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Blay،lucyblay يسول

 أدبن نحنو ،ةلجم لعجن امدنع

 ةفاضإو رفصلا نم طيطختلا

 ةركذم يف "طيطخت رابتخا" ،ةمالعلا

 هذه نم رسيألا بناجلا ىلع قرزألا

 ةعيبطبو .ةيريرحتلا ةحفصلا

 ةلجم يف كلذ تلوحت ايجيردتو ،لاحلا

 نم ةدحاو لك لدبتسن .انب ةصاخلا

 يه يتلا) ةقباسلا رابتخا روصلا

 نم روصلا عم (berlinibلك يف ةقثوم

 .ةصاخلا ةيلصألا معارب انرظن ةهجو

 اننأ يه ةقيرطلا هذه ءارو ةركفلا

 ،انتلجمل ماهلإ لضفأ طقف ديرن

 رداصم نم روصلا انرتخا كلذل

 ،جئار لثم ،انيدل ةلضفملا

NUMERO، ليا ةلجمو رازاب زربراه، 

 يتلا روصلا عم انتاحفص ءيضتل

 ءاشنإ ىلع لمعلا نحنو انمهلت

.امامت يلصألا روشنملا انتقطنم

 ،وحنلا اذه ىلع ةيضق لك ريوطت مت

 انعقوم ةرايز) رشنلا تقولا يفو

 لك (رشن تارمل تنرتنالا ىلع

 فوس طقف اهدنع .اننمأ وه ىوتحملا

 بناجلا ىلع متخ "ةروشنملا" رهظت

.ةحفصلا هذه نم رسيألا

 نم اهريغو داوملا عيمج

 يلصألا لمعلا يه صوصنلا

.ةيادبلا نم

 وه BERLiNiB ىوتحم لك :رشنلا قوقح

 نكلو ةلجمل رشنلاو عبطلا قوقح

 .fashionbloggerلل ةقيدص" ةقيرطب

 لك دجت انعقوم نم ليلدلا مسق يف

 ىلإ ابنج rebloggingلل ةزهاج ةروص

 ةماعلا ةيهيجوتلا ئدابملا عم بنج

 ىرن نأ دون تافارتعالا نم عون يأل

.ةفيظو يف

 نيذلا نيبوهوملا ةضوملاو سانلا

 ىجري :انعم لمعلا يف نوبغري

 وأ berlinib@aol.com ىلع انب لاصتالا

DM

 ىلع امئاد نحنو .مارقتسنالا ىلع

 جذامنلا نم عامتسالل دادعتسا

 ،نوممصملا ،نيروصملاو باتكلاو

جايكاملا

 ،ةعومجم نيممصملاو نينانفلا

 اهريغو ،نينلعملاو ،ءايزألا يممصم

 نيذلا نيسمحتملا تاميمصتلا نم

.ةمهاسملا يف نوبغري

 ارصح بهذي نأ انررق ،ةديدجلا ةلجمك

 قوذو طخ تادعم نم ىلعأ عم ."ةيمقرلا"

 نم ةيعادبإلا تاراهملاو ريبك

قلخ نحنو ،انيدل نيمهاسملا

.راطإلا اذه يف ةزاتمم جئاتن

 ريرحت سيئر } اموكات وطسرأ ريرحت سيئر } اموكات وطسرأ

BERLiNiB. نايحألا نم ريثك يف 

 {كلذك اهنأل ممصملاو روصم

BERLiNiB تافلم امك اناجم حاتم PDF 

.berlinib.com يف ةدوجلا

 :تانالعإلا

 ددعلا ىوس تسيل ،C / 2019 ،اذه

 ناك امنيب .BERLiNiB نم ثلاثلا

 يف تانالعإلا نم ليلق ددع انيدل

 فدهلا ناك ،ىلوألا نيتيضقلا

 ىوتحملا ةيعون ءانبل انيدل يلوألا

 ةلجم ىلإ لوصولل ءارقلل حمستو

 .انيدل مارجاتسنيإ باسح لالخ نم

،ةلأسملا هذه يف

2019 / C، ةفقو تانالعإلا يطعن نحن، 

 نم ديزملا ضعب نوكي نأ نم الدبو

 جاردإل قيرطلا دهمي اذه .تايحاتتفا

 ةراتخم تانالعإو ،ايجيردت نم ديزملا

 لمكت يتلا ةدوجلا ةيلاع ةيانعب

 / 2020 انيدل نم اءدب ،ءايزأ ةلجم

 وه ليوطلا ىدملا ىلع انفده .عوبطم

 وأ ،ةحفص 55 ىلإ لصي ام سيركتل

 تانالعإل ،تالجملا فصن .ابيرقت

 مت يتلا ،ةتباثلا راعسألاب

 لوانتم يف اهلعجل اهنييعت

 يف نالعإلا يف بغرت يتلا تاكرشلا

 تامالعلا انب لاصتالا نكمي .انتلجم

 متيسو) تايحاتتفا ةياعرل ةيراجتلا

.(ررحم يف ةروكذملا

 ةروشنملا BERLiNiB ةلجم لك ىوتحم

 نياتش رشنلاو فيلأتلا قوقح

 راعتسملا مسالا B. Reusch جنينيه

 يف نيطروتملا عيمج .اموكات وطسرأ

 ةيمست) ةيمست متت ىوتحملا قلخ

 ةعقوم ريغ داوملا .(ءاشت امك جذامنلا

.ررحملا لبق نم يه

 :يلي ام لمشت ايجولونكتلا

 VR، KDE / ث روكين ،عفادم نوكين

 ،سيفوأ ربيل ،جرعألا ،نوينلا

FontLibrary.org [مدختسن فوس 

 برقأ يف ايراجت ةصخرملا طوطخلا

 ،[وه ةيفاك تاداريإ حمست تقو

 ىلإ توبورلاو G15 PMN / ث توبورلاو

x86 اروديف / ث اهزيزعت Termux & 

 .لريب



BERLiNiB يف 

berlinib يتلا ،موك تود 

 يف ترشن

 ةيمقرلا" ةيملاعلا ةيمقرلا

 ،PDF لكش" ،PDF لكش ةقرو

 يف تارم ثالث يتأي

 تاءانثتسا عم .ةنسلا

 اهعضو متي ،ةليلق

 ةلجم يف تايحاتتفالا

 يتلا لسلستلا بسح

.اهنم تعنص

 ىلإ ريشت تاحفصلا ماقرأ

 .اهل A3 تاحفص
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50 ةحفصلا

 رثكأو تبتك تالاقم

 تايحاتتفالا هذه نيب

ةروصلا





 رشع انثا

 تاهاجتا

FW2019 / 

2020 

هضوم

 ىلع تاقيلعتلا

 ،ةديدج سبالم

 بيلاسأو ،ةيذحألاو

 ضعب ردقت اضيأو

 ءايزألا تامالع

 نيممصملاو ةدئارلا

 يلاتان

 ،fashionjudgment،ايفوص

BERLiNiB ءايزألا

 @ nathaliesophiajournaliste لسارم

gmail.com

 ةيامح بكوك .1.

 انترشبو

يناثلا

 يف عافترالا يف ذخآ يقالخألا كالهتسا

 ،ةضوملا ملاع يف ةيمهأ ءاحنأ عيمج

 ةيامح سانلا نم ديزملا يف رظنلاو

 ،ءاملاو ءاوهلاو ضرألا بكوك راجشألا

 تاباغلا ةلازإل يبلسلا ريثأتلاو

 يف كيتسالبلا مادختسا يف طارفإلاو

 نم دحاو لك ابيرقت .ةيمويلا انتطشنأ

 اهتشقانم نكمي انه ددحن نحن تاهاجتالا

 تسيل اهنكلو ،روظنملا اذه نم اضيأ

 ىلع ةبترتملا راثآلاو اهلك ةصقلا

 ال ةحضاو امئاد تسيل ةئيبلا ةيامح

 ،لاثملا ليبس ىلع .وأ عطق اهيف سبل

 قوقح تاعامج نم ةجضلا باقعأ يف

 ،دولجلاو سبالملاو ءارفلا دض ناويحلا

 مادختسا نيممصملا نم ديدعلا أدب

 دانعب اوعفاد ضعب نكلو ،وف دولجلا

 متي نأ ساسأ ىلع يقيقح دلج مادختسا

plasticbased رخآو ،اساسأ وف رثكأ دلجلا 

 كيتسالبلا نم وه ديرن نحن ءيش

 اتلك يفو .بكوكلا ثيولتل ةيفاضا

 اعون لكش يف يناثلا دلجلا ،نيتلاحلا

 ةيساسألا ةضوملا ةمس يه دلجلا نم

يف

FW2019 / 2020، بوبصم نكمي دلجلاو 

 بيلاسألا نم ةعومجم بسانتل

 نم ثنؤملا نم ودبي حوارتتو .مساوملاو

 دولجلا نيمدقلا صمخأ ىلإ سأرلا

 لالخ نم نيوكام ردنسكلاو ليناشو

 ناجرم SIES نم نيسنجلل رثكأ بيلاسأ

 رثكأ ةيرانلا ةجاردلا بكار رعاشملاو

.اتينيف اغيتوب نم ةيروكذ

 يدامرلا نوللا .2.

 يل

 ام ةيلاجرلا رويدل زنوج ميك عمج حرتقا

 دوسألا وه يدامرلا نأ 2019 فيرخ لبق

 .كلذ يف ةقحم يهو ،مسوملا اذه ديدجلا

 بابشلا بح ،لاثملا ليبس ىلع

 راهظإ نتون ناف ففجيو تاهويدوتسا

 نم ةفلتخم لالظ فييكت نكمي فيك

 فيرخلا ةنازخ ىلإ يدامرلا نوللا

 ةيفوصلا ةدوج فطعم .ةديدج ةقيرطب

 سيلو ،رصنعلا اذه ةيدامر طقتلي يف

 سبالملا ةنازخ ىلإ باهذلا ديكأتلاب

.مسوم لك يف دنبلا

.  بعك .3

 ليوط ةصنم

ةماقلا

 اليتس ،ةصنم بعكلا بحن ال مأ

 نارول ناس ،يشتاسريف ،ينتراكم

 اهريغو

 ةيلاعلا بوعك ةصنم نومدقي تاكراملا

 .رايتخالا يف مسوملا اذه ةيذحألا امك

 ،ليناش FW19 ةعومجم معد ىلإ ةفاضإ

 يه ةصنم بعك :شاقنلا ةيوست متتو

.هاجتالا يف

 قلأت .4.

قرشم

 ديدعلا .قلأتلاو قلأتو ،تازلفلاو ،ناعمل

 ةءاضإلا ىلع نورصي نيممصملا نم

 .اذه عوطس عم ةملظملا ءاتشلا مايأ

 ،54 ويدوتس نم ةاحوتسم ،زروك لكيام

 مدقت .ءيضم بزح نيتاسف مدقيو

 رترتلا عم 80S ةاحوتسم جهن نملاب

 يف جهوت" لعجي نارول ناس .vinylshineو

 ،حنمت فوس .فولأملا موهفم' مالظلا

 ناعم يف رظنت ال سانلا مظعم نإف

 لمعلا سبالم نوكت نأ رترتلاو

 قلأتلا نم اليلقو ،كلذ عمو .ةبسانملا

 يف جردت نأ ،يغبني امبرو ،نكمي

.ةبسانمو ةعامج يأ ابيرقت

.  فطاعملا .5

ةاحوتسم

 ةيدلجلا فطاعملا انيدل مسوملا اذه

 ةدبز ضعب عم ،ةفوفصم نم ةاحوتسم

 اغايكنيلاب عمج) نيطبتلا ةيتابن

FW19)ناك اذإ .نول نم بوبلا عم ضعب ؛ 

 !هيلع ضارتعالا ،مئاغو ملظم سقطلا

 ةيالو يف نودروج سيو ،هتعومجم يف

 ةبسنلاب لاحلا لعجي اريريه انيلوراك

 ضعب عم تلمع .راح يدرو فطعملل

 ناولألا تاذ ءارفلا عم ضعب .تاعوبطملا

 ئفاد فوصلا يف ،قينأو حيرم .ةيهازلا

 جرخي مل ةيعون فطعم ،ةقينأ ءارفلا وأ

.طمنلا نم



[عبات]

 ميقلا .6.

 ةكرتشملا

ةيوثنأ لاكشأو

 ةتبثم نوكت ةضوملا ملاع لازي ال دق

 و "athleisure" نيب ام ةرتف يف ايئزج

 ىلإ كرحتن نحن نكلو ،ودبي "ةيعفنلا"

 .يضاملا ىلإ نينحلا نع مجانلا بولسأ

 .1980s و 1970s نم ريثأت ىرن نحنو ،انه

 لذبت ةيوق اهنكل ةيفخ بولسأ ةمثو

 ةيهازلا ناولألا نم رحب يف هل روهظ

.ةداحلا فاوحلاو

 بعاللا لثم ،نيممصملا ضعب

Pierpaolo ام نوعضي ،يلوكيب 

.الوأ "ةكرتشملا ميقلا" هنومسي

 بولسألاب يف ريتسجام

 ونيتنلاف ممصمو يسنامورلا

 رثؤم

 عمتجم قلخ نأ ديرأ" ،ارخؤم يلوكيب لاقو

 نع افلتخم ائيش ينعأ .ونيتنلافل

 ةجيتن نع ةرابع يهو ،"ةايح بولسأ"

 نيذلا سانلا نع نكلو .تانئاكلا

." ميقلا نومساقتي

 ضرعملا 2019 فيرخ ونيتنلاف

 ةعونتم يقلي ةدراو سبالملل ةزهاجلا

 ءايزألاو ةضوملا كلذ يف امب جذامن نم

 ضرعملا قلغأ يذلا ،لبماك يموعن

 وه يلوكيب ونيتنلاف بولسأ .لئاهلا

 ،ةنيل ةيلظلا روصلا نع ءيش لك

شيرلاو لوت ،ةيوثنأ لاكشأ

-  تابسانملا نم ديزمل ةبسانم ودبت

 ميماصت عم ىدص اذه .ةيمسرلا

 نلعأ يذلا) يلاف اتسيتابمايج

 نم قباس تقو يف H & M عم هتعومجم

.(يئامنيسلا ناك ناجرهم يف ماعلا اذه

.7. Giantwear

 نحنو ،ادج قيض هاجتالا نم نيرداغملا

 .ايفرح ،ربكأ ءايشأ وحن نآلا كرحتن

 :كلذ ىلع ةلثمألا نم ىصحي ال ددع كانه

 .و اغايكنيلاب مخضتملا ةيلظ ةروص

 .رينانتلا تاقبطلاو لعتشملا امامت

 .نطبم نيفتكلاو ةيوق .مامكألا نولاب

 ناس ،سبوكاج كرام تامالعلا لمشتو

 ءايزألل ضرع يذلا) يموزيوك وموتو نارول

 نوسلإ نيراك ،ديدح اليب لمش ةرم لوال

 ،شورعلا ةبعل نم Westeros سرافو

Gwendoline

 ،لعتشاو :ناعجشلل .(يتسيرك

 ،هسفن قايسلا يفو .ةرفاو سابللاو

.مخضتملا فطعم :نيزر رثكأل نكلو

 ةيطغا نم .8.

تاعبقلل

 ةعبق :اروديف ،هينوب ،ولد ،فحصلا عزوم

 لادبتسا متي .ةبسانم لك يف

 ىلع عانق فطاعملا نم ةرتس نيعنقم

 نم ةعساو ةعومجم عم نكلو ،فيرخلا يف

 نم اذه ىرن نحنو .فولأملا سأرلا ةيطغأ

 نايتسيرك لثم ءايزألا تاكرام نيب

 ابنج ،ليناشو ونيتنلاف ،نملاب ،رويد

 لثم ىربكلا ءايزألا لئاسو عم بنج ىلإ

 اروديف لمشت ةعومجم .وجنامو اراز

 Sou'westerو ةقينأ تاعبق ،فاوحلا

.ل نيفنال

 يف قراغ .10.

بهذلا

 ربتعي ناك يتلا مايألا تلو دقل ليوط

 ةضفلا ديحولا ناكو gawdy بهذلا

 هنأ عيمجلل بهذلا ناح نآلا .لوبقم

 قحتسي عقاولا يف وه هنأو ،قحتسي

 ىلإ ملاعلا يف رارقتسالل ازمر :ريثكلا

 هيفو ،نيقيلا مدع ةفاح ىلع دبألا

ةيعيبطلا

 اضيأ وه بهذلا .ةفيعضلا ودبي ةئيب

 ىطعأ دقو ."بورهلا" نم لئاهلا ذيذل لكش

 رودت اهنأ ونيكسوم يف توكس يميريج

 .دينويشافدلوأ عقاولا نم بورهلا نم

 نكميو ةقينأ جهن نيرول فلار رهظي

 عطق .نيليسو Altuzarra هديأ اهؤادترا

 رحس مجرتتو ةعومجم كورب ةيوثنأ

 ىثنألا ةنازخ يف ةيكيسالكلا تاقوألا

.ةثيدحلا

. ىواعدلا .11

 مساوم ةعضبل فولأملا ىواعدلا تلظ

 .مسوم لك يف فالتخالا ضعب عم ،نآلا

 يف هاجتالا اذه رمتسي نأ عقوتملا نمو

 ىواعدلا نم مغرلا ىلعو .2020 ماع

 ،لمعلا تارتس عم ةوقب ةطبترملا

 ةفلتخملا ةشمقألاو ةيلظلا روصلا

 ةعومجم "ةلدب"ل رارغ ىلع نوكت نأ نكمي

 ةيرصعو ةريثم ةقيرط .تابسانملا نم

 :طمن Spezzato يه نآلا ةلدب ءادترال

 طلخل ةيلاطيإلا مهوتي ربسلا ةملك

 .ةفلتخم ىواعد نم تانوكملا ةقباطمو

 نأ ءرملل نكمي ،لاثملا ليبس ىلع

 نولطنب عم ىوعد ةجرعتم ةرتس ءادترا

.ةبلصلا

. يكلم ةهكن .12

 كانهو ،فيرخلا يزكرملا نوللا وه رمحألا

 اذإ اهنيب نم رايتخالل لالظ نم ديدعلا

 يأل نكمي .نولل بهذت يذلا سيل رمحأ

 ةديج ودبتو ،مهل ولحي رمحأ دجي نأ صخش

 ةرشبلا نول مهل لمكي نأ دحاو .يف

 ،رمحألا ذيبنلاو ،رمحأ يكلم .حمالمو

 نم ةحسم عم رمحألاو رمحألا يربلا توتلا

 نوللا نم ةحسم عم رمحألاو قرزألا نوللا

 زدير .اهل رصح ال تارايخ ... يلاقتربلا

 تابسانملل اساسحا رثكا لعجت ةماتق

 وأ ،merlotcoloured ىوعد :ةيمسرلا

.لمخملا ناتسف



MOOD1

 ئده'

،كباصعأ

 لصحي

 ملاعلا

'لضفأ

 ايام :لاقملا اذه يف ءايزأ ةضراع

melita_maya،اتيلم

اموكات وطسرأ :روصم

MUA، وتريم :رعشلا فيفصت 

Departez،myrto_departez

:عقاوم

TRANZISTOR 

 ،يريسب ،Bistrotheque ىهقم

انيثأ

STUDIO P56، انيثأ، @ 

studio.p56

.H & M،hm :ءايزأ ةيمست

FW

2019/2020

MOODS



MOOD2

 لا نك' لا نك

 كلذ

' صخشلا' صخشلا

X، Y،

XX، XY، YY، 

XXX، XXY ...



MOOD3

' لا نك' ىلع رداق ريغ انأ

 ةقينأ نوكت

' يسفنل ادج' يسفنل ادج



MOOD4

'I ليكشت 

 ةوطخو يمسا

 ةروص ىلا

'يدلب



MOOD5

 يدلب"

 dependin-دلجلا

 انأ اذإ ام ىلع ز

 قيض-كلثم

"عورد ادج





MOOD6

 لا نك' لا

 لبقتسملا

' .يل وه' .يل وه



MOOD7

 لا نك' يننكمي

 ،ةيمهو لثم

 مسجلا نكلو

' .يقيقح وه' .يقيقح وه



{مسا ] ةقيشرلا{مسا ] ةقيشرلا

 ةقيشر ،ةليحنو .1

ةباش

 يروطسأ نئاك .2

رصنع ءاوهلا نم

 ةقيشرلاو

 يف

انملاع

 يلاتان :ءايزأ ةضراع

Rizou،natalierizou



 لبق نم اهريوصتو بصن Rizou يلاتان

 ممصملا ةروشملا ميدقت عم ،اموكات وطسرأ

fashionjudgment،ايفوص يلاتان لبق نم

MUA، رعشلا فيفصت: 

 وتريم

Departez،myrto_departez

 @ ،انيثأ ،STUDIO P56 :عقاوم

studio.p56

 ،the_breeder_gallery،انيثأ ،GALLERY يبرملا

thebreedersystem.com

 اهبتك يتلا ةرونتلا :ءايزألا تامالع

TATU BY SUELITA،tatu_by_suelita، مازح 

 يتلا ةيذحألاو ،MANGO،mango اهبتك

FOREVER21، @ FOREVER21، خلا ةرتس 

H & M، ةلالجو



















 يف تحمل

 هذه يف جذومنلا ءارو ةيفلخلا

 لبق نم "غارفلا نحش ةداعإ" :ةحفصلا

 ،Karamanolis سويليتس

 ةلماجملا باب بيكرت ضرع .2019

انيثأ ،يبرملاو





 نوكي

لاجر سبالم

 هاجتالا

 ديدجلا

 ريثملا

؟ءاسنلل

 ،fashionjudgment،ايفوص يلاتان

BERLiNiB لسارم ءايزألا، 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

 ءاسنلا لبق نم ءايزألا نميه

 ،خيراتلا رادم ىلعو .نورق ةدعل ،خيراتلا رادم ىلعو .نورق ةدعل

 ماهملاو فئاظولا ىلع لاجرلا قرغتساو

 ىلإ ةيعقاو رثكأ اجهن بلطتت يتلا

 سبالملل عوردلا نم .ةضوملا

 سبالملا ةظوفحم تناك ،ةيلافتحالا

 كئلوأل ةبسنلاب فولأملا ةيلاجرلا

 ةيمويلا عطق لمحت نأ نكمي نيذلا

 يدنوجروب ،يجسفنبلا .تاناويحلا يبرم

 مامكألا فرخزم يلمخم عم بهذلا صيمقو

 لمحت نأ نكمي نيذلا لاجرلا .خفتنم

 ىلإ ةداع نومتني فولأملا نم نوكيل

 مل .كولملا وأ ةيطارقتسرألا ةقبطلا

 ةضوملا نوكتل سبالملا دصقلا نكي

 ةناكملل ازمر ناك نكلو ،مامألا ىلإ

.ةيعامتجالا

 خيراتلا يف لاجرلا نم ليلق ددع ىوس

 ةرماغملا حور اقح تنضتحا ثيدحلا

 دحاو .مويلا سانلا لعفي امك ةضوملا

لثم

 كلملا درفلا ناك كلملا درفلا ناك

 عبارلا سيول

 هيلاب ةصقارك هتيفلخ .رشع هيلاب ةصقارك هتيفلخ .رشع

 نفلا عم لاصتالا نم ديزملا هل تحمس

 نأ نكمي يتلا ،لامجلا هاجت ةيساسحو

 ةينفلا عطقلا يف ةيفخم نوكت

 لثم ةيفيظو نفلا ردقب ساسملا

،1700s يف .ءايزألا

 يتلا يلاعلا بعكلا مت

 ةبخنلا ءاضعأ اهيدتري

 لقنل عمتجملا نم

 ناكو .يعامتجالا مهعضو ناكو .يعامتجالا مهعضو

 يف ادج متهم رشع عبارلا سيول كلملا

 بعكلا يلاعلا بعكلا مدق يتلا ءايزألا

 .ةيسنرف ةمكحملل ءارمحلا نطابو رمحألا

 هترئادل ةيذحألا هذه لثم ءادترا رصتقيو

 يف ةسرامملا هذه تحبصأ .ءالبنلا نم

 نيب ةياغلل فولأملا نم قحال تقو

.ابوروأ ءاحنأ عيمج يف كولملا

 يف اماه ارييغت ةمالع تعضو دقو

 ءايزألا امدنع خيراتلا

 ةرم لوأل قنأتلا ةدش ةيرودنغلا ةرم لوأل قنأتلا ةدش ةيرودنغلا

 رشع عساتلا / رشع نماثلا يف ةيبعش

 ربكأ امامتها ذخأتل لاجرلا أدب امدنع .ج

 ندنل يف تدلو ةركف .مهسبالم يف

 ىلع كلذب مايقلاو ميدقت ةداعإ ثيح

 ةفلغم نايرب جروج ريثكب عسوأ قاطن

 بولسأ ةيبعش يف Brummell "وب"

لجرلا زيمتي

 عم هتيعضو يف يدتري

 سبالملا ززع ام اريثكو .مهسبالم سبالملا ززع ام اريثكو .مهسبالم

 كلذ يف امب ليصافت اهبتك يتلا

 ،يصعلاو تاقالعلا / تاحاشولاو تاعبقلا

 يتلا ،تاقحلملا نم اهريغ نيب

 ىلإ مهبولسأ عافترا ىلإ مهبولسأ عافترا

.ايلك ديدج ىوتسم

 قنأتلا ةدش ةيرودنغلا

 ،وموأ يتيب يف شيعي

 نوسلجي لاجرلا ثيح ،اسنرولف نوسلجي لاجرلا ثيح ،اسنرولف

 اهريوصت ىلع لوصحلا يف نولمأي لوح

 دقو .ةيئانثتسا مهبولسأل فرتعاو

 هنكلو ،ةيلزه ودبت اهنأ ضعبلا لوقي

.ةريبك روصل ديكأتلاب لعجي

 عيباسأ تزكرتو ،ةليوط ةرتفل

 دح ىلإ رهظي جردملاو ةينطولا ةضوملا

 نأل ةيرخسلا -womenswear ىلع ريبك

 لاجرلا يف اوناك نيممصملا مظعم

.ةقيقحلا



[عبات]

 انيدل ناك

 ضورع لعفلاب

 ءاسنلل ءايزألا

 يف

 امبرو ،1903 ماع

 ضورع لمشت نأ انل ناك اذإ لبق ضورع لمشت نأ انل ناك اذإ لبق

 لداعي ناك .سيراب يف ةيقارلا ءايزألا

 ماع ىتح راظتنالا ىلإ ةيلاجرلا سبالملا

اذه .2012

 سبالملا لهاجت ىلع ءوضلا طلسي

.يف 2000s ىتح ةيلاجرلا

 درجم دعي مل ةيلاجرلا سبالملا نأ ودبيو

 ةضوملا عيباسأ عم ،ةئراط ةركف

 نيممصملا نم صقن يأو ةصاخلا

 مظعم .ةكراشملاو ةلهذم نيبوهوملا

 اهيدل ةلصلا تاذ ةيراجتلا تامالعلا

 ةقفارمل ةيلاجرلا سبالملا ةعومجم

ايدج ركفت وأ ،ةيئاسنلا

 تلعج ةريخألا تاونسلا يف .ةدحاو قالطإ

 اذه ىربكلا ةيراجتلا تامالعلا نم نينثا

:رارقلا

،غنوروغ لابارب

 اهرخآو نيليس

 رهتشا ،تسريه الييرباغ رهتشا ،تسريه الييرباغ

 .ةلهذم سايكأ

 ناميلس يداه

نيليسل

 امبر ،لاجر سبالم نود قحلا نوكي نل

 .و ناميلس ميمصت ةوق ربكأ ناك

 تقلطأ يتلا ىرخألا ةيراجتلا ةمالعلا

.فصلا وه لاجرلل اطخ ارخؤم

 ،حتفتتو ةيلاجرلا سبالملا ةعانص

 امامتها اوحبصأ لاجرلا نأل طقف سيلو

 ،ديج لكشب سبالملا علخ يف اديازتم

 ديازتملا مامتهالا ببسب اضيأ نكلو

 نم ريثكلا نأ نيح يف .ءاسنلا نم

 ةبسنلاب ارايخ سيل ةيئاسنلا ءايزألا

،مجح قيضل ارظنو لاجرلل

 يدل تسيل ةأرملا ريثك يدل تسيل ةأرملا ريثك

 عم فيكتلا ةلكشم

 ةيلاجرلا سبالملا

.مهتانازخ يف

 ضرتقت ام ابلاغ ءاسنلا ،عقاولا يف

 .لاجرلا نم سبالملا

 يتلاو ةيبعش رثكألا سبالملا

 ،نيقداص نوكن انوعد) "راعتسا"

 ةدوع ال نحنو تقولا نم ريثكلاو

.تارتسلاو تازولبلاو ناصمقلاو (مهل.تارتسلاو تازولبلاو ناصمقلاو (مهل

 ةيضار ةأرملا تدب ةريخألا تاونسلا ىتح

 نآلا نكلو ،رصانعلا هذه ضارتقالا نع

 سبالملا ءارشو رجاتملا ىلإ نوبهذي

 ؟ال املو .ةكرتشملا ةسرامملا ةيلاجرلا

 مخضتملا صيمق ،ةحيرم بحي ال يذلا

 زربتو ةيدلجلا ليوارسلا عم جوزلا ىلإ

 قيرطلا يف ةثونأ رثكأ عطق بناج ىلإ

؟الامج رثكألا

 ءايزألا تاكرام ربكأ نم ضعبلا نأ ودبيو

 مامتهالا نم ديزملا ىلع لوصحلل

 ةصاخلا ةيلاجرلا سبالملا نم باجعإلاو

.ةيئاسنلا ءايزألا نم

 نوتيف يول ىلع ةعيرس ةرظن نوتيف يول ىلع ةعيرس ةرظن

يضاملا '

 وه يلاحلا نيممصملاو

 ميك .هاجتالا اذه نم ةرذنملا ميك .هاجتالا اذه نم ةرذنملا

 سيول Abloh ليجريفو رويدل زنوج

 ةعانص يف تاجوم نولذبي نوتيوف

 ءايزألا يممصمو ،انؤالمز كرتو ،ءايزألا

 Chiuri ايستارغ ايرام ةيئاسنلا

 .يزاجم رابغلا يف ،Ghesquire الوكينو

 يلبت ةيراجتلا تامالعلا الك ديكأتلاب

 عم يئانثتسا لكشب انسح ءالب

 نكلو ،تارادإلا نم لك يف اهتاعيبم

 ةعوفدم نأ ةقيقح لهاجت كانه سيل

 ةبسنلاب كلذ نم رثكأ ىتحو ،اساسأ

 عيب لالخ نم ،لاجرلا نم رثكأ ءاسنلل

.تاراوسسكالا

 امبر وأ ،جهنلا رييغتل تقولا ناح امبر

 ملاع يف ديدجلا رايعملا ةطاسبب وه اذه

 يف عونتلا نم يضاملا مدع .ءايزألا

 رثكأ جتنمل لعجي ةيلاجرلا سبالملا

 لاجم يف هيلع تناك امم ريثكب ةراثإ

 اوداتعا امبر انمق ثيح ةيئاسنلا ءايزألا

 ةديدجلا تاهاجتالا لماوحلاو اماردلا ىلع

 تقولا يف .مسوم لك يف ةريغتملاو

 ىلع يسيئر لكشب زكرتو ،رضاحلا

 ىلعو يضاملا-imaginating ةداعإ تاهاجتا

 قيوستلا لاجم يف راكتبالا

.تاجوسنملاو

 يف يه ةيقيقحلا رارغ ىلع تادجتسملا

 لوح رودي اهنم ريثكو ،ةيلاجرلا سبالملا

 ةرم يف ةيئاسنلا بناوج قيبطت ةركف

 .نيسنجلا نيب امامت ةضراعم ةدحاو

 امنيب

 نم عفترت

 سبالملا

 ال ةيلاجرلا

 ،هراكنإ نكمي

 ال اضيأ وه لب

،سبالملا كلت يف لضفأ ودبت لازت ال ةأرملا نأ هراكنإ نكمي

 مأ مهل ةبسنلاب ينعي اوناك ءاوس

.ال



 :لاقملا اذه يف ءايزأ ةضراع

magicmstyle-انيلرام،magicmstyle

 وتريم :MUAو ةضوملا روصم

Departez،myrto_departez 

photographymyrto_departez_و

Departez وتريم :يريرحتلا صنلا

 ةفيظو :بهذلا طمنل ماهلإ

 olga_foxيتلا ةيكيسالكلا

 جايكملا يبهذلا

:مسوملا اذه

فيك



 .ةدلاخلا وه بهذلا

 ىلإ كب بهذت امك

،يبزحلا فالتئالا

 هاجتالا يف نوكتل اهيلع دامتعالا نكمي

 رارغ ىلع نوكت نأ نكميو ،ةقينأو

بسانتل

 يا ايبيرقت يا ايبيرقت

.هبسانم

 صاخ لكشب دوسألاو بهذلا

 هذه يف فولأملا نم

،ةظحللا

 و تازلفلا عم بنج ىلإ ابنج

 تلعف دق نكت مل اذإ .نوليانلا قلأت

 قيرط نع لامجلا قافآ عيسوتو ،كلذ

 جايكام ةبيقحل بهذلا ضعب ةفاضإ

 مساب بهذلا فصو نكمي .كب صاخلا

 .ةيواز لك نم فلتخي هنأل ةكرحلا نول"

 جئاتنلا لضفأ ىلع لوصحلل

 تقولا اهئاطعإو ،بهذلا جايكام مادختساب

 نم هنأ ثيح .ةبرجت كنكمي كلذل

 بهذلا قيبطت ،يقطنملا بهذلا قيبطت ،يقطنملا

.ءاخسب

 :ةيادبك [ :ةيادبكو [1] :ةيادبك 1

 ،ةفيظنو ةيحص

 .ةديدج ةرظن



 ةبئاش هبوشت ال جايكام أدبي

 .دلجلا دادعإل ةدوجلا ءاملا عم

 wellblended ةسسؤم عم عبتا

 بسانملا شرفلا مادختساو

 .جئاتنلا لضفأ قيقحتل

 لثم هجولا حمالم تحنو ديدحتل

 نوللا مادختساو ،دخلا ماظع

 يف ةماتق رثكأ يبارتلا

 يف بغرت يتلا قطانملا

 تايلاديم مادختسا مث فافك

 ةمعان ةاشرفو ةمعان ةيبهذ

.ءوضلا ةفاضإل

 نويع ءاشنإ [2]

 لالخ نم ناخدلا

 نوللا ةفاضإ

كنوفج ىلإ

 نيعلا يديهمتلا مادختسا نكلو)

.(اقبسم لظلاو

 نع يعيبطلا نيعلا نول اهب نسحت

 .هينيع ةضقانتملا قحلا رايتخا قيرط

 رمحأ لمشتو مسوملا اذه ةضوملا ناولأ

 رمحألا ،ةرماغملا رعشت تنك اذإ وأ ،قماغ

.يجسفنبلا ةخطلم نكادلا



 :ةيادبك [ :ةيادبكو [1]جيزم 3

 قوحسم

 غابصلا

 ءاملاب بهذلا

 رحسلا لعجل

 بهذلا

 .لئاسلا

 ةعشأ صقرلا ليخت ةعشأ صقرلا ليخت

 جاومأ ىلع سمشلا

 اذهو .ل حضاو فيص موي يف طيحملا اذهو .ل حضاو فيص موي يف طيحملا

 ةقاطلاو لكشلاو نوللا نع ةركف يطعي

 نوفجلا ىلع اذه قبطني .ةرظنلا هذه نم

.قوف امو



 قيبطت درجم [4 ] قيبطت درجم [4 ]

 اليلق بهذلا

 .كيبجاح طسو يفو كشومرل .كيبجاح طسو يفو كشومرل

 قرشت امدنع ،ضيم موقت ةرم لك يف

فوسو ،كل ىلع ءوضلا

!قلأتلا



 بهذلا

 نداعملاو)

 ةبيرغلا

 :(ىرخألا

 / ءايزألا

 داصتقا / ةسايسلا

' ملاعلا

 بهذلا نع عوجلا غلب دقو

 اذامل بابسأ 6 :ةديدج تاعافترا

اموكات وطسرأ :صنلا

 ةديدجلا-ءايزألا نوكت نأ ضرتفملا نمو

 ،ةوطخلا هذه ىلع امئادو ،ىضم تقو يأ نم

 بيرق هنكلو ،لبق ةيلاثملا ةيحانلا نم

 .ةعباتمل سانلل ةيافكلا هيف امب

 نيب نم ،وه ،ةرادصلا ةفاقثلا نم عونك

 ةيرصبلا قيلعت ،ىرخأ رومأ ةيرصبلا قيلعت ،ىرخأ رومأ

 ىعسي يذلا ناكملل

 يأ ،لبقملا باهذلل بابشلا يأ ،لبقملا باهذلل بابشلا

 ةبترتملا راثآلا صاصتما متي امدنع

 .مويلا نم رابخألا ىلع

 ةضوم تدهش دق كنأ ملعأ تنك

 وه ام ىرت امدنع لبقملا مسوملا

 .لمعي هنكل ،بيرغ"

 يتلا ءايزألا يف قمعأ تارايت كانه

 انعد ؛تاهاجتالا نم لوطأ ةرتفل رمتست

 رييغت هذه .جيلخلا تارايت" اهيمسن

 سكعي .ةتباثلا رثكأ نكلو ،اضيأ

 ملاعلل نكمي فيك طقف سيل ةضوملا

 نم ةدحاو .ملاعلا كسمتي اذام نكلو ،وه

 نم رثكأ ىتح -ل كسمتي يتلا ءايشألا

 تقو يف هيلع ناك امم 2019 يف كلذ

.ةنيمثلا نداعملا بهذلا وه ليوط

 يتلا ةديدعلا نداعملا نأ ىلإ ةفاضإ

 ةءارقل نآلا مادختساب هيف كش ال تنك

 ،بتكملا حطس رتويبمك زاهج اذه

 ديلاب لومحم زاهج وأ لومحم رتويبمكو

 نم دحاو بناج ىلع لصحت تنكو زاهجلا

 ةعمال ةيندعم نا لوقت يتلا ةلداعملا

 ال مهنا .ءايزألا ملاع يف ناكم لك يف

 ةيندعملا ىتح وأ بهذلا نوكي نأ مزلي

 ةيندعم نوكت نأ نكمي اهنأ ؛يلعفلا

 يهو ،ريرحلا يلاقتربلا قيمع ،ءادوس

 هبش وأ عمال ضيمو نم ديدعلا نم جيزم

.حضاو عوضوملا نكلو ،ناولألا عمال

 اذامل ةريبك بابسأ ةتس يلي اميفو اذامل ةريبك بابسأ ةتس يلي اميفو

 ىلع ادج ةباذج يه ىرخألا نداعملاو بهذلا

ةيملاعلا ءايزألا ةحاسلا

:نآلا

.ةسفانملا هيد رالودلا [1]

 ةلمعلا :'رالودلا' رالودلا ناك ،لبق نم

 ىرخأ ءاشنإو تافاقثلا قارتخا ،ةيملاعلا

 ءاحنأ عيمج يف ةلمعلا نم اعون ،ةديدج

 نم مدختسملا حالسلا وه نآلا .ملاعلا

 ةدعاسملل ةدحتملا تايالولا ةموكح لبق

 وه لب .2020 ماع يف هباختنا ةداعا يف

 حامج حبكل مدختستو ،ةراجتلل حالس

 ومنت يتلا وأ نواعتت ال يتلا ىوقلا

 ،أدبملا ثيح نم مغرلا ىلع .ادج ةيوق

 كلت نع فلتخت رالود عبط نيذلا كئلوأ

 دقو ،ضيبألا تيبلا نع ةلوئسملا

 نم ريبك ددع لبق نم قورفلا تلكآت

 نم ةللضملا تانالعإلاو تاديرغتلا

.ةبختنملا ةطلسلا

 رثكأ وه بهذلاو ،ةيسايسلا ةيحانلا نم

نم ددع .تارالودلا نم ادايح

 بهذلا ىلع لصح شرق لك قفنت لودلاو

 يف بهذلا رايعم تكرت ذنم ىلوألا ةرملل

1970s. زانتكاو نيصلاو ايسورو ايزيلام 

 لود ،فيطلا نم رخآلا فرطلا ىلع .بهذلا

 ريثكلا اهيدل نأ ودبي ايناملأ لثم ىرخأ

 ىلع زفقلا يف ةحلصم اهل تسيل

.ةيبهذ ةبرع

 ةيئابرهكلا تارايسلا / 2 /

 بلطتت ةيكذلا فتاوهلاو

ةردانلا نداعملا نم ةعومجم

 يتلاو ،ةفيظو ىلإ ةيئايميكلا داوملاو

 نيب واستم ريغ لكشب اهعيزوت متي

 رصع اذه ناك اذإ .ملاعلا يف ىوقلا

 بورح نم ررحتلاو ،ةرحلا ةيملاعلا ةراجتلا

ةدحتملا تايالولا نم ررحتلاو ةيراجت

 مهسفنأ ىلع نوقلطي نيذلا ءاسؤرلا

 ،نآلا .مهي نوكي نل يتلا ،ةفرعتلا لاجر"

 ضعب .allimportant ،ةأجف ،ايجولويجلا

 جاتنإ قنخ نكميو ،نيصلا لثم ،لودلا

 ىتح لقألا ىلع - رومألا هذه نم ملاعلا

 ةيفيكل راكتبالا نم ديزملا كانه نوكي

 ىلع روثعلا مت .تاجتنملا هذه عنص

 ب ىمسي ام "ةردانلا ةبرتألا" ضعب

 مويثيللا دجوتو ،نيصلا يف اهمظعم

 ليلق ددع يف الإ ملاعلا يف تايراطبلل

.نادلبلا نم

 وه ،بهذلا نع امك ،انه ةيسيئرلا ةملكلا

."نداعم"

 :ةيادبك [ :ةيادبكو [1]ةرم لوأل 3

 عم لحارم كانه ،70s و 1960s ذنم عم لحارم كانه ،70s و 1960s ذنم

threattalk ىلع يوطنت يتلا ةيسايسلا 

 ال رعذ .بكوكلا اذه ىلع ةيوون ةحلسأ

 ىلع لقألا ىلع ،يدؤي اذه نأ هنم رفم

 يف ريبعتلا اهيدل ،يعواللا ىوتسم

 ودبت ةايحلا لعجي ءيش يأ قلعتلا ةدايز

 يف جئاتنلا هذه .ةيدبأو ةمئاد رثكأ

 رصانعل ءاوس دح ىلع feverent ةحلصم

 لثم ةموميدلل ةدلاخلا زومرلا هذهلو رمخ

.بهذلا



[عبات]

/ 4 / Earthaware. 4 / لوأل / Earthaware. لوأل 

 نأب ديازتم روعش كانه 1960s ذنم ةرم

 ثولتلا لثم ةيرشبلا تاريثأتلا

 ،حالصإلل لباق ريغ بكوكلا اذه بيرختو

 نأ بجي ةيصخشلا قزرلا دراوم انيدل نأو

 نم ملاعلا يف ربكأ ةيلوؤسم سكعت

 ريثكلا كانه ،لاثملا ليبس ىلع .انلوح

 نم موي لك نوربتعي نيذلا سانلا نم

 نوكي نأ ءارمحلا موحللا لكأي ال مايأ

 عابتال ،بكوكلا اذه معدل تيوصتلا

 لقأ كالهتسا لمشي يتابن يئاذغ ماظن

.بكاوكلا دراوملل

 ةطشنألا نم ديازتم مخز عم ،كلذ عمو

 اياضقلا ريبك دح ىلإ لهاجتت يتلا

 ىلع ةيعانصلا ةراجتلا نم ،ةيئيبلا

 سانلا نم ريثك ،برحلل عساو قاطن

 لبقتسم لوح قلقلا نم عونب نورعشي

 قلقلا ىلإ ةفاضإ ،ضرألا بكوك

 برحلاو ةيوونلا ةحلسألا لوح ةمئاقلا

 سانلا قلعت يف مهسي اذهو .ةيملاعلا

 بهذلا لثم ،ةموميدلاو رارقتسالا زومرل

.نداعملاو

 رمألا قلعتي امدنع / 5 /

 بهذلا نوكي دق ،تارهوجملا

 ثيح نم ساملا ىلع زوفلا ةصرف ثيح نم ساملا ىلع زوفلا ةصرف

 يف ."ةديجلا ةايحلا" ىلإ زمرت

 مليف ةداسلا 1953 ةيكيسالكلا

 ةريهشلا تفصو ،تاوارقشلا لضفت

 لضفأ" مساب ساملا ورنوم نيلرام

 ةيملاعلا برحلا لالخ ."ةاتفلل قيدص

 لقنل قرط stealthiest نم ةدحاو ،ةيناثلا

 ،ةينعملا لوقصملا ريغ ساملا ةورثلا

 .جاجزلا نم ةعطق درجم اهنأكو ودبت يتلا

 غبتلا قيدانص ىلع اهقصل نكميو

 يلحلا اوناك ول امك بلع وأ بلصلا

 نأ .دودحلا ربع ةفشتكم ريغو ةصيخرلا

 تارالودلا نم نييالملا انايحأو ،اهتميق

 ساملا عئاب يأ ىلإ احضاو نوكي ،ازواجتم

اذإ ةصاخو ،ريبك

 ىلع .اديج افورعم اصخش كلاملا ناك

 20th نرقلا نإ لاقي ،لاثملا ليبس

 نانفلاو ممصملا ةيجيورنلا سبالملا

ةدحاو ةرم تعمتجا نيف دنانيدرف

 نمز يف راطقلا ةطحم يف ليناش وكوك نمز يف راطقلا ةطحم يف ليناش وكوك

 نع برعأو ،اهعم ةثداحم لالخ .برحلا

 نأ ودبي املل اهرايتخا يف كابترالا

 ،تباجأ يتلاو ،روكيدلاو جاجزلا قحس

 لوقصملا ريغ ساملا ،باشلا اهيأ ركذت"

."ةورثلا لقنل ةليسو لضفأ يه

 ةدوجلا ةيلاع عينصت متي ،كلذ عمو

 ىتح هنأ ماري ام ىلع "ساملا" ةيعانصلا

 نم ةلوهسب اهزييمت نكمي ال ءاربخلا

 يأ ءارو لازي ال بهذلا .يقيقحلا ءيشلا

 يف نأ نكمي كلذل ،عونلا اذه نم ديدهت

 اماود رثكأ ازمر ربتعتو ،يحاونلا ضعب

 هذه ريوطت ىلع سانلا ىتح .ةورثلا نم

 بهذلا بكيوكلا عمجل ايجولونكتلا

 خيرملا نيب تابكيوكلا مازح نم ةءولمم

 دح ىلإ لظت نأ حجرملا بهذلاو ،يرتشملاو

ةيلاحلا نمث عم ،دعب عون ريبك

 يف تارالودلا نم فالآ ةدع

100g.

 ةظهاب لازت ال ساملاو ،لاحلا ةعيبطبو

 ىلع ظافحلل ىعست ةعانصو ،نمثلا

 مادختساب يعيبطلا ساملا ةحص

 لصف قيرط نعو ةلاصألا تاداهش

 ةعانص نم ةيعيبطلا ساملا ةعانص

 نيتئف ىلإ ةيعانصلا ساملا

نم عون) نيتزيمتم

 دق ،كلذ عمو .(داصتقالا وأ قلحت لامعألا

 تقرغأو لبق تقو ةلأسم درجم نوكي

 ساملا نم ريهامجلا لبق نم قوسلا

 ىتح هنأ ةيلاع ةيعون نم يعانطصالا

 اهضعب نع اهزييمت نكمي ال ءاربخلا

 راعسأ ضفخ دق ثدحلا اذه لثم .ضعبلا

.مئاد لكشب دوجوم ساملا تاورث

 رعس لبق تقولا نم مك ،اضيأ بلطن دق

 فاشكتسا نم simarly نعط بهذلا

 ثدحي نأ طقف حجرملا وه اذهو ؟ءاضفلا

 لعجل ايجولونكتلا تروطت رشبلا دنع

 اننأل ،ايلمع نيدعتلا تابكيوكلا

 نم اهتميق نم quintillions نا طقف ذئدنع

 يف تارالودلا كانه ةمئاعلا بهذلا

 زاج اذإ ،اهيلإ لوصولا نكمي ءاضفلا

.ريبعتلا

 نم ،بهذلا نم انراكفأ نع رظنلا ضغب

 رثكأو رثكأ وحن ىلع نميهت نأ حجرملا

 داصتقالا ةيلبقتسملا دوقعلا يف

 يلناتس ناجروم كنب عقوتو .ءاضفلا

 داصتقالا ،2040 ماع لولحب هنأ ارخؤم

.رالود نويليرت انأش نوكيس ءاضفلا

 بهذلا / 6 /

 زمرك

 رسكل

 عم مزاللا

.كيتسالبلا

 ،كيتسالبلا ةيضقلل الح سيل بهذلا

 لامهإلا جاتنإ نم رخآ ءيش زمري نكلو

 ةرم مدختست يعانصلا قاطنلا ةعساو

 نداعملا نيح يف كلذو .روكيتسلب ةدحاو

 داوملا ثولت ةلكشم لحت ال دق

 داوملا هذه لقألا ىلع ،ةيكيتسالبلا

hardwaring فالخلا ةطقن ىلإ زمرت. 

 درجم تناك ول ىتح هاجتا ةيباجيإ رثكأو

.ضماغ زمر

 ،اهل تاقرافم اهيدل ءايزألاو ،كلذ عمو

 امكو ،اذل .نفلا مهلت تاقرافم ل امكو ،اذل .نفلا مهلت تاقرافم ل امكو ،اذل .نفلا مهلت تاقرافم ل

 ةيبلسلا ةيضق كيتسالبلا حبصأ

 سبالملا تعفتراو ،ةئيبلل ةديازتملا

 DANCEWEAR لثم ةيكيتسالبلا

 يف كيتسالبلا مادختسا يأو بيرغ

.هتيبعش يف ءايزألا دهاشم



 العلا :لاقملا اذه يف ءايزأ ةضراع

ela_michaela_official،الياكيم

اموكات وطسرأ لبق نم اهريوصت

MUA، لامج ةكلم :رعشلا فيفصت 

IsabellaLia، @ my.beauty.garden

 ،يدنه معطم تيرمع :عقاوملا لمشتو

Oranienstrasse،amrit_berlin

لامج

 عراوش يف

جربزورك

 H & M،hm ZARA،zara :تامالعلا لمشتو

ginatricot،وكيرتلا انيج

 ريرحتلاو هذه تروصو

.جربزورك يف ةيلاتلا

 رادج طقس امدنع

 تريغ ،نيلرب

 رفخم نم جربزورك

 يعادبإلا زكرم ىلإ

 عونتلا عم ةيميهوب

.ريبكلا





























 اغيإ :لاقملا اذه يف ءايزأ ةضراع

Kokocinska،igakokocinska

اموكات وطسرأ لبق نم اهريوصت

MUA، رعشلا فيفصت: SU و رعشلا 

suna.kecis @ ،نانفلا جايكملا

 عقاوم

 ،Ramboya ويدوتسا

Wrangelstrasse، جربزورك، 

ramboyastudio،نيلرب

قيشر

ةلفحلل

 WE ARE :تامالعلا لمشتو

wearerecklessclothing،ةروهتملا

G راتس RAW،gstarraw نفلاك 

calvinklein،نيلك

ADIDAS،adidas 

ZARA،zara

















TNS

حيحص}

{ءاره مسقلا

 وطسرأ لبق نم مسر .عوفدم لايخلا

اموكات

SchlongoLingo 

 ل

Qyeens 

Pryncessesو

 ةغللا ميلعت قيبطت فورعملا

DuoLingo ةديدج ةسفانم ضعب اهيدل. 

 يبوروألا languagelearners نم قيرف دجوو

 مدختست يتلا تارابعلا يف ماهلإلا

DuoLingo ليبس ىلع .ةغللا ميلعتل 

 انأ :اهراسم ةيزيلجنإلا inapp نم ،لاثملا

 !مداق SHE / IT / ةداعس !مداق تنأ !مداق

 ةلمجلا مغرلا ىلع ، !ةمداقلا اعيمج نحنو

DuoLingo ةكراشم ديكأتلاب اذه ينعي

 ىدص قيرطلا familyfriendly رثكأ يف

 ةعبات ةيببسلا فرغ نيزت تاقصلم

 ةديدج polyamorous تاينواعتلل

.ةيرصعو

 ةمدختسملا ةاحوتسم ةيبوروألا ةعامج

 ةياهن يفو ،لاملا عمجل يعامجلا ليومت

 وه ام لعجل نيجمربملا كراشت فاطملا

 ،ةدابع ةرهاظ نم عون نآلا

 فصوو .قيبطتلا "Schlongolingo"و

 ملاع يف DuoLingo" اهنأب نيعجارملا

 لكشب رهدزي يذلا ،قيبطتلا ."زاوم

 Duolingo تارابعلا ىلع ابيرقت يرصح

 بسانتل قالخ اهروصت نكلو ةيلعفلا

وه ،رابكلا قايس

 ةبسنلاب ،نولوقي امك ،ةبسانم

 سيئرلا بئانل نوديري" نيذلا كئلوأل

."ةديدج ةغل يف

 رهظي ،SchlongoLingo قيرفل اقفوو

 ٪80 وه يرشبلا غامدلا نأ ثحبلا

 ةسركملا ٪20 و سنجلل ةسركملا

 نولوقي .ةقيقحلا هذه راكنإ ةلواحمل

 يتلا ةقيرطلا لمكت ةغللا تارود نأ بجي

 لصأ ىلإ فدهتو ،لقعلا اهب لمعي

 اهب ةطبترملا بويعلا زواجتو ةملكلا

.ةمئاقلا سيردتلا بيلاسأ يف

 ،'schlong" ةثيدحلا ةيناملألا ةملكلا

 نأ نكمي ام يف ةديفم اميسالو

 " KYNG مجحلا "ىمسي

 تاملكلا نم ديدعلا نم دحاو وه تاقايس

 فصول مدختسي ةيناملألا ةغللا يف

 اديدحتو ،روكذلا حيرشتلا نم نيعم ءزج

 يركذلا يقاولا بلطتي يذلا رمألا ةدحاو

 نيبيطلا سانلا لعج .ةريبك ةيفاضا

 قيبطتلا نم دكأتلا SchlongoLingo يف

 مجح يف تافالتخالا عيمج لمشي

.ليضفت وأ زييمت نود ةيسنجلاو

 انوعد ،"KYNG" ةملكل ةبسنلاب امأ

 ةبسنلاب هنإ لوقأو نيقيقد نوكن

 يف KYNG مجح كانه ،يركذلا يقاولالل

 انك امدنعو ،ضرعلا يف KYNG مجحو لوط

 / امإ ينعي نأ نكمي ،"KYNG" طقف لوقن

 اذه ودبي دق .و / ءاوس دح ىلع امبر وأ ،وأ

 يف نالعإ ىلع ةرم لوأ نيعرابلا ايئالمإ

 كلذ ذنم ىدأو ،كرويوين ةنيدم ورتم

 يف genderequalising قصلم ىلإ نيحلا

 TNS دومعلا اذه لاصتالل) ورتملا

 اذه قفاوت مل ،عقاولا نم ةيظشل

 لبق نم دعب genderequalising نالعإلا

 يف كرويوين ةنيدم ورتم ةرادإ سلجم

 نالعإلا جاتنإ مت دقو .(اذه ةباتك تقو

لبق نم حرتقملا

 .عناص ةدحتملا تايالولا ةأرملل بعل"

 بعل" :موهفم رطؤت فيك ليختن نأ انلو

 تنك ءاوس :ءاسنلل رابكلاو لافطا

Pryncess وأ QYEEN انعم بوكرو ،كانه"، 

 لضفأ Vybrates" :لثم ينمض عم امبرو

"ورتملا نم

 ىلإ دوعن انوعد .درطتسأ انأ

SchlongoLingo 5 ىلع ةفطاخ ةرظن اهلوB 

.ةيكلملا رئامض ىلع سردلا

 ،ةقالطب Germanspeaker فرعي امك

 ىلإ مجرتي ".. زتلوتس فوع نب شتيإ"

 / شيجلا تارباخم زاهج / هيإ" و ،"روخف انأ"

 ."هنأ / اهنأ / هنأ" ىلإ مجرتي "قافو

 ،ةيناملألا ىلإ ددجلا نيدفاولل ،كلذل

 قيرطلا وه اذه نأ SchlongoLingo حرتقي

 :' ةنخاسلا ةيناملألا" رهوجل يلاثملا

ICH زتلوتس فوع نب meinen Schlong! 

DU فوع زتلوتس تسيب deinen 

Schlong! ER / SIE / ES ةيقارعلا ةصاخلا 

 seinen / ihren / seinen فوع زتلوتس

Schlong! يملاعلا رامثتسالا ريرقت 

 unsere فوع زتلوتس ALLE دنسلا

Schlonge! زيمتي يذلا ئراق يأ نإ 

 نيب قورفلالل ةصاخلا هتيساسحب

 يذلاو ،ثلاثلا رطسلا ظحال نيسنجلا

 ةرابعلا هذه نم .ثانإلا ىلع ارصح زكري

 SIE :ةيلاتلا ةرابعلا جارختسا اننكمي

 ihren فوع زتلوتس ةيقارعلا ةصاخلا

Schlong!

 قيبطتلا ،ىتح لواحي نأ نود

SchlongoLingo نم مهرامعأ زواجتت 

 سيل ملعيو ،نيسنجلا نأشب كابترالا

 عمتجملا ام اليلق اضيأ نكلو ةغل طقف

LGBTQIA تاونسل لصاوتلا لواحت دقو.
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