاب ريدج كيرش ىلع لوصحلل يعسلا
ملاعلا اذه يف ،وأ ،يسنجلا يحصلا
قوثوم ءاكرش ،ديازتم وحن ىلع polyamorous
تازيم نم  numericsيف ةيكلسلا وه ،يحص
فرعي يرطف فرعتلا لامجلا

يف سانلا ىلع اضيأ انقيقحت انذختا

.كحضلا نع سيل ديكأتلابو ،ةحيضف مث

.ثاثألا وشح نأ ينعي اذهف "،ديجنتلا"

لكشب ةلئسألا ضعب مهنم بلطيو ،عراشلا

 animalfriendlyرعاشم طقف سيل ءاتسم هنأ

TNS

ةيمهو دحاو لثم زاربإ ةيفيك ملعت تابوعص

ةديسلا بابشلا نأ طقف نيمخت اننكمي

".ةيمهو" ةملكلا تناك ثيح ام دح ىلإ يئاوشع

نيذلا تاناويحلا ىذألل اضيأ نكلو انيدل

حيحص{

.ةوطخب ةوطخ ةيمهو  itlooksنيب ام

دهاشملا نيب اهل رييغت فرغ يف ،نوسردنأ

.ةليصأ تازه ةدع ىتح وأ دحاو

ةبسنلاب ".جالعلا نم لضفأ ديجنت"
موهفم نم ةنيب ىلع اوسيل نيذلا كئلوأل

لالخ نم دحاو ذخأيو ،يلعافتلا قيبطتلا

وشح اهل نيز تدجو ،ليبقتلا ئطاشلا

مكل اوماقتسا امف .عئار .ةيمهو اضيأ Q:
.هبحأ ىتح اوميقتساف

،رينتسملا امبر نكلو اليلق ةشهدنم

!ىلع لوصحلا وه ،حضاو لكشبو ،ةيمهو

،عيب ةرداغملا تناكو ".ةيمهو ءارفلا" راتس

.اقح ةريطخ ةلأسم ةمثو .جاتنإلا نأ ىلإ اوبهذ

:عراشلا يف رخآ صخش دعب

}ءاره مسقلا

اهنأ ةقيتعلا كئارألاو يساركلا فلتخم
،ادج ةليبن ةياوه هيف كش ال امم .كانه تقبأ
كل رفوي وهف ،ةدحاو رز ىلع رقنلا دنع

.رايغلال ةدحاو ةقيقد ءاضقل ةيزجم ةقيرطو

موهفم يف ققحن نحن ،ابحرم Q:
".ةيمهو"

،دادعتسا ىلع لوصحلل ةيناث ةرشع سمخ

دحاو نم رثكأ ةيمهو رغرب لضفت له :س
؟زدلانودكام يف هئارش دق تنك اذإو ،يقيقح

؟تيتأ نيأو A:

يه فئاز ىدمل اقفو تارشعلا كيطعي مث

عم لاصتا انسفنأ ىلع اهانعطق يتلا
 Madlandنم ةيمهو يرفمه فورعملا ذاتسألا

.كب صاخلا تاخرص

يذلا رصعلا زيمت نأ هنم بلطو Looniversity
ةيمهو تاقيقحتلا ةلجم نم انئج دقل :س
ةيرابخإلا ةانقلا نأ ضرتفنل .يف ةيمهو

يف حضوم وه امك ،اهتايصوت نم دحاو

رغرب ،نوكيس هنأ ةعئار فيك يهلإ اي A:
!امامت !ةيمهو

رابخألا' ىلإ اهسفن ةيمست كيدل ةلضفملا
؟كلذ يف بغرت لازت ال له  ".ةيمهو طقف

ىلع يوطنت يتلا )ةيمهو قيمع( ويديفلا
ال ةئطاخ ةقيرطب خرصت نأ وه ،ريهاشملا

اموكات وطسرأ :حيضوتلاو صنلا

ميمص .قداص .يقيقح

لك هريبعت دح ىلع ،راصتخابو ،هيف شيعن
.ةثادحلا دعب ام ىلا الوصو كلذ

fakefur

:رخآ .كانه سامحلا ىلإ رقتفت ال

يف ارخؤم ترشن ةسارد ريشت ،عقاولا يف

.عاقيإلا نم امامت جورخلاو هراكنإ نكمي

نم يه تاشورفملا نأ ةيمهو مولعلا ةلجم

نم ريثكلا لوقأ نأ يه ىرخأ ةيصوت

.ىضم تقو يأ نم  -تاياوهلا لضفأ نيب

كلذ ناك" لثم كلذ دعب قحلا تاهيشيلكلا

ءاشع لكأت نأ نكمي كنأ ضرتفنل Q:
يف ،خيرملا حطس ىلع ،سيئرلا عم ةيمهو
نأ دوأو !ةعئار ةركف نم اهل اي !عئار A:

.لثامم ءارهو "ينهجاو لضفأ

؟ةكراشملا له ،ةيمهو يقئاثو مليف

!كلذ قشعأ

.ةليصأ ءارفلا نولضفي ةيثادحلا "A

تنك .ديدج رصع يف نآلا اننأ ضعبلا لوقيو

ءارفلا ةيمهو نولضفي نيذلا كئلوأ

اهترايز ءايزألا تاكرام نم نينثا نأ تظحال دق

لكلا ءارو مهو postthatو

رادصإل

الإ مدقتت مل نيذلا كئلوأل ةبسنلاب
يف اضيأ نكلو  fakedom،فاشكتسا يف
،ةيفطاع ةيداحأ وأ  polyamorousتاقالعلا

ةفصو نأ ودبيو ةيمهو ءايشأ نع ثيدحلا

قيبطتلا  -كلذ يف ركفت له  -كانهو

:رخآ لاثم كيلإو .ةحجان ةثداحملل

ىمسيو .كل ةبسنلاب وتلل هب ىلدأ فتاهلا
اهليمحت درجمبو ! ،ةيمهو ةيمهو" قيبطتلا
ريرسلا ةزهجأل ثوتولبلا قيرط نع ةلصتمو

ةرايس كل مدقت صخش ضرتفنل Q:

ةفرعمل ءالمعلا ملعي هنإف ،ةبسانم

له .ةيقيقح ةرايس رعس فصن ةدمل ةيمهو

 O.ةيمهو ةيمهو ،انسح ،ةيفيك

؟بهذت اهنأل
كلت عم ناكم يأ يف عفدت نأ نكمي له A:
؟ةيمهو ةرايسلا
نأ بحأ اقح انأ !بوبحم .ال عبطلاب Q:
!قالطالا ىلع ،ةرايسلا كلت بحأ .لزنملا

ةضماغ يه اهلك ةركفلا ءارو ةيرظنلا
:اهئاطعإ ةلواحم فوس اننكلو ،ءيشلا ضعب
يناعملاو "ةيمهو" ،نيفصنم نوكن يكلو
ةعئار نم هنأ قيبطتلا نم نيعدبملا ررق

اذه نم ارابتعا ديدجلا اوسيل ةقيمعلا

اهل وأ هل نأ ةهوبشم نوكتل كيرش نع

يروطسألا نوسردنأ اليماب .رخآ وأ مسوملا

.عامجلا ةزه درجم ةروزم ءاكرش وأ كيرش

يف ةيبعش رثكألا ناك يذلا ،شتوب
موهفمل ةرتسلا برد ناك  90s،فصتنم
.ةيناسنإلا يف ريثكب اذه نم لعجل ةيمهو
قيقحتل ىلوأ نم ةدحاو تناك ،عقاولا يف

كئلوأ قلقت فوس ،لاحلا ةعيبطب ،اذه
اذه ةجلاعمل نمو .ةلوهسو اقح نوتأي نيذلا

ةايح طمن زيزعت ىلإ fakedomل تاناكمإلا
.ناسنإلا

قيبطتلا نآلا انيدل يذلا قيقدلا قلقلا
نأ سانلا ملعي يذلاو !"،ةيمهو ةيمهو" رحلا
لثم اقح ودبي ثيحب( ود نم رثكأ لب ،لعفت
تايكولسلا ىلإ سانلا هلعفي ام لك )ةيمهو
اهنأ ةقيقح لاعف ءافخإل امبر ،ةيمهو ةوشنلا
هجاوت

مظعم ىضق يذلا ،نوسردنأ ةديسلا
يف تايراع هبش شتوب تاقلحلا
 E = mc2levelهذه نم فلؤم وهو ،تاينيكيبلا
راكفألا باستحا ثيح نم ةيرقبع ةغايص
:ةيمه لوح ةيناسنإلا

نوكت ،ةلاحلا هذه يف ،سيئرلا له A:
؟اضيأ ،ةيمهو
؟ ..خيرملاو . A:معن Q:

عيطتسن "ةثادحلا دعب ام" نم الدب كلذو .نأ

نم ةعئار ةركفلا نأ دعب ةينلعلا تاراذتعالا

رمالا صخلي هنأ !ةيمهو ءارفلا درجم لوقن نأ

تحت ةليصأ اهئارف عيبل ةلواحم

" ؟نظت ال ،ةقدب

نع مجانلا نيذلا ءاكرشلا فينصت مت"
رثكأ امك ]لسلست يف [  highorgasmتالدعم
،نينمؤملا ،ةئفاد ،ةقالخو ةباعدلا حور نم
نع مجانلا نيذلا ءاكرشلا نم لضفأ ةحئارو
لذب يف كراشت اضيأو  loworgasm،تالدعم
.كيرش ةوشنلا ىلع ثحلل دوهجلا نم ديزملا
، FKسيراه ، EAيرادس ، MJكولريش "(JM

وليك يف ضوخلا كحضلا
نم مغرلا ىلعو ،زتريه وليك قاطن وأ ،زتره
يسنجلا زازتها زيفحتلا لاكشأ ضعب
،غلابملا ضعب كانهو ،زتريه تارشع لمشت
هذه ةيمهأل اشطعتم ةساردل مامتهالا ربع
.مسجلاو غامدلا يف  13/08زتريه ةرهاظلا

ةعرسب لصحيو ،ةنيدملا ىلع
.ةريبكلا ةروصلا ىلإ رظنلاب
 EEG.وه اذه
نكمي تاعابطنالا هذه نم ضعب

تاظحالم
ملعلا نم ةاحوتسم

 EEGتاحلطصملا يف ،اهفينصت

 Socioaffectiveباصعألا ملع ، BP Zietsch،ولراب

ةعومجم كانهو .خملا تاجوم"و ،ةيديلقتلا

الب ،وه ءزج "ةحئار لضفأ"و )،سفنلا ملعو

ةرود( زتره  13و  8نيب ام تاجوملا نم ةنيعم

روطعلا ةيراجتلا تامالعلل ةديج رابخأ ،كش

نيثحابلا مامتها تبذج يتلا )ةيناثلا يف

.ةيرصعلا

"افلأ ةلود" ىمسي ام اذه طبتريو .عادبإلا يف
عادبإلاو ءاخرتسالا لثم رهاوظ ىلإ غامدلا نم
نأ ةدحاو نوكت نأ ثدحي نيعم ددرت اذه
رثكألا يه رظبلا يف ةلبقتسملا ايالخلا

ضافخناو ،ةقفدتملا ةذللاب روعشلاو ،بوعل
.فوخلاو ملألا نم ماع

.ل ةيساسح

: EEGاضيأ ةساردلا يفضي نم ديزمل
يتلا يعادبإلا ريكفتلاو افلأ ةطلسلا
 Neurosci.يف كدنب كنيف  A & Mاهبتك
لبق نم تيرجأ يتلا ثاحبألاو Biobehav.، 2014
ةأشنم يف اضيأو ،هاروتكد  Prause،لوكين
، www.liberoscenter.comاهدلب ملع

نيعم ددرت اذه
ديزي امم افنآ ةروكذملا افلأ ةلاح سفن - -
دوجوم  -يسنجلا زيفحتلاو كحضلا لالخ نم
ةوشنلا ءانثأ جرشلا ةقطنم يف ةداع
ءاملعلا ضعب نأ ةجردل( ثانإلل ةيسنجلا
تازازتهالا هذهل سايقل نأ ىلإ ريشت
نم ققحتلل ةليسو نوكي نأ نكمي ةيندبلا
).عامجلا ةزه ثانإلا

.ةباعدلا حور هتاذ دح يف سيل ةهاكفلا ملع
يذلا ،ةقاش ةسارد اهنأب اهفصو نكمي
يه ام :لثم ةلئسأ ىلع ةباجإلا ىلإ ىعسي
نم تايمك نيب نيسنجلا نيب قورفلا
نم تففخ لاكشأ نأ نوثحابلا دجو دقو

و  8نيب ام تاجوم

ديلوت كحضلا

يف افلأ ةلاح ةدايز يلاتلابو 13 Hertz--

قلخي مل ةيتوصلا تاددرتلا ام ؛؟ كحضلا
كحضلا وه ىدم يأ ىلإ ؛؟ كحضلا ءانثأ سانلا
؛؟ ةفاقثلا نع ةلقتسم

غامدلا
مسجلاو

امدنع .اينابسإو ،تاجوملا هذه دوجو .غامدلا
عادبإلا ززعيو ،ةطبارتمو ةفثكم نوكت
.قمعتب اضيأ ملعتلاو

طاشنلاو ةهاكفلا نيب ةقالعلا فاشكتسا

غامدلا يف كحضلا رود وه ام

ميدقلا لاؤسلا ىلإ اندوقي ديزم يسنجلا

لافطالل

.يسنجلا كيرشلا لضفأ رايتخا ةيفيك لوح
،افلأ ةلاح خملا تاجوم يف ثحب ىلإ رظنلابو
نأ ملعن نأ برغتسملا نم سيل هنإف

ةروصلا

ريسلا نأ .مسقلا اذه يف ةزيم اهيدل
،يسايسلا أطخلا هل رهتشا ،نيك لكيام

يف افلأ تاجومو ،ةيسنجلا ةراثإلا ءانثأ

ةرهاظ لوح تاسارد كانهو )،يدجو( لثملابو
نأ ناسنإلل ةيمهأ تاذ ىرخأ ةيجولويسف
عم ةكرتشملا تامسلا ضعب يف كرتشت
.ةيسنجلا ةوشنلا :كحضلا

نأ ،كلذ ىلع بترتيو .ةدايز ىلإ ليمت غامدلا
نأ نكمي ةراثإلا ىلإ يدؤي يسنجلا زيفحتلا
.رشبلا يف فوخلاو ملألا رعاشم نم للقت

طبتري يذلا ،ثحبلا نم ثلاثلا لاجملاو

هتلوق لاقو .كلذ ىلع قفاون امبرو

رثكأ ةفورعملا ،ةيبرهك نأ وه ،نيلقحلا الك

ءاسنلا نم ديزملا كحضلا كنكمي" :ةريهشلا
طقف ،كلذ يف ءاوغإ كنكمي امم ريرسلا يف

؟ريوطت

زيفحتلا نم اديقعت رثكأ عوضوم ىلع
:ةلصلا

سانلا"
سانلا
"كحضم
كحضم

ةروصلا

نولمعي نيذلا نيثحابلا نم ميخملا ناكو
تاذ تافاشتكالا نم ةلسلس يسنجلا

افلأ تاجوم ،ةماع ةدعاقكو ،عامجلا ةزه دعب

يف تنك امدنع كحضلا نع فقوتت اهنأ املاط

ةينيتال ةرابع كانه .روفلا ىلع للقي

".ريرسلا

.عامجلا دعب : tristesseكلذل

عم بنج ىلإ ابنج  EEG،رفوي  EEG.مساب
ةدقعم قرط ةيجولونكتلا ةيحانلا نم رثكأ
رودي ام ىلع لدي امم ،غامدلا طاشن سايقل
نيعلا يأر هنأب هفصو نكمي ام نم غامدلا يف

بابذلا
ثيدحلا درجم سيل هنأ ثحبلا اذه ريشي
نوكي دق سنجلا نم ءزج لضفأ نإ لوقلا ىلإ
.ةيسنجلا ةوشنلا لبق قح ىلع
ضعب ملعلا ناك ،ابناج تاكنلا عيمج
يف .ل نيك قيلعت معدل ةريطخلا جئاتنلا
نأ نيفلؤملا نم ةعومجم تدجو  2016،ماع

لالخ تاددرت
سنجلاو كحضلا

تاددرت لا امنيب

لل ةميلسلا

.ةنيدم لثم وه غامدلا نأ ربتعن .رويطلا

رئاطلا
اموكات وطسرأ :صنلا

ةيوضعلا
رابتخا
جنيروت
ىلإ بيثكلا نم
نم ةفوفصم
برحل ةسسؤم
يلناتس نم ،موجنلا
و كيربوك

]سكرلك[ AC
ةروصلا

كيرت راتس ىلع لمعي
:اريثأت ثدحأ
يرفكسيد
 / CBS،سكيلفتين
مكلا ءايحألا ملعو
لقعلا روصتي
روعشلاو يملاعلا
دودح عفد ىلع ظفاحت
عفاودلا رفويو ،لايخلا
ةضوملال

نع كلذ ققحت
لقعلا

:لاقملا اذه يف ءايزأ ةضراع
 Rizou،natalierizou MUA:يلاتان
 Departez،myrto_departezوتريم

اموكات وطسرأ :روصم

ايرام :ميمصت ةعومجم ىلع فقتو
Asimaki
@ ،انيثأ : STUDIO P56،ناكملا
studio.p56

اذه يف تايمستلا
:لاقملا
،ةرتس ،ةزولب ،ليوارسلاو ،ليوارسلا
اهبتك يتلا يلاعلا بعكلا تاذ ةيذحألاو
ZARA،zara

 GUESS،guessيتلا ةيضايرلا

ةيردصلا ةيلخادلا سبالملا
 LKاهبتك يتلا
،lk_intimateةميمحلا

يف نامزلا نم نرق
،لبقتسملا
نكمملاو

ةيوضعلا
رابتخا
:جنيروت

ققحت اهنا تلاقو
لخاد يف
تانايكلا
ةبيرغلا

21
:ماع ةئم
رابتخا
:جنيروت
يه
اذإ ام تاكيشلا
جمارب تناك
رتويبمكلا
نأ نكمي شئاطلا
ىلإ سانلا عدخت

اذإ ام فاشتكال

-مهلوقع تناك

راكفألا مهيدل
امبرو رعاشملاو
ةبسنلاب بحلا
رشبلا انل

مهيدل ريكفتلا
لقع

يعو
ةروصلا
.وفطي ][...
...
.وفطي ]
.قفدتي

"رهنلا"رهن
وأ وأ

وأ"
وأ"

"رهنلا"
مهوأرايت

يتلا تاراعتسالا
رثكأ اهفصو متي
يف .يعيبطلا نم
،ةرخآلا هنم ثيدحلا
رايت اهيمسن انوعد
يعو نم ،ركفلا

وأ ،ةروصلا
.ةيتاذلا ةايحلا
مايلو - -
سميج

:لوألا ءزجلا
MIND AND
BEYOND

ال ةروصلا يعو
نم لثمت نأ نكمي
.ةيداملا ةيحانلا
وه ةروصلا يعول

ىلع يساسأ
قالطالا
نأ نكمي ال .
يأ ثيح نم لثمت
.رخآ ءيش

نيورا - -
رغندورش

لالخ نم قلخ
.لقعلا تاينب
دهاشلا
وه يلخادلا
يعولا تاذلا
يلاجنتاب - -
،يذلا ،يقنلا
نم مغرلا ىلع
اهل دودح ال
،ةريغتم ريغو
ىرت

ءيش لمجأ
هتبرجت اننكمي
وه اذه .ضماغ وه
نف لك ردصم
.مولعلاو يقيقح

تربلا - -
نياتشنيا

ىوتسم ىلع
.وفطي ][...
.وفطي ]

 ...قمعأ

ىوتسم ىلع

قافو ةلأسملا

سيلو مكلا

فيطس

نيب قرف كانه

يه consciousn
.وفطي ][...
وفطي ]...

ءايحألا ملع

نالصفني ال

.ءايزيفلاو

ةكباشتمو
ديفيد
--

رلوف نايرب - -
سكيلأو
يف ،نامزتروك
راتس مهتايح
كيرت

موب

،نونج وه نوكلا
.اليلق نونج

نيلأ - -
جريبسنيج

وأ "رهنلا"

وأ" فاشتكا

اذهو ،كلقع
نم ملاعلا
نوكلا وه ،يعولا
عفد دنع .موجنلا
،كمدق عم ةلابق
قرطلا فلأو
تحبصأ ةديدجلا
.ةحضاو

نيدلا -
يمورلا لالج

-

وه نيرخآلا ةفرعم
تارباخملا
وزت وال - -

بحلا نأ دقتعأ ال
نأ دقتعأو .اببس
مث الوأ يتأي بحلا
.ةعباتم بابسألا

 -يزوغن ادناماميش
يشتيدأ

قيوطت ] [...بحلا
نئاك لك ةروصلا
و
ءطبب دتمت
ام لك ناضتحال
.نوكي نأ بجي
ليلخ ناربج - -
ناربج

،ةنونجم كتيرظن
تسيل اهنكل
طاخم'

يفكي امب نونجم
.احيحص نوكيل
روب زلين

--

بيرغ طقف سيل
نحن نم نوكلا

نمف ،دقتعأ
بيرغلا
ركفن نأ نكمي نم
..
رنريف - -
غربنزياه

ميدقلا نم ءازجأ
دق ذ فوسوليف
ىنعم هل نوكي
ديدج
وه ةصقار دسج
رهظم ةطاسبب
.حورلا نم ةئيضم

نرقلا يف ،نآلا
لقعلاو 21،لا
تسمل ،نطابلا
ليبس ىلع
لالخ نم لاثملا
،يزيرغلا روعشلا
ابيرقت ربتعي
،دودح الب ةرداق

روعشلا رقم اهنأ

نم ريثك يف ملعلا

يكذو مسجلاو

ةعباتم نايحألا
ةينالقعلا ةركف
ىلإ يمتنت اهنأ ىلع
امك مسجلاو غامدلا
عم .ةلصفنم
نم انبارتقا

تابثإ كنكمي ال

:يناثلا ءزجلا

\ لقعلا
دسجلا

غامدلا ناكو ،ةيفلألا

كل حورلا مدعلا
ارودازيا - -
ناكند

ىلع اهيلإ رظني

 20th،نرقلا يف

رابتخا يوضعلا
جنيروت

تنأ .

ذخأت نأ بجي طقف
.ناميإلا ىلع
نلا يدوو
-يكاحي غامدلا ةرم لك يف
هنإف ،ةيسحلا تالخدملا
تارييغتلا دعتسي
مسجلا يف ةيئاقلتلا

و

يف
ةروصلا ةصقار
طاخم'
ىرن نحنو ،مسجلا
][...
.وفطي . .
.وفطي ] .

ةزجعم نم ائيش
.اناسنإ نوكي نأ

ىلع ةردقلا اهيدل يتلا
ازيل .كرعاشم رييغت
نامدليف
--

تيراب

اثرام --

ماهارغ

ربكألا طاشنلا
ةرشقلا نم

اذامل فرعأ ال انأ
انأو ،كلذ تلعف
.وفطي ][...
اذامل فرعأ ال
.وفطي ] ،غامدلا ةقطنم
انأو ،هب عتمتي
رثكأ اهلعجي امم
اذامل فرعأ ال
ايعو
.وفطي ][...
ةرم كلذ لعفأس .وفطي ]
.فطاوعلا
.ىرخأ
لايناد - -
ناملوك

-Socrates
طارقس

نيذلا سانلا
ةردقلا مهيدل
يلخاد رثكأ
اهيدل لابقتسالا

تذختا دقو
ريخ ةوق
يف أجلم
ةعيبط
.ةليمج
نوطالفأ--

وه لقعلا ةقاط
.ةايحلا رهوج
Aristotl

بصعلا
.وفطي ] ...[...مهبملا
.وفطي ]
ىلإ ءاعمألا طبري
تربور .غامدلا

ديربلا

--

--

نوترام

يات وب
بولسالا
شاعف ه
نويا
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