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:ريرحتلا دعاسم

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

 مت يتلا) ةقباسلا رابتخا روصلا

 باسح يف اعيمج اهقيثوت

 نم روصلا عم (انيدل مارجاتسنيإ

 .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

 رشنلا ةرملل) هرشن تقولا يفو

 ةكبش ىلع انعقوم يفضت

 ةصاخلا ىوتحملا عيمج ،(تنرتنإلا

.انب

 نأ تقولا اذه يف ىوس تسيل اهنأ

 بناجلا ىلع رهظتس متخ "ةروشنملا"

.ةحفصلا هذه نم رسيألا

 يه صوصنلا نم اهريغو داوملا عيمج

.ةيادبلا نم يلصألا لمعلا

 نينودملا نكمي :رشنلا قوقح

 ركش عم روصلا غولبر ءايزألا

 جذومنو ،ةلجمل ريدقتو

 انعقوم يف ليلدلا مسق حنم ،روصم

نم ديزمل تنرتنالا ىلع

 لوصولا نكمي ىوتحم لك .تامولعم

 ىلع لثم ةريبكلا تاشاشلا لك عم

 تاشاشلا ربعو ،رتويبمك زاهج

.فتاهلا ىلع لثم ةريغصلا

 نيذلا نيبوهوملا ةضوملاو سانلا

 ىجري ،انعم لمعلا يف نوبغري

 وأ berlinib@aol.com ىلع انب لاصتالا

DM نودعتسم نحن .مارجاتسنيإ ىلع 

عامتسالل امئاد

 نيروصملاو باتكلاو جذامنلا نم

 ،جايكام نينانفلاو نيممصملاو

 يممصمو ،نيممصملا ةعومجم

 نم اهريغو ،نينلعملاو ،ءايزألا

 نيذلا نيسمحتملا تاميمصتلا

.ةمهاسملا يف نوبغري

يف دلو ةلجمك

 ايلك بهذي نأ انررق ،2019

 طخ تادعم نم ىلعأ عم ."ةيمقرلا"

و ريبك قوذو

 نيمهاسملا نم ةيعادبإلا تاراهملا

 يف ةزاتمم جئاتن قلخ نحنو ،انيدل

.راطإلا اذه

 يسيئرلا روصم ) اموكات وطسرأ يسيئرلا روصم ) اموكات وطسرأ

 .BERLiNiB ،ريرحت سيئرو ،يف

(يسيئرلا ممصملا ام ابلاغو

 تانالعإلا نم BERLiNiB ليومت متيو

 اناجم ةحاتم يه اياضقلا لك .ةاعرلاو

 يف ةدوجلا PDF تافلم امك

berlinib.com امئاد.

 :تانالعإلا

 ،نالعإلا راعسأ نع راسفتسالل

 ديربلا ربع انتلسارم ءاجرب

 @ تانالعإلا :ينورتكلإلا

industrialbabes.com.

 ينورتكلإلا ديربلا مادختسا ءاجرب

 عيمجل berlinib@aol.com انيدل

 ةياعر كلذ يف امب ىرخأ تاراسفتسا

 قحلاب ظفتحن نحن .ريرحتلا

 ال يتلا تانالعإلا طقف لمشتل

 يسيئرلا ىوتحملا نم صقتني

 تانالعإلا ىقبتس .ةلجملل

 .ةفشرؤملا تالجملا يف ةضورعملا

 تانالعإلا" مدختسن ال نحن

 رفوتتو تانالعإ يه .ةفدهتسملا

ذيذل و عيمجلل سفنو مئاد لكشب انيدلذيذل و عيمجلل سفنو مئاد لكشب انيدل

 اياضق نم ريرحت

.ةيصوصخلا

 ةروشنملا BERLiNiB ةلجم لك ىوتحم

 نياتش رشنلاو فيلأتلا قوقح

 راعتسملا مسالا) B. Reusch جنينيه

 باتكلاو جذامن ؛(اموكات وطسرأ

 فيلأتلا قوقح اضيأ نيروصملاو

 متت امدنع اهتمهاسمل رشنلاو

 .حيحص لكشب BERLiNiB ةراشإلا

.ررحملا لبق نم يه ةعقوم ريغ داوملا

 ،عفادم نوكين :نمضتي ايجولونكت

 ،جرعألا ،نوينلا VR، KDE / ث روكين

 فوس) FontLibrary.org ،سيفوأ ربيل

 ام طوطخلا ايراجت ةصخرم مدختسن

 تدلو تقو برقأ تاداريإلا حمسي

 .x86 ىلإ توبورلا PCو ،(هيف

!عتمتسا



 ،نوملعت امك

BERLiNiB يف 

berlinib ترشن ،موك تود 

 موي

 ةيمقرلا" ةيملاعلا ةيمقرلا

 ،PDF لكش" ،PDF لكش ةقرو

 يف تارم ثالث رشن مت

 تاءانثتسا عم .ةنسلا

 تايحاتتفا رشنتو ،ةليلق

 يتلا بيترتلاب ةلجم يف

.اهنم تعنص

 ىلإ ريشت تاحفصلا ماقرأ

 .A3 تاحفص

يليإ

Tsitsipaelli 

tsitsipa
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BERLiNiB ءايزألا 

 berlinib.com يف انه

:ةرم لك يف

 ىلإ ابنجو ،ىلإ ةفاضإلاب

 تايحاتتفاو عم بنج

 دجت ،هالعأ ةروكذملا ةروصلا

امئاد

 ةبوتكم

ءايزألاو تالاقم

ةيحيضوتلا موسرلا

 ةمئادو

 ،تالجملا تانالعإ

 جاتحن لخدلا BERLiNiB ءاطعإ

 ءايزألا ةلجملا هذه كيطعتل

aawesome كتكرشل !اناجم 

 يف اهنيمضت متيل

 لاسرإو ،ةيلاتلا اياضقلا

:ىلإ ،نآلا ،نالعإ حارتقا

موك .industrialbabesموك .industrialbabes تانالعإلا

 بارشلا اذه عتمتي

BERLiNiB فولأملا!





 نم ديزملا

لاملا

ةينامث

 حيتافم

 ريخلل

ECONO 

يدلب

اموكات وطسرأ :صنلا

 ءاحنأ عيمج يف ةطقن رايتخالا مئاوق كانه

 لثم نيوانع لوضف عم تنرتنإلا ةكبش

 قافنإلا ةيرسلا" و "ارينويلم حبصت فيك"

 ودبي ."ءاينغألا كلعجت فوس يتلا تاداعلا

 داوملا هذه يف ةدراولا حئاصنلا مظعم لثم

 رمأل هنإ" :ةدحاو ةلمج يف اهصيخلت نكمي

 تنك اذإ ريثكلا رفوت نا كنكمي فيك شهدم

."ليخب عورم نوكيل دادعتسا ىلع

 ءزج وه ،كلذ عمو ،مركلا نم عون يف قحلا ضرع

 ىلع .ةيراجتلا لامعألا ديازت نم يرورض

 ىلع دمتعي كلمع ناك اذإ ،لاثملا ليبس

ةديج ءالمعلا ىلع ظافحلاو ريوطت

تاقالعلا

،  وتلل تلصح دق تنك ام عم ادج ةنرم اهنوك

 .اديعب مهعفد دق

 ةمكحب قفنت نأ بجي ،كلمع ومني نأ لجأ نم

 تلصح دق تنك ام ةيامح .روهتب سيلو

 دكأ هنكل ،تاقايسلا نم ريثك يف ةيقطنم

 ضعب يف يقطنم مركلا .ليخب هنأ

 يتلا ءايشألا يف رامثتسالا .تاقايسلا

نكمي

 نم لكش وه ليوطلا ىدملا يف كلمع ءانب

 ضعبو ،كسفنل ءاخسلا لاكشأ

 نيب اطسو ،ةميكحلا يفو تارامثتسالا

 ،فيضلا ماركإو كب ةصاخلا لوصألا ةيامح

 دوجو عم لاملا عنص تاكرشلل ةيلاثم عمجيو

 نم لامعألا لاجرو ،كلذ عمو .ايلعلا لثملا

 اذإ نكمم ام اردان وه ماظنلا اذه نم راهدزالا

 لحلا .ماظنلا رييغت وه دحاو يسيئر طاشنلا

 ةيلباق رثكأ امبر نكلو ،ةيلاثم لقأ

 ةبسن ىلإ لصتو ،ءيش ءاطعإ :وه رارمتسالل

 امامت يلاثم ءيش ىلإ ،لخدلا نم ةتباث

امك ،ةيراجت نوكت نأ نكلو :طقف

ايقالخأ

 لامعألا فادهأ يف ،عيطتست ام يراجت

 نيب متمكح اذاو .تايجيتارتسالاو ةيساسألا

 يف امبر ةريغص ةيراجتلا لامعألاب ةعارزل

 كسفن تنأ وأ ،كسفن تنأ طقف ةيادبلا

 ىلإ ،نيرخآلا نم ليلق ددع ىلإ ةفاضإلاب

 تاداريإلا ىلع لوصحلا ةجهوتم لمع

 هلك ملاعلا رييغتل ةلواحم يف ،ةيقيقحلا

 ،ليبنلا يعسلا نكلو ،تقولا سفن يف

 ضعب ريشي امك .ادج احومط ناك امبرو فدهلا

 دق نحنو ،جراخ نايحألا ضعب يف نييذوبلا

 انيلع نينسلا نييالم ىلع تلصح

.حيحصلا اهباصن يف رومألا ىلع لوصحلل

 مدق ىلع ديج ةيلاتلا طاقنلا قبطنت ال

 ىلع ،ماهبإلا دعاوق يهو .عيمجلل ةاواسملا

 ءاطعإ ةمكحلا نم صخش نوكيس امبر ام رارغ

 لامعألا باحصأل ةديج حئاصنلا ضعب

.اهب تأدب ةريغصلا

 ةدوج / 1 /

communica 

 اهئوشن

 .اموهفم كسفن لعجت نأ بجي ،قيرف دئاقك

 نوكي نأ بجي ،نيرخآلا عم نواعتلا تنك املك

 ام نع رظنلا ضغب .ةديج ةعومجم ةثداحم كيدل

 لكشب كلذ ققحتي امبرو ،ةمهم نوكت دق

 ةشقانمل تقولا نم ذخأت تنك اذإ ةءافك رثكأ

 نع رماوألا حبني نم الدب ،اقبسم رمألا اذه

 ينعي تالاصتالا ةدوج ىلع ظافحلا .قيرط

 نم كقيرف نم لعفلا دودر ريسفت اضيأ

 موجهلا ودبي ءيش كانه ناك اذإ .يباجيإ روظنم

 ريسفت داجيإل ايعاو ادهج لذبتو ،ةيادبلا يف

 اذه فاعضأ ةثالث وأ ارقن رقنا مث ،ذؤم ريغ

 ةجهل ةدياحم وأ ةيباجيإ ىلع ظافحلل دهجلا

.كلذ نأب رعشأ ال تنك امدنع ىتح

 ةيقيقحلا ةلاسرلا مهفو ةدوجلا تالاصتالا

 اهنوك لالخ نم انألا "ةيامح" نم ةيمهأ رثكأ وه

 ام لك ةيامحل ةيمهأ رثكأ وه .ةيلدجو ةيعافد

 يف كانه نوكي دق ةينالقعلا تب ةيها

 كانه نوكي نأ لامتحا امئاد كانهو ؛ةشقانملا

 ةيراجتو ةلمتحملا ةينالقعلا نم ريبك ردق

 ىلع لصحت ال دحأ ناك اذإ جورخلل ةديج

 بنجت يف ةوق كانه سيل ،راصتخاب .ربصلا

 يتأي يذلا مالكلا لك ةصاخو ،ةناهإلاب يرجي"

 رعاشملا امبر .روسجلا قرح مدع نع اهنا .اهعم

 تسيل اهنأ اذإ رثكأ ةعرسب رمت ةيبلسلا

ةثداحم روحم ةعونصم

 ناك امبر .رمتسملا درسلا نم اءزج مدقو

 تاملكلا دجت نأ نكمي ال وأ هموي يف كليمز

 ءاسي تنك امبر وأ ،ةظحل يف ةبسانملا

 نم الدب .ةشدردلا طخ يف امكح اهريسفت

 ءاقلا ةلواحمو مئاتشلا ىلع مئاتشلا ءاقلا

 بيحرت عضوم مث .ةمداقلا ةرملا يف تمصلا

 نكمي ناك اذا ام ىرنو ىرخأ ةرم لاصتالا ةدوج

 ناك اذإ .ةمداقلا ةرملا يف لمعلا نم لعجت نأ

 ةينالقعلا هومتمدق ام لقألا ىلع ،لمعي ال

 فطاعتلا روعش يتأي ةينالقعلا عمو .ةصرف

 يف عيمجلا ىلع لهسلا نم ءيش لك" سيلو

 رارمتساب راهظإ لالخ نم زوف .تقو لك

 امدنع راذتعالاو ةمالسلا نم ةيلاع ةيصخش

 ريوطت .جالعلا ةعومجم سيل وه كلمع .ال تنك

 عقي وهف .رعاشملا مساقت لوح سيل كلمع

 ءيش قلخل ةيباجيإ تاءارجإ ةعارز يلاوح يف

.رهدزت نأ نكمي يتلا تاداريإلا يف ديج

 داصتقالا / 2 /

لامجلا

 امبر .نيرخآلل مهلملا يذلا ضرعل ءيش كيدل

 وه ام رهوج وه لامجلا :لوقي نأ باوصلا نم هنأ

 اذ ائيش مدقن نأ بجي .ملاعلا اذه يف مهلملا

 لوصحلا يف بغرت تنك اذإ ةيقيقح ةميق

 يف بغرت تنك سوملم جتنم ناك اذإ .لخد ىلع

 .ةشاشلا ىلع هعضو لبق كلذ undust ،عيب

 .ابسانم ءاقبلاو ،كرهظم يف شيعت تنك اذإ

 نع ديزملا ةفرعمو ،ةجذمنلا يف تنك اذإ

يف لامج كانه .لضفأ ريوصت لوحو ميمصت

 نمزلا رابتخا مامأ هلمحتي ديفم رصنع

 اذهو ،سبالملا ةعانص يف .اديفم ىقبيو

 A ethicality ."ةمادتسم" اهنأب اهفصو نكمي

 ةمالع يأل ةيمهألا ميظع نم وه يقيقحلا

 يف وه كلذل ىرخأ ةيسيئر ةملك .ةيراجت

.ةمداقلا ةركف

 تاعلطتل تظقيتسا / 3 /

21لا نرقلا

 عيمج يف بابشلا نم ديدعلا أدب ،1960s يف

 ةيعيبطلا دراوملا نأ كردن نأ ملاعلا ءاحنأ

 ىلع تعضو ةثولم ،ردهتو ضرألا بكوكل

 تاناسرت دوجو ببسب رطخ يف كلذ فالخ

 روعش كانه ناك .ةريبك لبانقو ةيركسع

 ةطلسلا ةرهز ةكرح ىلإ ىدأ امم ،" ادبأ وأ نآلا'

 اموزهم ناك عقاولا يف هنإف ،لبذت ال يتلا

 يف داع رصع "ةطلسلا ةرهز" ،مويلا .طقف

 امامت ةفلتخم تاملعم عم نكلو ،لماك راهزإ

 ؟اذهل اظقيتسم تنك له .ةفلتخم ءامسأو

 ىنعمب "ظقيتسا" نأ ىلع يوطني لمعلا

 اذهو .Z لارنجلاو ةيفلألا ليج عقاو يف طبض

 اذهو :ةيرصعلا ثيدحلا ثيدحلا درجم ينعي ال

 لوقتل ديفم وه ام يف ريكفتلا اضيأ ينعي

 . يقطنملا نم يتلا تارابعلا داجيإو ،لعفتو

 وه امبرو ،ةئيبلا ةيامحل ةبسنلاب امأ

 تاباغلا ةيامح" رارغ ىلع تارابع لاجترالا

،دراوملاو



[عبات]

/ 4 / 

 :ةيراجتلا ةمالعلا

ةينوقيأ روص

 ويديفلا ةطرشأ يذلا تقولا يف نحن

 ىمسي ام وأ ةريصقلا

 ةيبعش ةليسو يه "رقتسي" وأ "صصق"

 يف هسفن نع ةحمل عم ةدحاو ةكبش ريفوتل

 نم ةطلسلا يفني ال اذه نكلو .ةكرحلا

photograph- نأ دهاشملل حيتت اهنأل ةريبك 

 ةصاخلا لقعلا يف ةايحلا ديق ىلع يتأي

 روصتل .' يلخادلا ويديف" كلمت اهلعجل .مهب

 تقولا نم ذخأت نأ ،ثداحلا ناكم يف هسفن

 .ةروصلا نم ةيدرفلا صئاصخلا ةساردل

 طيشنت ربكأ انايحأ غامدلا تاساردلا رهظت

 ويدارلا ىلإ عامتسالا دنع ةيبصعلا ايالخلا

 امم ،كلذ نم ءيش ةسارد طاشنب وأ تاعوضوم

 .نويزفلتلا نودهاشي امدنع هيلع تناك

 ايجولونكتلا اطاشن رثكأ نأ ودبي ،امومع

 رثكأ دحاو ةيبصعلا ايالخلا حبصت ،لصحي

 تاءانثتسالا ضعب عم) ةصاخلا ةيبلس

 ةطرشأ تناكو .(فاك لعافت كانه نوكي امدنع

 اهنأب تفصو ام اريثكو ،دوقعل لوح ويديفلا

 ريوصتلا ملاع يف نكلو ،"لبقتسملا"

 نم ةديرف ةقاط هيد ميظع يفارغوتوفلا

ريغو اهعون

 لالخ نمو .ةيراجتلا ةمالعلا عيبت امم ءزج

 لاكشأ نأ ويديفلا نم ديزملا روصلا روهظ

 لصي ام تلتق يمقرلا داصتقالا نم ةديدج

 طيرشو ،هجولا يف .ةيلاحلا تاعفترم ىلا

 ريبك ددع ىنعم نم رثكأ ءيش يف وه ويديف

 دهاشملا ىلع تيقلا ةيناثلا يف روصلا نم

 عنصلا ةديج ةروص كانهو .نيعم بيترت يف

 نأ حجرملا نم ريثكب لقأ وه .ربكأ ةيده يه

 روص يتلا ةقيرطلا يف "عدبم" ربتعي

.ويديف طيرش يف رهظ دقو ةيكيسالكلا

/ 5 / 

 امدنع مركلا

قحلا

 ءاخس فيكو ،ةيخس نوكت نأ يف قحلا ىتم

 نم نوكي امدنعو ؟نوكي نأ ءرملل يغبني

 نأ ملعلا عم ،"ريغصلا قفنت" نأ باوصلا

 ،ةطاسبب ؟اريثك حبصي اليلق ةرم فلأ

 نكلو ،ةديج ةينازيم لك يف هناكم هل مركلاو

 .اقبسم اهددحت دودح يف نوكي نأ بجي اذه

 يف رظنلا نكلو ،روهتم وه ديقملا ريغ مركلا

 عفدل وأ ،فرط ىلع ةرداق نوكت نأ ةيمهأ

 امدنع قيرط عرسأ ذاختال ةيفاضا اليلق

 جتنم ءارشل وأ ،ريصق تقو يف تنك

 نم رثكأ فلكت اهنأ نم مغرلا ىلع قوفتم

 ظافحلاو ،تالاحلا ضعب يف .ليلقب كلذ

 ىلع بطقم نم ةيمهأ رثكأ وه عئار وج ىلع

 يف رامثتسالا يوطني اذه ىتح .تاسنب

 يف امب ،ةيراجتلا حلاصملا باحصأ نم ةحصلا

و ءالمعلاو نيبردتملاو نيفظوملا كلذ

 هذه نم يتأت يتلا ةيهافر .لمعلا ءاكرش

 ميظع ءيش اذهو ،ةديج ةحص مركلا هاعرت

.كلمع ةحصل ةبسنلاب

 نويأ تاونق / 6 /

لاصيا

 زمرو ةجمربلا يمقرلا ملاعلا اذه يف

 مطحت نأ نكمي يتلا ةلمعتسملا تاثيدحتلا

 لضفأ وه لب ،رز ىلع رقنلا دنع ةحفصلا

 ةقيرط نم رثكأ نوكي نأ تاسرامملا

 موهفملا اذه .ضعبلا اهضعب عم لصاوتلل

 مالكلا تنرتنالا) RL نم رثكأ لمحي هسفن

 نوكي نأ مهملا نم-كلذكو ،(ةايحلا عقاو نع

 انيدلو عامتجالا قرطلا نم ديزملا كيدل

.لصاوتن امدنعو ةيفيك يف ةنورملا ضعب

 نم جهوتي / 7 /

تاقافتالا

 و احاحلإ رثكأ ةيمقرلا تالاصتالا حبصي

 وه ام دجت نأ وه ةيمهأ رثكأو ،يتأت ةلهس"

 سانلا لعجي نأ انلامعأ وأ انسفنأ نع هيلع

 زيزعت وحن ةمهم ةوطخ هذهو .ةدوعلا نوديري

 ،ةحلصملا باحصأ عيمج نيب ةريبك تاقالع

 ةدئاف كانه سيل .ةيجراخلاو ةيلخادلا ءاوس

 دق هنأ نم مغرلا ىلع .قافتا لهاجت يف

 هنإف ،ريصقلا ىدملا ىلع تقولا ريفوت

 ليوطلا ىدملا ىلعو ،نيرخآلل تقولا عيضي

 سانلا ضعب .اضيأ كب صاخلا تقولا عيضي

 ةمءالم رثكأ وه يذلا يحورلا رظن ةهجو نم

 وأ .هيلع ةقفاوملا نم الدب" رعشي تقولا'ل

 مهتقيرط ىلع لصحت نأ نورعشي مهنأ

 ددحم ينمز لودجل اصع ال اوناك اذإ لضفأ

 .نيرخآلا عم اهتكراشم متي يتلا اقبسم

 بحت ال تنك اذإ هنأ انه لوقأ نأ يل اوحمسا

 ىتح كلذ ىلع لمعلاو ،تاقافتالاب مزتلي

 ةبسنلاب ةرورض وه هنأل ،كلذب موقت

 ،نآلا ىتحو .ةحجان نوكتل لامعألا عاونأ مظعمل

 نكمي بلطلا دحاو وه اذهو ،يطارقميد ملاع يف

 اهل وأ هل اهنم لكل :هسفن نم لعج اساسأ

 بجيو ،تقولا ةقلعتملا نم ةصاخلا اهتقيرط

 ءاكذب نيرخآلا عم لصاوتلا ةيفيك ةفرعم

 رايتخا اهنأ تيقوت نع رظنلا ضغب ،ةيعقاوو

.مهيدل

/ 8 / Radiat ه 

optimis م

 ةقباس ةطقن ىلإ ةطقنلا هذه ليصوت متي

 هنإف .لامجلا قلعتي اميف ةمئاقلا هذه يف

 نم ةيباجيإلا عاعشإ اضيأ لصتي

 تنك لبق نم ،كتيصخش ،كتيصخش

 مازتلالاو ةدوجلا تالاصتالا لاجم يف طارخنالا

 لمشيو ،اديدحت رثكأ لكشب .تاقافتالاب

 حمست ةقيرطب فرصتي يباجيإ عاعشإ

 لؤافتلا حور :كلوح نم رهدزتو رهدزتل سانلل

 ىنعمب ،ةديج يه ةايحلا نأب روعشلاو ،يبهذلا

 ريشت لخدلا تاينحنم نأو قرشت سمشلا نأ

 ىلإ راسيلا نم بهذن يدعاصتلا امك عيمج

 اذهو ىنحنملل ينمزلا راطإلا ىلع نيميلا

 ميمصت نم اءدب ءيش لك يف لخدي هلك

 بيولا عقاوم ىلع ةغلل كب صاخلا راعشلا

 مالعالا لئاسو تاباسحو ،كب ةصاخلا

 جايكاملا ىلإ ،رجاتملا تاهجاو ةيعامتجالا

 تنك ويديفلا عطاقمو روصلاو سبالملاو

 ةيراجتلا ةمالعلا نع نالعإلل مدختست

 يف هيف نحن ام نع رظنلا ضغب .كب ةصاخلا

 ىلإ ةجاحب اعيمج نحن ،هب موقن امو ةايحلا

 انيدل هجاردإ لبق .ددجتملا لؤافتلا نم ةعرج

 ضعبلا مهضعب ذاقنإ نحن ،مويلا ةطشنأ لك

 نحنو ،وه ريبعتلل ىرخأ ةقيرط وأ ،تقو

.رخآ تقو لك يطعن
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DANCE 

UNTIL

لكلا

IS DANCE

 SS20 طامنأ ضعب

 هيلابلا يف اهريسفت

 ةينانويلا ةصقار رصاعملا

Tsitsipa يليإ

 ،هيلابلا ةصقار :ءايزألا ةضراع

Tsitsipa،ellitsitsipa يليإ ةلثمملاو

اموكات وطسرأ :روص

 عم ،اهسفن يليإ لبق نم بصن

A.Tacoma. وتريم ميمصتلا دعاسم 

Departez

MUA وتريم :رعشلا فيفصتو 

Departez،myrtodepartez

 @ ،انيثأ ،P56 ويدوتس :ناكملا

studio.p56

 نارزيخلا راتوي .ZARA،zara :ءايزألا تامالع

،BOODY،boodyecowear نم مادتسملا

 ،ولسوأ ،مويسولوكلا ةايحلا ربع

 انود :lifecolosseumتارهوجم

Koroi،donakoroibrand نم ىرخألا سبالملا 

 لالخ

NILZ، ولسوأ،nilztekstiltrykkeri.

 سانلا مه رابكلا نينانفلا

 ةقيرط نودجي نيذلا

 يف مهسفنأ اونوكيل

 ءاعدا ةءادرلا نم عون يأ .مهنف

 ىلع ةايحلاو نفلا يف ثحلا

.ءاوس دح

-  وغرام -

نيتنوف



 روثعلا ناك

 هيلابلا

 هذه ىلع روثعلا لثم

 ةدوقفملا ةعطقلا

.يسفن نم

-  يبابض -

دنالبوك



.ةكرح درجم تسيل هيلابلا

- يليفشاينانأ انين -





 نع لقي ال ام :صقرلا

 نع لقي ال ام ،ريسفت

 ىصقأ دحبو - تاياكحلا

 .سيساحألا

- - راجيب سيروم





 يضملا ،ومني [..] ةايحلا

 لاصتا ىلع نوكت [..] ،امدق

.ةايحلا عم

- افوناغاف انيبيرغأ -



 

بيهر

ةقانأ

 Vicenca :ءايزأ ةضراع

vicencapetrovic،شتيفورتيب



Vicenca نم اهريوصت شتيفورتيب 

اموكات وطسرأ لبق

MUA، لامج ةكلم :رعشلا فيفصت 

IsabellaLia، @ my.beauty.garden

 .نيلرب ،جربزورك ،Wrangelstrasse :عقاوم

.Ramboya،ramboyastudio ويدوتسا

 ،BERSHKA :ءايزألا تامالع

SPORTbershkacollection 

FIGHTER،fightersportnorge وكيرتلا انيج، 

 PINK اهبتك يتلا ginatricotتاراوسسكا

CADILLAC،pinkcadillac_berlin

 ابلاغو ،ةيندعملاو

 لالظ نرتقت ام

 مسوملا اذه ةيبهذ

 ىلع زيكرتلا عم

SS20 عناي، 

afternoonish، 

 .سوردم ناولألاو

 نم ديدج ليج كانه

 لذبت ةيوق ءاسنلا

 :مهتابلاطم

 ةقينأ غلابملا

 ةقينأو ةسارشب

.تاهاجتالا 2020 ىتح





















 رثكأ

 مادتسم

 نم ،ءايزألا

!كلضف

 يلاتان

 ،fashionjudgment،ايفوص

BERLiNiB ءايزألا

،لسارم

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

 حمسي ءاسنلا تناك ،يضاملا نرقلا يف

 مه نم رثكأو رثكأ

 نع رظنلا ضغبو ،اهيلإ رظني نأ ثثج نع رظنلا ضغبو ،اهيلإ رظني نأ ثثج

 لوح اذه هلوقي ام

 ديكأتلاب ناك دقف ،ةيسنجلا ديكأتلاب ناك دقف ،ةيسنجلا

 ،نورق ذنم ةرم لوأل .ادج يلمع رييغت

 يف ةكراشملا ىلع تارداق ءاسنلا تناك

 ىلإ ةجاحلا نود ةفلتخملا ةطشنألا

 سبالملا .جيسنلا نم لبج ىلع بحسلا

 ءزجو ،ةيصخشلا نع ريبعتلا ءزج يه

 ىلإ تاهاجتا طبترتو .ةيلمع ةرورض

 ةردقلا .نايدألاو نهملاو ةيعرف تافاقث

 لك يف ةريغتملا تاهاجتالا ةعباتم ىلع

 ةردقلا .دربت انلعجت نأ نكمي مسوم

 يف جردملا تادجتسملا عم فيكتلا ىلع

انلعجت نأ نكمي انيدل سبالملا ةنازخ

 .انئاقدصأ نيب يعضا هاجتا .انئاقدصأ نيب يعضا هاجتا

 يف) سايقل عنص نم تروطت ءايزألا

 ىلإ ،(ةثيدحلا ةيقارلا ءايزألا ميمصت

 يف ءاوس ،ءادترالل ةزهاج بلاغلا ةعانص

 قلخ دقو .fastfashionو ةمخفلا تاعاطقلا

 .ىرخأ صرفو ةديدج ةيفيظو تاراسم اذه

 جذامنلا نم ليلق ددع ققح دقو

لل يولعلا يوجلا فالغلا تايوتسم

ريبك حاجن

 ريثأتلا ىلع ةرداق نوكتو ،ةرهشلا

 ىلع لوصحلا ءارو ماعلا يأرلا ىلع ةوقب

 وه بابسألا هذه نم ةدحاو .ةيريخلا لامعألا

زيزعتو ،بكوكلا اذه ةياعر نأ

.ةمادتسم ةقيرطب ةيمهأ

 ايئزج كلذ عجريو ،ةمخض ءايزألا ةعانص

 رثكأ نم ،ةدحاو مجح ىلإ

ةثولملا

 ءاعدتسا مت امك .ملاعلا يف تاعانصلا

 ةعانص يف ةيدرفلا تاكرشلا ،هذه

 ايئيب ايعو رثكأ روهمجلا اهيلع ءايزألا

 و راثا نوبركلا لوح ةفافش نوكت نأ و راثا نوبركلا لوح ةفافش نوكت نأ و راثا نوبركلا لوح ةفافش نوكت نأ

.مهدادعأ راهظإ"

 ابيرقت بناج لك ىلع قبطني اذهو

،الثمف .ةعانصلا بناوج نم

 تامالعلا فرت .مخف تامالعلا فرت .مخف

 نم روهمجلا روصت لكشلا ةيراجتلا

 .ةيرصحلا امك ةصاخلا ةيراجتلا ةمالعلا

 متي ،روصتلا اذه ىلع ظافحلا لجأ نم

 انايحأ ةعابملا ةيلاملا قاروألا فالتإ

.تايافنلا بكم ىلإ بهذيو

 نم ىرخأ ةعومجم ةعيرس ةقيرطب مدقيو

 كانه .ضرألا بكوك هجاوت يتلا تايدحتلا

 نيولتل ةمدختسملا غابصألا اياضق

 كراشت دوقولاو هايملا ةيمكو سبالملا

 سبالملا نم نييالملا جاتنإ يف

 تاناويحلا دولج اياضق كانه .ايونس

 تاجتنملا لعجل ةمدختسملا دولجلاو

 ةرينتسم هذهب تسيل تاشقانملاو

 دلجلا لباقم ةيمهو ءارفلا لوح

 يه ةلكشم ربكأ لعلو .يعيبطلا

 فايلألا نم نونجب كرتشملا مادختسالا

 .ةيعانطصالاو ةيكيتسالبلا

 ام ابلاغ داوم ةلصلا تاذ كيتسالبلا

ادج نوكت

 ةمئالم" نوكت ثيحب ةفلكم ريغ

 ةفلكت لثمت داوملا هذه نكلو ،ءالمعلل

 ىوس تسيل هذه .بكوكلا اذه ىلع ةمخض

 ةعانص هجاوت يتلا اياضقلا نم ضعب

 نوبلطي ثيدحلا نيكلهتسملاو ،ءايزألا

 يبسنلا نوفقي نيأ ءايزألا تاكرام

.اياضقلا هذهل

ةيماظنلا رظتنن امنيب ،ءانثألا هذه يفةيماظنلا رظتنن امنيب ،ءانثألا هذه يف

 يتلا ربكأ ةمادتسالا اياضقلل لولح

 مدقن نأ نكميو ،ءايزألا ةعانص هجاوت

 يتلا ةماعلا دعاوقلا ضعب انسفنأ

 سبالملا ءادترا ةيفيكل لعجب يضقت

 امكو .ةئيبلل ةمءالم رثكأ ةقيرطب

 تامالعلا نم ددعل جيورتلا متي ،ىرنس

.ةمادتسمو ةيعاو ةئيبلا لثم ةيراجتلا

:تايهيدبلا نم

. .  ،ءادترا فوس يتلا سبالملا ءارش

 يهتني فوس يتلا سبالملا سيلو

 ودع وه كالهتسالا .كتنازخ يف اقنش

.ةمادتسالل

. .  سبالملا ىلع تامالعلا صحف

 له :نم ةعطق لعج ام ققحت .ءارشلا لبق

 ؟كيتسالب ؟ةيعيبطلا فايلألا نم

؟اهريودت داعملا داوملا

. .  ةيعون سبالملا ريجأت يف رظنلا

 سبالملا نم ديدعلا نم يأ نم ءايزألا

 نم ،راجيإلا لئادبلا ةديدج لقأ وأ رثكأ

 نم ديدعلا ىلإ Nuuly لالخ جردملا راجيإ

.H & M كلذ يف امب نيرخآلا

. .  سبالملا .ةيناث ةهج نم قوست

 ةليسو لضفأ نإ لوقلا نكمي رمخ

 لالخ نم .مادتسم وحن ىلع قوستلل

 ،سبالملا نم ةعطقل ةديدج ةايح ءاطعإ

 ةئيبلل ةمءالم رثكأ وهو هئاقب ديدمتل

.ريثكب كلذ نم

 ةيرصعلا ةيراجتلا تامالعلا نم ضعب

 ىلع نوكتل ةراثإ رثكألا ةمادتسملا

:نآلا نم ةنيب

. .  ريد ناف دلانور

.بميك

 سبالملا دودحم جاتنإ يدنلوهلا ممصم

 ةحاتملا داوملا نم تاصاصق نم ةعبط

قوسلا يف

. .  ةمالعلا Allsizes .ليكشت ةداعإ ةمالعلا Allsizes .ليكشت ةداعإ

 تذقنأ ،ريهاشملا ةيلاتلا عم ةيراجتلا

 رمخو ةميدقلا مهسألا داوملا تامادختسا

.ىرخأ ضارغأ

. .  ملوهكوتس ةيراجتلا ةمالعلا .ةضع ملوهكوتس ةيراجتلا ةمالعلا .ةضع

 ةدلاخلا ءايزألا ةركف ةعارز ىلع مئاقلا

.ةيوضعلا ةشمقألا مادختسا عم

. . .سانلا ةرجش

 ةمادتسملا ةيراجتلا تامالعلا نم ةدحاو

 ةراجتلا ةمظنم لبق نم لضفلا ىلوألا

 نم دحي يذلا رمألا ،ةيملاعلا ةلداعلا

 زيكرتلا لالخ نم نوبركلا تاثاعبنا

.ديلاب لمعلا ىلع

. . .ةديج رابخأ

 نطاب مدختسي يذلاو ،جتنم نيبردملا

 يوضعلا نطقلاو اهريودت داعملا طاطملا

.ندنل اهرقمو

.  ةمالعلا" ب ىمسي امو .تانو تام .

 ةعومجم رفوت اهنأ .يتابنلا ةيراجتلا

،تاجتنملا نم ةعساو

 تاجاجزلا نم ةعونصم سايكأ كلذ يف امب

.اهريودت داعملا ةيكيتسالبلا

. . .X تيك

 ةدنتسملا ةيراجتلا ةمالعلا

 داوم نم سبالملا قلخي امم ،ةيلارتسألا

 ةيوضعلا فايلألا ةمادتسملا امامت

 upcycled ةيرحبلا ةمامقلاو

 .اهنم صلختلا رتسيلوبلاو

 ةياغلل بعص عوضوم ناح دقل

 ظافحلا انوعد .ءاقبلا ىلإ ءايزألا يف ةمادتسالا ظافحلا انوعد .ءاقبلا ىلإ ءايزألا يف ةمادتسالا

 ىلع workiو هيف بيقنتلا ىلع ىلع workiو هيف بيقنتلا ىلع

 ىلع لوصحلل جهنلا نم ديزملاو ديزملا

.قحلا اذه



 

جهوت

ةقانأ

 ايلوج :ءايزألا ةضراع

MUE،juliamue__



 Z لارنجلا

 عضو نأ ودبيو

 نم ديزملاو ديزملا

 قوسل لامعألا لودج

 بسانملا نم ،لمعلا

:اهفادهأ عم

 ةهيزن

 ،ةرحو

 ،ةيراجلا لهسلا نم

 روما يف نيعرابلا

 ،يضاير ،ايجولونكتلا

.ةجزاط

earthaware،

 انايحأ يتابن

؛امبر

 ،مئاد ميق

 :بهذلاو

 جهوتو

 نم اهريوصت اوم ايلوج

اموكات وطسرأ لبق

MUA، لامج ةكلم :رعشلا فيفصت 

IsabellaLia، @ my.beauty.garden

 ويدوتس :ناكملا

Ramboya،ramboyastudio، نيلرب.

 ،NIKE،nike :ءايزألا تامالع

HM،hm

AVENUEGE، avenuege.com

















 نع دعبلا لك ةديعب نوكت دق

 ،يتابن ىتح وأ يتابن هنوك

 الو دعت ال نيرخآلا لثم نكلو

 نأ كسفنل تدجو دق ىصحت

 اذه نم ةاحوتسم نوكت

 ديدعلا بحر دق تنكو ،موهفملا

 يتابن نم ةديدجلا ضورعلا نم

 ةلاقب لحم يف هنأ يتابنو اذه

ةيجذومن

VEGAN 

SMOOTHIE

 تاهاجتالا نم ديدعلا نم ةدحاو يه

.بحن يتلا يتابنلا

 انهو ،مكركلال زوملا نم

 تابيكرت ضعب جئاتن

 لكشب مامتهالل ةريثم

صاخ

VEGANINSPIRED 

رئاصعلا

 نم يفكي ام THE QUEST FORو

ETC نداعملاو تانيماتيفلا

 بيهم وه كمسج

 ءارو نمف .اهل ليثم ال ميمصت ةفحت ءارو نمف .اهل ليثم ال ميمصت ةفحت

 امل اقفو ماعطلا ءاطعإل ،لماكلا مهفلا

 ةسايسلا وأ ةمراص ةيجولويديأ هيلمت

 مهم ةقيرطو ،ةلآ يأ نم اديقعت رثكأ

 يف تنك ةينغ تناك امهم نكلو .ةياغلل

 نع رظنلا ضغب ،يمويلا يئاذغلا كماظن

 نم تنك امهم ،هيف شيعت يذلا ناكملا

 ددع نع رظنلا ضغب ،موحللا يبحم

 كمسجو ،حابص لك ذخأت يتلا قحالملا

 وأ يتابن رئاصعلا نم ديفتست امبر

nearvegan هنا .نايحألا ضعب يف

.ذيذل ىتح مهنا ديج ءيش

 كرتت نأ نم مهأ وه ءاذغلا امبر

 BERLiNiB يف نحنو .ةيجولويديأل

 ةلجترملا رئاصعلا انيدل نوسمحتم

 نايحألا ضعب يف اننكل ،اثيدح

 نم الدب ىتح وأ بئارلا نبللا مادختسا

 بيلح وأ زرألاو ،ايوصلا تاجتنم

 دق ،ثحبي دحأ ال ركفن امدنعو) نافوشلا

.(موحللا ةلكآ تاناويحلا ىتح نوكن

 بحلاو يتابنلا نكت مل اذإ :حيملت

 ىلإ نبللا ةفاضإ ةداعسب طقف ،نبللا

 .ةيلاتلا تالكالا

COCO ليل SMOOTHIE توتلا 

 ضعب دنهلا زوج بيلح زوللا

 :بقيقلا بارش تاصرقلا

 ،ليبجنزلاو ،ليهلا ،مكركلا

راحلا لفلفلا

 ،يتابن ،كلذ نم رثكأ ىتحو ،يتابنو

 قلعتي امدنع ريكفتلل ريثكلا هيدل

 يئاذغ ماظن عابتا ىلع ظافحلاب رمألا

 ام ىلع لوصحلل دحاو لح .يموي يحص

يفكي

 كنزلا ،12 ب نيماتيف كنزلا ،12 ب نيماتيف

 ،لماكلا نيتوربلاو مويسلاكلاو

 ،موينيليسلاو ،ةينهدلا ضامحألاو

 يتلا ىرخألا رومألا نم ريثكلاو ،ديدحلاو

 ،مسجلاو ميلسلا لقعلالل اهنع ىنغ ال

 ةيئاذغلا تالمكملا ذخأت نأ وه

 نيتوربلا / نداعملا / تانيماتيفلاو

 نكمملا نم عبطلاب .بصخملا تاجتنملا

 دامتعالا مدعو يتابن وأ يتابن نوكي نأ

 تاجتنملا وأ ةيئاذغلا تالمكملا ىلع

 نم ريثكلا بلطتي كلذ نكلو ،بصخملا

.اضيأ لاملا نم ريثكلا امبرو تقولا

 يجوغ صقرلا

SMOOTHIE

 بيلح سانانألاو توتلا يجوغ زوملا

 ةصرق قوحسم ةريغص ايوصلا

توتلا يجوغ ،ةمقلا ىلع دشانا

 اهلو ،ةيوق تانومره ءيلم دشانا قوحسم

 ادامتعا - غنسنيجلا لثم ةضماغ ريثأت

 هقاذم .هراتخت نيعم دشانا جيزم ىلع

 يف اهمادختسا نم دكأت كلذل فلتخي

.لادتعالا

 وه B12 :انتاظحالم نيماتيف ةلصاومل

 ءاملاو سمشلا ةعشأ ام ناسنإلا مسجل

 لكشتتل ةجاح كانه :تابنلا ىلإ

 متي ال .ذذلت عم كلذ لعفتو نع زفقلاو

 يف سيلو ،تاربتخملا يف هؤاشنإ

 ةبيرغلا ضعب لبق نم نكلو ،تاناويحلا

 ىلع روثعلا بعصلا نم ،ةروطتمو

 يف دجوت يتلا ةقيقدلا تانئاكلا

طقف لصألا

 راحبلا قامعأ عقاوملا يف :دحاو ناكم يف

 فيلوت B12 نم قاش لمعب نوموقي ثيح

 امك ةبيرغ نداعملا هذه مادختساب

 هذه ةعارزل قرط نوروطي ءاملع .مويمداكلا

 دجوت ال نكلو ،ةقيقدلا تانئاكلا

 نآلا ىتح ادوجوم فيلوت B12ل ةقيرط

 يأ نأ ىلع ليلد ناكم يأ كانه سيلو

 هذه عينصت نكمي ناويح وأ تابن

 نم رفسلاو ،كلذ عم ،هنإف .ءايشألا

 .ادج ةلوهسب ةيئاذغلا ةلسلسلا لالخ

 متي ام ةداع ،لاثملا ليبس ىلع

 راقبألاو جاجدلا يذلا ماعطلا ىلإ هتفاضإ

 ضيبلا يف ايئاقلت تدجو مث ،لكأت

.نبللا لثم هتاقتشمو رقبلا بيلحو



[عبات]

 ،ةلوهسب B12 باعيتسا ال سانلا ضعب

 رثكأ ةداع نمف ،تانيماتيفلا لك لثمو

 ةدع ءافيتسا متي امدنع اهباعيتسا

:ةلوهسب دحاو نآ يف طورش

*  بنج ىلإ ابنج تانيماتيفلا ذخؤت نأ

 اهريغ لثم ،ةلمكملا تانيماتيفلا عم

عم B-B12 تانيماتيفلا نم

* ءاذغلا عم تانيماتيفلا ذخأ متي نأ

*  ام اعون فلتخي يئاذغلا ماظنلا نأ

رخآل موي نم

*  نم مايأ ضعب ىلع لصحي مسجلا نأو

 اتوافت كانه ثيح عوبسأ لكو رهش لك

 تانيماتيفلا نم عاونأ يه ام يف احضاو

 ةصرف هيدل كلذل ،هيلع دريو نداعملاو

هسفن "نييعت ةداعإ"ل

VICTORY 

CHICK 

SMOOTHIE 

 زوجو وجاكلا

 زوجلاو دنهلا

ايش روذب

 ةقعلم 1 توتلا

 مسمسلا نم ةريغص

ةنيحطلا

 بيلح

 :شر نافوشلا

 زوج قوحسم

دنهلا

 ياش نوبحي نيذلا كئلوأل ةبسنلاب

 ارصنع نوكت نأ نكمي هذه :باشعألا

 دق ،كلذ عمو .ريصع يف نابوذلا اريبك

 ةيبشعلا تاجتنملا ضعب اهل نوكي

 ىلع يبلس ريثأت اهل ادج ةينغلا

 ىلع دعاسي يذلا زاهجلا ناك .دبكلا

 نم ةيلاكشإلا داوملا اديعب ريهطت

 ذخؤي نأ يغبني ال .بارشلاو ماعطلا

 .اضيأ رهشلا مايأ نم موي لك ايوصلا

 ةدعل ةمظتنم ةحار تارتف مسجلا يطعت

 ةداع حبصت نأ نكمي ءيش يأ نم مايأ

harmonyaffecting.

TROPICAL COMETS 

SMOOTHIE وجناملا 

 ريصع نوميللا وداكوفألا

 زركلا ةصرق ايوصلا بيلح

 ابري نم ليبجنزلا ةدمجملا

 ةطلسلا :هليمز ياشلا شر

دنهلا زوج

 رئاصعلا نع ةميظع ءايشأ نم ةدحاو

 يدابزلا بلطتت ال يتلا يتابنلا

 وأ refridgerated تاجتنم نم اهريغو

 لالخ مهل لعجت نأ نكمي كنأ وه ،ةدمجملا

 لوصولا يذلا لمعلاو رفسلا عاونأ عيمج

 ضعب يف .ةدودحم ةجالث ىلإ يروفلا

 دادعإ طلاخ ىتح الو عم بولطم ،تالاحلا

 صلختلا ،اعم اهيمر طقف كنكمي اليلق

!عتمتلاو هنم

 تاينجلا رضخألا

SMOOTHIE 

 ففجملا بيلحلا

 ريجلا اشتام

 خنابسلا لفطلا

 قوحسم توتلا

 ايوصلا لوف

 جارختسا :ةسمل

ايلينافلا

 ريصع عتمتلل ةليمجلا قرطلا نم ةدحاو

 زيزعتل) اقبسم موصي نأ وه اقح يحص

 (هنم معط

 هباعيتسا مسجلل حامسلل) كلذ دعبو

 عم بنج ىلإ ابنج بهذي مايصلا .(مالسب

 مستبي ريذحت مدقي .تابيردتلا

 هذهب هب مايقلا رئاصعلا :بجومب

 ام لضفأو ،ضعبل اقفو ،يه ةقيرطلا

.سنجلا نم برقي



ايندب قئال

لامج

 قينأ بيردتلا

 ىعست تاباشلل

 ىلع لوصحلل

 نم معان جيزم

 يوقو يمحل

 لوس :ءايزألا ةضراع

uruzusus،وداكريم



 اهريوصت وداكريم لوس

اموكات وطسرأ لبق نم

 :اهتيحاتتفا يف تايمستلا

SUPERDRY، LEVISsuperdry،levis 

quechua،اوشيكلا

 ،جربزورك ،ةدودحم Morgenluft.jetzt :ناكملا

 :ركشلا ،morgenluft.jetzt @ ،نيلرب

.Morgenluft قيرفو Scholdra نافيتس

 ةيفلخ

 لامجلا .هعون نم ديرف وه انم دحاو لك

 تدجو دق تنك اذإ ."دحاو ءيش" درجم سيل

 لمعي يذلا لكشلا يف ءاقبلل ةقيرط

ةلاقملا هذه .هيلع ظافحلاو ،مكل لجأ نم

 ،wellresearched راكفألا ضعب ددحتو

 عباتن .fashionoriented بابشلل هتراتخا

 ىلع تنك اذإ بيردتلا حصني طقف

 يف تنك اذإ .مكل قح وه هنأ نم نيقي

.بيبطلا ةراشتسا بجي ،كش



 ضعبو ويسوربمأ اردناسيلا ذنم

longlimbed نلعأ ءايزألا تاضراع ضعبلا 

 ةطرشأ نم ةلسلس بناج ىلإ ،ةريهشلا

 فدهلا نأ ،ادج ةيبعش بيردتلل ويديف

 ،ةليوط " ىلع لوصحلا وه بيردتلا نم ،ةليوط " ىلع لوصحلا وه بيردتلا نم

 نم الدب ليزهلا تالضعلا نم الدب ليزهلا تالضعلا

 تنرتنإلا ناك ،" ريبكلا مجحلا تاذ كلت

 ديدعلا نلعت .موهفملا اذه عم جضي هلك

 مه -muscles تالضعلا يتلا عقاوملا نم

 وأ ةريبك تناك طقف ،'ةمخض' ادبأ

 لعجت نأ نكمي نوهدلا نكلو ،ةريغص

ودبي رمألا

 سيلو BERLiNiB يف نحنو .كلذ ريغ

 نيبردملا بيردت حئاصنلا ةءارق طقف

يملع قمع يف ةءارقو ،ريهشلايملع قمع يف ةءارقو ،ريهشلا

 :حابصلا نم ىلوألا تاعاسلا ىتح داوملا

 نم ليلق عم بنج ىلإ ابنج ،ثحبلا اذه

 نيملعتملا

،نيمختلا

 ةربخلا ضعبو ،ةنومضم سدحلا ضعب

 وه ،كلذ لك لباقم ىلعأ ىلإ ةيصخشلا

 .ةداملا هذه غلبأ ام

 كانه نأ امبو .جئاتنلا ضعب انيدل

 'تافصو' ةعيرسو ةلهس نم ديدعلا

 روحم تناك يتلاو ،حاجنلا قيقحتل

 بهذن ال نحن ،مالكلا نم ريثكلا

ةفاضإل

 .ةثداحملل ىرخأ ةعيرس ةلهس ةفصو دعب

 ةلأسم عم لماعتلل تقولا ناح دقل

 بيرجت جذومن اقح مايقلا ةيفيك بيرجت جذومن اقح مايقلا ةيفيك

.بلطتي ةقد لك عم



 ،الوأ

 تالضعلا :اهتيمهأ اهل بيردتلا عاونأ تالضعلا :اهتيمهأ اهل بيردتلا عاونأ

 قرطب طقف ومنت ال يتلا تالضعلا يه

 يذلا بيردتلا عون ىلع ادامتعا ةفلتخم

 .ىرخألا لماوعلا نم ديدعلا نيب هب موقت

 يرشبلا مسجلا فصوي ام ابلاغ

 وه رمألا عقاو يف نكلو ،زاهجلا هرابتعاب

 ةكرحلا نم تينب -orchestra هبشأ

 نم يعاقيإلا ةلسلس ،اديقعت رثكألا

 مهأ نم ديدعلاو ،تايلمعلا لخاد تايلمعلا

 نكمي ال نآلا ىتحو مسجلا لوح ءايشألا

 .ةيملعلا ةيرظنلا هريسفت

 امك رعاشملا هذه ءارو ةقيقح كانه ،كلذل

 يف بغرت تنك اذإ :يلي

 نوكي نأ بجيو ،مسجلا قينأ نوكي نأ بجيو ،مسجلا قينأ

 تنك اذإ .ةقينأ كب صاخلا بيردتلا

 نمضتت نأ بجي ،دودمم مسجلا يف بغرت

.كب صاخلا بيردتلا يف ةلاطتسا

 "ارتسكروأ" ركذتو فرطتلا ىلإ بهذت ال

 ةيطغتل ةموعن يف بغرت تنك .ةراعتسا

 رثكأ نوكتل تالضعلا ديرت .كتالضع

 حمالم لكش يف ةراهمب نكلو ،احوضو

.ةيحص ةرشب ،عشم ىلع ةليمج لالظو

 كانه نأ رابتعالا يف ذخأن نأ اضيأ

 عاونأ نم ديدعلا

،ةيلضعلا فايلألا

 ايالخلاو ةينهدلا ايالخلا عم مهلصاوتو

 امبر .مسجلا يف ىرخألا تايلمعلاو

 اضيأ مسجلا ىلإ رظنن نأ انل يغبني

،ميمصتلا ةيلمع" مساب

 اذإ ؟كتين وه امف ." ةينل اقفو لمعت

 صقرلا رثكأ مث ،صقرلل ةين كيدل

ل نأ ودبيس كمسج نم ديزملاو ،لعفت

 ةكرح لك ءارو نم دصقلاو .ةصقار ةكرح لك ءارو نم دصقلاو .ةصقار

 مسجلا لكشي يذلا رصنعلا حبصي

 .مسجلا روطتي فيك "ميماصت"و

 ةلابق عفر براوقلل وه كفده ناك اذإ

 ةصقار نم دودمم تالضعلا الف ،ئطاشلا

 يزكرملا ءزجلا ردقب روطتس يتلا

 تالضعلا ةليسو دقاعتلل .مهب ةصاخلا

 .رطق يف ةيزكرملا ءزج تادايز اهل يتلا

ىلإ

 ناونع تحت ةلضع لاطتسا ناونع تحت ةلضع لاطتسا

 امدنع لاحلا وه امك ،ةئيطب "ةمواقملا"

 نم ديزيو ،قاسلا فطلب ةصقار ضفخي

 .امومع رثكأ تالضعلا فايلأ



 ىلع زكرت يتلا عقاوملا نم ديدعلا

 هنأ تالضعلا ءانب ةبلاطملاو بيردتلا

 ةفلتخم عاونأ نيب زييمتلل ىنعم ال

 درجم نأ دحأل يغبني ومنلا تالضعلا نم

 لقثأ عفرو كلذل رمالا ىلع لوصحلا

 نكمي ام عرسأب ،دحاو ءايشالا نكمي

 نم ريثكل ةبسنلاب نكلو .ءرملل

 نم ةبوعص رثكأ وه نوهدلا قرحو ،ءاسنلا

 قرح ءاسنلا ضعب .تالضعلا ريوطت

 قرح نكلو ،اهريغ نم ةلوهس رثكأ نوهدلا

 نم ةأرملل ةبسنلاب ةيمهأ نم وه نوهدلا

ةقينأ بيردتلا جئاتن قيقحت لجأ

 تالضع و تالضع و

.هنر ،ةمغن ةيئرم.هنر ،ةمغن ةيئرم

 قلخت يتلا تاكرحلا راركت نمو

 اذإ .مسجلا يف تاريغتلا ىنعم وذ اذإ .مسجلا يف تاريغتلا ىنعم وذ

ناك

 ،ةبعص ،بعصلا نم مظتنملا بيردتلا

 ريباعت عم ،قرعلا ةحئار هنم حوفت ،رتوت

 ىلع ةليقث زيكرتلاو ملألاب هجولا

 مث هفارطأو ،تالضعلا ةنيعم تاعومجم

 وه لامجلاو ةماعلا ةجيتنلا دودمم متي نل

نوكيس قينأ

 نم ريثكلا نأ دقتعن ،كلذل .'مجح'

 روثعلا نكمي يتلا بيردتلا ةروشملا

 لبق نم بوتكم وه تنرتنالا ىلع اهيلع

 تالضعلا 'ضعب' نوربتعي نيذلا سانلا

 يتلاو ،تالضعلا 'ال'ل الداعم نوكيل

ليزهلا 'قينألا' وه ام ىلع لطت

 نم مسجلا ءانب وحن رثكأ

.ءايزألا ةضراع ىلعأ

 راكفألا ضعب عم انلصوت ،اذه حيحصتل

 ام لك .لامجلا حلاص" جاتنإ ةيفيك لوح

نوكيل هميمصت مت انه لاقي

 .تهتنا ةيئادبو تركف

 ،عقاولا يف

 ريكفتلا

.نوهدلا قرحي

 ايالخلا نم غامدلا نوكتي .اقح ال

و ةيبصعلا

 دح ىلا عقت ةيبصعلا ايالخلا

 و- تالضعلا ايالخ ةئف يف ريبك و- تالضعلا ايالخ ةئف يف ريبك

 يف ةيرارحلا تارعسلا غامد لكأي

 مايصلا ببسلا وه اذهو) ريهامجلا

 .(ةعئار ةركف تسيل ةعسوملا

 ،غامدلا زفحي ءيش يأ ناف اذل

 ىلع ،ةوهقلا .كب صاخلا fatburning زفحي

 تابورشملا وأ ،لاثملا ليبس

caffeineenhanced. تانيماتيفلا ضعب B 

 نم ةنيعم ةجرد .B12 كلذ يف امب

 ،غنسنيجلا ،مويسينغملا ،مويسلاكلا

 اكيرمأو ،ياشلاو .فيلت وأ ،دشانا

وأ ياشلا هليمز ةيبونجلا

 ةثيدحلا تاساردلا نكلو) رضخألا ياشلا

 لضفألا وه هليمز ياشلا نأ ىلإ ريشت

 يفو درابلا لكش يف ركس ةلاح يف

 اذهو .(ىرخألا ياشلا عاونأ عم طيلخ

 ةباتكلاو ةءارقلا اضيأ لمشي

 اهيف ءيش يأ .ويدارلا ىلإ عامتسالاو

 ةدهاشم .ىغطت ال نكلو ،اطشن غامدلا ةدهاشم .ىغطت ال نكلو ،اطشن غامدلا

 ر امومع زاف ويديفلا ةطرشأ

 قرح ىلع دعاست

 قرح ةدعاسم ر'

 ىلع عفد املك هنأل ،هيرارح تارعس ىلع عفد املك هنأل ،هيرارح تارعس

 ىلإ ةجاحلاب رعشي غامدلا لقأو ،كساوح

 تازفحم دوجو مدع نع ضيوعتلل نوكت نأ

 .سفنلا ةطشنلا



 ميظع calorieburner ريغ ملحلا ميظع calorieburner ريغ ملحلا

 لعجت يتلا بابسألا دحأ وه اذهو .رخآ

 ،مونلا نم REM عنمي يتلاو ،لوحكلا

ريغو

 فاجعلا تالضعلاو يوق دوجو عم ضراعتي

 لادتعاب لوحكلا .ديج لكشب رهظت يتلا

 هل نكلو ،ماري ام ىلع رهش لك تارم ةدع

 ماعطلا نم ريثكب ربكأ يبلس ريثأت

 لوحكلا .نزولا نادقفو نوهدلا ثيح نم

اضيأ

 نكامألا .أطخلا نكامألا لك ىلإ بهذي

 هتجلاعمب ال ةسرامم نكمي يتلا

.ةلوهسب

 ،نزولا ىلع عضو كلعجي تالضعلا ءانب

 نأل كلذ .هنزو نم يمحل عون نم نكلو

 يف مامتهالل ةراثإ رثكأ ءايشأ كانه

 يف هيلع تناك امم تالضعلا ايالخ

 ىلع بقاري كلذل .ةينهدلا ايالخلا ىلع بقاري كلذل .ةينهدلا ايالخلا

 بيردتلا لالخ هل ىنعم الو قاطن بيردتلا لالخ هل ىنعم الو قاطن

 كيلع بجي كلذ نم الدبو .لامجلا حلاص

ةدهاشم

 تنك اذإ .ودبت فيك تنك اذإ .ودبت فيك

 ،ةديج ودبت

 ىلع لمعلاو ،نكي مل نإ .ةديج ىلع لمعلاو ،نكي مل نإ .ةديج

.امارغوليك بسحت الو .اهحالصا





 عم جذامنلا نم روصلا

 نكمي ةلهذم تائيهلا

 صخشل امهلم نوكي نأ

 يلع لوصحلل لمعي

 نأ نكمي نكلو ،حلاص

 ضعب يف رعشي

 ادج اليلق نايحألا

 اندوقي اذه .'لامكلا'

 :فولأم لاؤسلا ىلإ

 هذه دجمي انيلع بجي

 وه ؟ةيلاثملا ماقرألا

 نرقلا اذه يف ؟يحص

 نأ بجي ،رينتسملا

 نأ نكمملا نم نوكي

.حضاو ءيش له :لوقن

 صخش ىلإ بذجنت تنأو ،غلاب صخشك

 يتلاو ،ام ءيش وأ ام

 ةيويحو ةقاطلا هيدل بذج ةيويحو ةقاطلا هيدل بذج

 يف مدختست نأ نكمي يتلا عفاودلاو

 رثكأو قمعأ اهنا .كب صاخلا بيردتلا

 هيدل درف لك .bodyenvy نم ةيباجيإ

 ةديرف اهلعجت يتلا ةصاخ ةيبذاج ءيش

 رظنلا يف زفاح كانه سيل .اهعون نم

 نومتهي ال نيذلا سانلا روص ىلإ

 يفطاعلا جالع ةباثمب نوكت دق :مهرهظم

 ةبسنلاب نكلو ،بائتكالا تاقوأ يف

 ضعب ديريو لوحو ىلعأ وه يذلا صخشلل

 ءيش ال ،بيردتلل عيرس عفاودلا

 ،لامجلا يف صوغلا قامعأ نم لضفأ

 مث نمو ،اهب اليلق مونم ىلع لوصحلاو

 ةيبيردت ةرود مايقلا كشو ىلع عضو

اليلق نوكي نأ اضيأ ثدحيو

 ،اذه .ايسنج عافترا

 ىرخأ ةقيرط وه ،ةبسانملاب

ةيرارحلا تارعسلا قرحل

 جهوت يتلا دلجلا ءاطعإ نع الضف ،ديج

 .قلأتو ةيفاضا









 اذه لوح ةددحم اليلق رثكأ نوكن انوعد

 نايحألا نم ريثك يف ةيضقلا نع ثدحت

nottoo: ول ىتحو ،اقح يوق يسنجلا لمعلا 

 تاريثأت هل ،هسفن لبق نم طقف ناك

 ،سايقلل ةلباق راثآلاو ،ةوقب ةيباجيإ

 ةرك يبعالل حمسيو ببسلا وه اذهو

 تاعاس توصلل لزاع نوكي نأ مدقلا

 لبق مهئاكرش عم صاخلاو ماعلا فصنو

 ةلبق ،بوعللا درجم نإ .ةماهلا تايرابملا

 ،فيطل وه راصتخاب تبرو ،ةفيفخ

 حبر نأ ارتناتلا بهللا قرح سيل نكلو

.فينع ماحتلا لبق ديري سوفنلا

 نم مه نيذلا كئلوأ :نوريتسوتستلا

 نم يه ليقثلا بيردتلا ىلع نينمدملا

 يهو ،عساو قاطن ىلع حرطو ،نيعون

 نومره نم اليلق نيذلا كئلوأ

 طقف ةيفاضا نوريتسوتستلا

 .ال نيذلا كئلوأو ،اهلامج ىلإ فيضي

 ىلإ نوريتسوتستلا يدؤي

 ةعئار

يسنجلا ليعفت

 بيردتلا ةدايزو نيسنجلا الك يف

 نومره .كلذ نم ريثكلاو ادج قاشلا

 تالضع ىلإ يدؤي اضيأ نوريتسوتست

 ةريثم يه يتلا - دهج لقأ عم ربكأ

 نم ةدحاو يه دهجلا اذه يف مامتهالل

 قرحو - كلذ زفحت نأ نكمي يتلا ءايشألا

 كانه ،ىرخأ ةرابعبو .عيرس رثكأ نوهدلا

 ىلع ظفاحت يتلا بيردتلا ةيعجر

 امدنع اضيأ ةقرشمو مسجلا بسانت

 ةيوق ةيويسآلا لاكشأ .ارج نل بيردتلا

 اذه نم ائيش لعفي غنسنيجلا نم

 موقي نوريتسوتستلا امك ليبقلا

 نومره ىوتسم عنطصم ميخضت نود ،هب

 مسجلا حمسي امكو .نوريتسوتستلا

 نومره مادختسا نم ديزملا لذبل

 وه اذهو) .لعفلاب اهيدل نوريتسوتست

 نأ غنسنجلا لوح ثاحبألا يف ببسلا

 ةجيتنلاو ببسلا نم دعبأ ىلإ بهذي

 الدب :نوريتسوتستلا ةركف ةطيسب

 ريدم" نم عون وه غنسنيجلا ،كلذ نم

 اضيأ كلذ نوكي نأ نكميو ،"ارتسكروألا

(.تاباشلا ءاسنلا مظعمل ةبسنلاب

 هل غنسنيجلا ،رمحالا ذيبنلا لثم

 تييزت لثم ةلهذم ةيحص دئاوف

 ةيسنجلا ةيلسانتلا ءاضعألا

 ةماعلا ةيويحلا ةقاطلا راثآ .ةيوثنألا

 ةداع يدؤت اضيأ دشاناو غنسنيجلا لثم

 يف تقولا لهسأ نوكي نأ صخشلا

 اذه لثم لعفل عفادلا ىلع لوصحلا

 ةدايز ىلإ ةرشابم يدؤي امك بيردتلا

.نوريتسوتست نومره

 نومره نأ نكمي ،ضعبلل ةبسنلاب

 ىلإ ةفاضإ تايوتسم نوريتسوتست



 ،ادج نميهملا تازيملا نم ةعومجم لعفلاب

 لثم اهيدل ءاسنلا ضعب نكلو ،يلوجر

 ديفتست نأ نكميو toocute تازيملا هذه

معنأ يرجي نم

tomboyish ةطساوبtomboyish ةطساوب

 نوريتسوتستلا يعيبطلا نم ريثأتلا

 نم ديزي هنأ امك .مسجلا لخاد يف عنص

 ةركف نم مغرلا ىلع - يتلا مجحلا رظبلا

 ةوشنلا" نم روصتي ةرهاظ نأ ةظفاحملا

 فقوم" قايس يف "ةيقن ةيلبهملا

 نم عون وه malechauvinistic "ةيريشبتلا

 ردصملا وه ،ايقالخأ لضفملا نم

 ةيسنجلا ةوشنلل يسيئرلا

.تايتفلل

 صارقأ ذخأت ال مهمظعم نأ بجي

 لعجت نأ نكمي هنأل نوريتسوتستلا

 و ةوقب هبوشي غامدلا

 نومره يعانطصالا مخضتلا

 نأ نكمي مدلا يف نوريتسوتستلا

 لماوع هايانث يف لمحي ةردق ضحدي

 لعجل اهيدل ةئيهلاو ةيعيبطلا

.ءايشالا

 اذإ لعفي نأ ءرملل نكمي نائيش كانه

 ادبأ دحأ ناك

 ىلع ةهزن يف بهذت ،الوأ :تاراطقلا

 نأ ىتح ،ماعطلا لوانت نم الدب مادقألا

 ،عوجلا كلذ لالخو .تمكارتو ةسرش عوجلا

 ةقاطلا لثم تالغشملا ىلع ينبم وه

 ةدحاو نأ دجي نأ ءرملل نكميو ،لصي

 نم قئاقد سمخ يف اهعضو نكمي

 قاذم :باوثلاو .ءيش لك دعب بيردتلا

 يف ىتح ،ةيوامسلا ةأجف ماعطلا

 ناك ول ىتحو ،ةضفخنم ةينازيم

 يف ايقالخأ حيحصلا لممو ادج مادتسملا

 لمعلا ةئيب يف ،ايناث .ملاعلا اذه

 سانلا نم روصلا ضعب حرط ،كب ةصاخلا

 ،كسفن تارادصإ يرذج نسحت نيذلا

 يه يتلا روصلا جهبم لعج كلذ نكلو

 لكشب اليحتسم سيلو امامت مهلملا

 مكعم نوكا نا روصلا هذه نكتلف .جعزم

 ءودهب نونبي مهوعد .موي لك تاعاسل

 كنأ دجت امدنع ،مث .بيردتلل مكدادعتسا

،حبك ىلع ةرداق دعت مل

 روصلا ىلإ رظنلا ىلع يقبت نأ كيلع

راطقلا يف ءدبلا يف ةبغرلا ءاقبإو

 يف أدبت ،كلذ لعفت مث ،ديردم لايرل

ىلع ىقبي نكلو !راطقلا

بوعل ىرجيبوعل ىرجي

 نم ديدعلا نع ،راثآلا لكشو ةعرس لوح

 دعب يتأت نيبولطملا بيردتلا راثآلا

 نأ اموي نيثالث دعب سيلو ،نيماع

 نوكيس هنأ ةصيخرلا تامولعملا رداصم

 .هل

RESEARCH LINKS

 بابشلا نأ بجي ؟غنسنيجلا لمعي

 ذخأت تابيردتلا هب ءاحصألا نيغلابلا

 سكاناب ليبقلا اذه نم ءيش

 نم ةيبعش لكش مظعم يف) غنسنيجلا

؟(غنسنيجلا

 ىلإ مسقنت غنسنيجلا راثآ

 يلضعلا :نيتيسيئر نيتئف

.داهجإلا ءانثأ ىوقأ يه راثآلا .يسنجلاو

 سكانابلل مظتنملا مادختسالا

:زيزعت ىلإ يدؤت نأ ودبي غنسنيجلا

ةيومدلا ةرودلا *

 ةرارحلا ةجرد ميظنت *

 لعافت / نيجسكوألا *

تالضعلا

 نيجسكوألا مادختسا صصحلا ةبولطم *

 لوح ةديدجلا ةيملعلا ثوحبلا غامدلا يف

 ثحب .غنسنيجلا نم يسنجلا ريثأت

:غنسنيجلا ززعي نأ ىلإ ريشت يئدبم

 مادختساو ةيلسانتلا مدلا قفدت *

نيجسكوألا

 مدلا قفدتب ةقلعتملا ،رظبلا مجح *

ززعملا

 ةيلسانتلا ءاضعألا ةعتملا ىوتسم *

نيسنجلا لكلل

 :اضيأ رظنا
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 ةديدج تاملك نم

 نأ ىلع انتدعاسمل

 يف اديدج نوكي

 لج نم ةيلاخو ريكفتلا

لمشتل عراسن

P ل 

يلوب ل P و ،ةالقميلوب ل P و ،ةالقميلوب ل P و ،ةالقميلوب ل P و ،ةالقم

اموكات وطسرأ :صنلا

 لئاسو لبقتن نأ بجي بابسألا دحأ

 يه روصلاو صنلا - وه ةيمقرلا مالعإلا

 نع ريبعتلل ةئيبلل ةمءالم رثكأ

 قيرط نع نم ةيمقرلا تاينقتلا قيرط

 يعوب ررقت نأ املاط ،عونتلا :رخآ .ةقرو

نع ثحبلل

 رظنلا نم الدب ةفلتخم رابخأ نيدروملا

 يلكلا ريفوتل نيعم ناكم ىلإ

 ،كلذ قيقحتلو) .كل ةبسنلاب

 ىلع عقوم ايموي بتاكلا اذه مدختسي

 فلتخم ىلإ تالصو عم تنرتنالا ةكبش

.(رابخألا يمدقم

 لثم حتف مت نيذلا كئلوأل ةبسنلاب

 سولجنأ سول ،CNN ،زوين سا يب يس

 ،زوين يس يب يب ،نايدراجلاو ،زميات

 لامتحا مهيدل ،اهريغو ،زوين ياكس

 نم رثكأ ،ةريخألا تاونسلا يف ،ريبك

 نم] XXXX" :عونلا اذه نم هجا نيوانعلا ةرم

 عم ةقالع يف وه يذلا ،[ريهاشملا

polyamorous س س س س 

 دعب] ZZZZ كلذكو [رخآ ريهاشملا]

 يتأت ةريخألا ةنوآلا يف [رخآ ريهاشملا

 تلعج فيك ":وأ" Pansexual وحنلا ىلع

XXXX رايتلا ةيسنج ةعماج ".

 أموأ امئاد يذلا ،بتاكلا اذهو ،ام ةلحرم يف

 ةيسنج ةعماجل ءاوس دح ىلع ءودهب

 اوفرعي نأ نود polyamory (نم رثكأ)و

 ،تاملكلا هذه نع ءيش يأ طبضلاب

 ؟Pansexual ؟رايتلا .قوف سلجو

 اهريغو ايديبيكيو ىلإ تعرسأف

 نم نينثا P نع ءايشالا قمع باعيتسال

 ةبسنلاب رارسأ ال Polyamorous تدقع .ل

 ريبك بلق كيدل نأ ينعي هنأل يل

 نم رثكأ وأ نينثا نوكي نأ يفكي

 ال يتلا ةحيرصلا يفكي امو ،قاشعلا

 اليلق رثكأ ةرابعب وأ .مهنع يفخت

 ةقثلا ةقالع نوكي نأ نكمي له :فيطل

 دحاو كيرش نم رثكأ ام دح ىلإ ةيرصحلاو

 .ةمارغ .(هيروتلا دصقي ال) دحاو تقو يف

 .يسفن نم يلاثم رادصإ يف يل اذهو

 اهل ةملكلاو ،ييأر يف ؟pansexual نكل

 ال) طبترا اهسأر ىلع بيرق تقو ىتح

 ثيح يشوسلا لوانت عم (هيجو ببسل

 ؛لودجلا رود اتقؤم ةاتف ،ينيكيب ذخأي

 لبق طقلا تاريعش ىلع نيعضاو ،وأ

 ةليسو ،كلذ لك دعب .سنجلا ةسرامم

 .ةينانويلا يف ،"ءيش لك" "ةيموقلا"

.ءيش لك نعو

 ةباجإلا نأ يل كابشلا ةسارد ترهظأ

 نم ةسمل ناكو ،ةيركفلا رثكأ تناك

 .رمعلا ذيبنلا نم ةقيقدلا قورفلا

 ضفرت يذلا صخشلا" :لوألا سابتقالا

pansexual امك ةيجاودزالا

 'يئانث' مساب .اهآ .' ادج يئانث يرجي

 نم ديزم ال .بهذ طقلا تاريعش .اضيأ

 اذه Nonbinary ىدأ .ينيكيب يشوسلا

 ام ءيش يأ يف ريكفتلل ةظحل بتاكلا

 دومع ىلع ىقيسوملا قصلم ادع

 وأ ،DJ Nonbinary - جربزورك يف فارغلت

 ىمسي ناك هلك ىقيسوملا بزحلا امبر

Nonbinary. (يننإ لوقأ نأ جرحلاب رعشأ 

 ريغ ةرجأ ةرايس ىلإ يقيرط يف عارسإلا

 ىلع قصلملا أرقي ملو ةمادتسملا

 نأ نكمي ناك ،هفرعأ ام لكل :دجلا لمحم

كوتسدوو نم لضفأ نوكي

1969. Nonbinarystock). 

 بذج انأ صخشل حامسلا ضفرأ انأ"

 دحاو لاقو ،"ةيسنجلا نم يب عون ديدحتل

 :رخآ .رخآ سبتقا :ZZZZ وأ ةنس ،XXXX نم

 سنج وه صخشلل طقف بذجنت ال انأ"

 هذه نإ ليقو !اه .".ريثم ىلإ ينبذجي

 Z لارنجلا دلجلا نيقيلا عم رومألا

 لبق نم صيحمت نيذلا ،ريهاشملا

 راثأ دقو .ءارآلا cognoscenti دوويلوه

 راشأو زاجيإب كلذ نم صخشك - Z لارنجلا

 عراصت Y لارنجلاو .Y لارنجلا لبق نم -

 فيرعت طقف سيل اهب لمعلا لجا نم

 ،Pansexualو Polyamorous نم ايديبيكيو

 حمسو - اهسفن ايديبيكيو ىتح نكلو

 لدابتل ميلعتلا ةقئاف ةيمقرلالل

 يسنجلا خيرات يف دحاو ركف-prcentury-و

 فافتلإلا نم اعون حبصتل يرشبلا

 ال نأ لواحأ انأو) افون ربوسلا رجفنا

("دوسألا بقثلا" لوقن

 ،تانادإلاو ،ىؤرلاو مهتازاجنا نم

 .'جورخلا' دهاشمو تايلضفألاو

 ةيناسنإلا دوجولا نأ روصتن نأ لواحأ

 ةحصلا وأ لامكلا عم ةاواسملا مدق ىلع

 هذه عم ،نآلا نم ةنس ةئام صقان

 ىتح نكمأ نإ ىلع بهذ نأ دعب تاروطتلا

 ،ةشهدلل ريثم لكشب .عرسأ يئاهن ال

 ينم قرغتسي .لمعي يتلا ةروصلا وه

 كنارف نم بيثك 1960s ىلإ دوعي امبر

 سيول ،عئار دالب يف سيلأل :تربره

 يف نأ ىلإ اضيأ ريشي هنكل ،لوراك

 اذإ ،اديج نوكي دق 21 نأ ،ةررحملا نرقلا

 رجنن نل نحن كلذل انيلع هللا معنأ

 انب ةصاخلا ثولتلا ةبسنب اريثك

 (ةيناسنإلا يأ ،"نحن" ) برحلا ىلإ ليملاو

 ةيفيك نوكتس زربألا انيدحت -

 يفكي امب ةريبك بولق ىلع لوصحلا

 .ةريغلا maelstroems يف طروتلا بنجتل

 ةدع ذنم ةدوجوم تناك يذلا باتكلاو

 قحيو ،نوزامألا ىلع ةحاتم يهو ،تاونس

 سنايلي ناد ،تاودألا Polyamoryلل

 نيجوز ،معن) زمايلو رجفلاو

polyamorously)،

 يأ عم ،(29) "18 مقر ةادأ" ىلع قلطيو

 وأ ريبسكش ثيحب ةباتكل ةلواحم

 نأ نييكيسالكلا باتكلا نم اهريغ

 ديربلا عورشم" ،اموهفم نوكي

 يف ،امدنع هنأ حرتقتو ."ينورتكلإلا

polyamorous

 سولجلل ةعفد روعشلا وه دحاو ،عضولا

 بعشلا ةيقب نأ نيح يف ةيواز يف

 فصول وه لحلاو ،نوهلي جراخ يلوب

 ينورتكلإلا ديربلا دحاو يف دحاو رعاشم

 ةيفيك ىلإ بهذي هابتنا) لسري ال

 ال ،لح : أطخلا قيرط نع هلاسرإ بنجت

 يف امدنع ،مث .(ناديملا 'ىلإ لسرأ' ءلم

 ماري ام ىلع ءيش لك ،قحال تقو

 دحاو ،ىرخأ ةرم يلوب ةايحلا عم ضرتفيو

 نم راتخيو ،ذيبنلا نم ةجاجز حتفي

 نم هتغايص نيوكت أرقيو ،ةديج نبجلا

 .فواخملا اهنا نيذلا كئلوأ ىلإ لمحلا

 مغرلا ىلع ،هنع ثدحتلل رعاشم جاتحت

 سيل ريونتلا رصع ةبتع ىلع دحاو نم

 لبق تافاقثلا نم ديدعلا ىلا رظنلاب

.انل

 طقف سيل اذه لوح ةركذم لمشت نحن

 عم ةضوملا ةلجم يأ :ةصاخ ةحلصمل

 P تاعوضوم شقانو هسفن مارتحا

 مهضعب .ةريخألا ةنوآلا يف نينثا

 ىلع رهظي ةحيرشلا عم كلذ لعفي

 هذه" ،لاثملا ليبس ىلع ،تنرتنإلا

 هذه لثمو هذه لثم اهيدل تايصخشلا

 ."زروب ىرخأ وأ ةدحاول ةرمتسم رومألا

 يف ،ةرظنلا يف عونتلا حمسي ءايزألا

 ضعب يف ،كانه نكلو ،اهريغو ةيناحورلا

 روعشلا ،ضعبلل ةبسنلاب ،نايحألا

 ،ىرخأب وأ ةقيرطب روصت يف ةدحولاب

 "ىرخأب وأ ةقيرطب ،انل ذقنيس لامجلا"

 طمنلا موهفم ضعب دوجو نع الضف

 ،ءيش يأ مايقلل ايلعلا زفاحك ىلعالا

عاتمتسالل

anything-- نم ،ءاذغلا يف ىقيسوملا نم 

 نيحلا كلذ ذنمو .لاملا بسكل ةباتكلا

 ،كلذ وحن وأ 5 ليناش-س-رشع ةعست

 نينثا P نم ريثكلا ءايزألا ةعانصل ناك

 وأ ايديبيكيو نم ةدافتسالا نود نكلو

 هذه مهحنمل كلت وأ يرضحلا سوماق

.زيمت تامالعلاو ،اهب فرتعم ،رركملا

 لوقعلا هل ناك يذلا لارنجلا Z عم ،نآلا

 ءفد يف عقت يتلا مهتلوفط

 روطتل ةعومجم نحن ،ايديبيكيو

 ،نينثا Pو اقح مامتهالل ةريثم ةراضحلا

 ununderstood قمع ىدم نع رظنلا ضغبو

 20 نرقلا يف مظعم لبق نم تناك اهنأ

 تادنجألا ضعب عضو لعفلاب

 ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا

 ىلإ ةيطارقميد لقألا ىلع نادلب عيمجل

 .ام دح

 تسيل امهو P :ةيلوئسملا ءالخإ

 عيمج يف ةبسانم الو ،عيمجلل ةبسانم

 هذهل فدهلا ناكو .ةيفاقثلا تاقايسلا

 مكحلا يف سامغنالا مدعل ةداملا

 ،ريبعتلا زاج نإ فرتعنل نكلو ،يقالخألا

 يتلا ،ركفلاو ،ضعبلل ةبسنلابو

 رثأت بوبلا ةفاقث لالخ نم قفدتت

 نأ ةقيقحلاو .presentday نم ايمقر

 لهسأ ريكفتلا ءارث لعجي ميهافملا

.ةيقالخألا ةلئسألا لح ال نكلو



 ايتسان :ءايزأ ةضراع

Kasprova

SS20 

 رهظت

 جئاتنلا

 ةعقوتملا

 عم مكل

بهذلا

 نم ايودي بهذلا لسالس

 ةينانويلا فولأملا لبق

 بناج Ioakeimidis غئاصلا

2020s عيبرلا 

 س'

 اضيأ ةقانألاب روعشلا

 22 ىتحو 18-14 :ةيندعملا

 ىلع بهذلا نم طاريق

 نم يولعلا ءزجلا

 تومزبلاو ،مويناتيتلا

 مسجلا ءالط نم اهريغو

 امأ ،SS20 يف .يندعملا

 ضرتفت نكمي :بهذلا

رثكأ رثكأ نامأب



 

 Kasprova ايتسان

 nastia_kasprovaاهريوصتو

 وطسرأ اهبتك يتلا

اموكات

 ،A.Tacoma لبق نم بصن

 ةطساوب ميمصتلا تارهوجملاو

 ميمصتلا .Ioakeimidis سافاس

Departez وتريم ةدعاسملا

 ،Ioakeimidis سافاس غئاصلا لضفب

 جذومن ioakeimidis_collectionرهظي

 امب ،ةديدجلا ةيوديلا بهذلا لسالسب

 اكيدريب ،ةيسورلا ،basiliko كلذ يف

 .ةطنزيب بيلاسألاو

MUA، وتريم :رعشلا فيفصت 

Departez،myrto_departez

 ،انيثأ ،P56، @ studio.p56 ويدوتس :عقاوم

نانويلا

 بهذلا IOAKEMIDIS :ءايزألا تامالع

 /etsy.com/shop تارهوجم ةيوديلا

IoakeimidisJewelry H & M،hm 

mango،برجلا









































 Somya ءايزألا ةضراع

 يشوج

سمشملا

2020 

 بولسأ

عراشلا

ةقانأ



 Somya :ءايزأ ةضراع

somyaajoshi،يشوج

 Srishti :ةضوملا روصم

Oinam،leishana____

 يشوج Somya نيب نواعتلا :ميمصتلا

اهسفن جذومن :Srishti Oinam MUAو

 H & M،hm :ءايزأ تامالعلا لمشتو

FOREVER21، @ FOREVER21

دنهلا ،يهلد :عقوملا



 هناحبس هللا

 لوأ تعرز ىلاعتو

 .ةقيدح

- -

 سيسنارف

1625 ،نوكيب







 وه بولسأ

 ،تنأ نم ةفرعم

 نأ ديرت اذام

 مدعو ،لوقت

.ةنعل ءاطعا

-  نوسروأ -





 ةرملل هتيؤر

 امدنع ىلوألا

 الفط ناك

 ةدالولا ثيدح

 .مسا هل سيل

- روغاط -









 لا

ءاذح

 -ىتح ةطيرخ

حجرملا

 ةمداقلا ءاذح

 تاهاجتا

ميمصتلا

 ،fashionjudgment،ايفوص يلاتان

BERLiNiB لسارم ءايزألا 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com 

.T وطسرأ اهبتك تاموسر

 بولسأ نوكي دق

،يدبألا

 .ةيذحألا رمألا قلعتي امدنع اضيأ ديكأتلابو

 هبشي ةرظن عم يلاعلا بعكلا تاذ ةيذحألا

 ءاذح يروطسألا هتضرع ميمصت ريبك دح ىلإ

 لازي ال 1970s يف كينالب ولونام تاحنلا

 حئاصنو رجانخلا .ةديج رهظملا نسح لمحي

 ةيرصعلا ميماصتلا عيمجو راشأو

 ىلع يه يضاملا دقعلا يف ةيكيسالكلا

 نم ددع يأل نوكي نل امبرو مويلا رهظي جردملا

 ةيضاملا تاونسلا يف ناكو .ةمداق دوقع

 ،اذهو ،كانه ةيضايرلا ةيذحألا نم ريثكلا

 وه ملغ-يضاير ؛رمتسي نأ لمتحملا نم ،اضيأ

unerasably كلذ عمو .ةضوملا ةفاقث نم اءزج 

ضعب كانه

 بيلاسأ

 عيبر / فيصلل عيقوتلا عيبر / فيصلل عيقوتلا

 قحتست اهنكلو تايرورضلا نم سيلو ،2020

.ةزهاج تارايخك نم ةنيب ىلع يرجي

 اضيأ شقانن يتلا ،ءايزألا ةمادتسالا حورب

 ريشن انوعد ،ةلأسملا هذه يف رخآ لاقم يف

 اذه نكلو طمن يدبألا طقف سيل نأ ىلإ

 ىلع اندعاسي styleawareness يدبأ ىلع اندعاسي styleawareness يدبأ ىلع اندعاسي styleawareness يدبأ

 يتلا ءايشألا رايتخا لالخ نم ةئيبلا ةيامح

 ىتح ،رخآ ىلإ دحاو مسوم نم رمتست نأ نكمي

 .ةلكشم نود ،مساوملا نم ديدعلا لالخ نم

 ةلصتم جهنلا اذه يف ةعتم اضيأ كانهو

نم ريثكلا :صخشلا داصتقالا

 نم بضني نأ نكمي ةينازيم يزلا نم بضني نأ نكمي ةينازيم يزلا نم بضني نأ نكمي ةينازيم يزلا

 .ةيذحألا مسق يف ءايزألا منص اهنوك لبق

 يف قحلا ضوخلا انوعد ،كلذ ركذ نأ دعبو

 عاونأ ةيذحألا ام طقف فارتعالا ةيوبخنلا

 ةعشألا صن اهيدل ىرخألا عاونألا نم رثكأ

 .اهيف ارس SS20 'enscribed" ءارمحلا تحت

يه لب ،ىلوألا رصانعلا

حيرم

 يلاعلا بعكلا نم ديدعلا عم ةنراقملاب)

:(ميماصت ةيكيسالكلا

>  نأ نكمي > < نأ نكمي > <

 بوعكلا نوكي

ةريبك

 وايم :1 # ذاقنالا SS20 ةحارلا هيمسن ام وه اذه

 رارقتسالا ذاقنال ناح دق يشنفيجو وايم

.ةلتك بقع عيجشت لالخ نم انيدل يشملا.ةلتك بقع عيجشت لالخ نم انيدل يشملا

>  نكمي > < نكمي > <

 ىلع لوصحلا

ءاضفلا عباصأ

 (انايحأ) قحتست عباصأ .2 # ذاقنالا ةحارلا

 ءايزأ ممصم عباصأ اضيأ نآلا ؛ءاضفلا

 ىتحو ،ءاضفلا ىلع لوصحلا نكمي صصخم

 عبرم ضيغ ناك .حيحص لكشب shoed امدنع

 ددعلا يف تاهاجتالا نم ةمدهتملا يدلب نم ءزج

 روهظلا يف اهتيبعش .BERLINiB نم قباسلا

 يف باهذلا وه نآلا - تقولا كلذ يف طقف

 Demna Gvasalia تقبط دقو .ةلماكلا ةوقلا

 - هتعومجم ىلإ ةديدج ةرظن (اغايكنيلاب)

 ةليوط فرط راهبنالا تاعانصلل ئشنملا

 عقاولا يف يه هميمصت نم عبرم حئاصن .ادج

.اليلق ةرعقم

> > <

 ريغ كوتشنكريب

ةدودحم

 ازنيورب تمدق دقو .3 # ذاقنالا ةحارلا

SCHOULER عم نواعتلاب ارخؤم 

 / عيبر نم جردملا ضرع ءانثأ ،كوتسنكريب

 ،ماعلا اذه نم قباس تقو يف .2020 فيص

 كيرو ونيتنلاف كوتسنكريب عم تنواعت

 طق لواحت مل يتلا ةيراجتلا ةمالعلا .زنيوأ

 دربت ىتح نآلا ةدراب نوكت نأ اقح بعصلا نم

 يجيجو رنيج لادنيك مادقأ ىلع تدصر دقو

 ايناملأ ليا ةلجم فالغ ىلع ،ارخؤمو ديدح

 يزلا عم نارتقالا مت ثيح (2019 ربوتكأ)

.ليناش



> > <

 نوكي نأ نكمي

 ةطرشألا لدانصلا

ةقيقر

 عم ذاقنإ ةحارلا نم ةهكنلا هذه لصاون انوعد

 ةيمكل نامأب باهذلا كنكمي .لدنص نيتركذم

 ىلع ةساسحلا ةطرشألاو ،ةقيقر نم ةيلاع

 نكمي اهنأ .ةيلاع يلاعلا بعكلا تاذ لدانصلا

 نم يفلخلا ءزجلا يف ةطبترم نوكت نأ

.اليل حضاو showstopper امبر - لحاكلا

> > <

 لدانصلا

اوديق نكمي

 نم ةيفاضإ ةيمك نأ عم دلجلا نم لدنصو

 ل دلجلا

 ىتح نكمي .لحاكلا لوح لداعتلا كاردا

 ىلع مهسا هيلع بلغت يذلا نأ لدانصلا

 ،ربيب يليه هاجتالا عجش ،ليوارسلا قاسلا

 اهيقاس ةطبترم نوكت عدت مهيدل نيذلا

.وحنلا اذه ىلع ريهاشملا

>  لوصحلا نكمي > < لوصحلا نكمي > <

ةمزحألا بوعكلا ىلع

Slingback، ءيش وه ،بعك ىلع عضوي مازحو 

SS20. ةئف يف طبضلاب سيل نيح يف 

نكمي ديكأتلاب هنإف ،"ةعتملا ذاقنإلا"

 بعكلا عم يشملا ةلوهس يف ةمهاسملا

 تاساردلا ضعبل اقفو ،يتلا) يلاعلا

 نم نيعم لكش ريثأتل ءيش هيدل ،ةيملعلا

 ةيصخشلا يتعانقو .(تالضع ىلع نيرمتلا

 ادايج ةفيفخ ةيذحأ lowheeledل ةلضفملا

 .يدامرلا نوللا نم ةحسم عم ،قرزألا نوللاب

 فرطلا ناكو ،مسوملا اذه تاهاجتا عم ايشمتو

 اذإ .غالب نم ضيغ عطق مت نكلو يلاوتلا

 مهناو ،لوقأ انأو ،كلتل ةلثامم جوزلا تدجو

.مهل لقتنا ،ديصلا

>  بعكلا > < بعكلا > <

 س / ث يلاعلا

باوكأ

 :يلاعلا بعكلا عم لقأ سأك ةيذحألا

 ةيراجتلا ةمالعلا لاقو .لاع بعكب-لغبلا

 وه ددصلا اذه يف نم ةنيب ىلع نوكيل

 يف اتينيف تعفترا دقو .اتينيف اغيتوب

 لايناد ممصملا نم ظحلا دوهجل ارظن ةيبعش

.يل

>  كنكمي > < كنكمي > <

 ةيذحألا مادختسا

messedup ةيمد

 ةيذحألا ةعباتملا تدسفا lanched مت ايرصع

 نيج يرام عاونأ نم ةاتف ةيذحأ ةسردملاو ةيمد

 تامالعلاو ادارب ،ليناش نم دروفسكأو

 ناثانوج امك ةظفاحملا كلذ نم لقأ ةيراجتلا

 لصحي هنإف ،تاقايسلا ضعب يف .نيهوك

 عيمج لحت امدنع ،ظحلا عم نكلو .ادج بيرغ

 نوكي نأ نكمي هنإف ،دحاو عومجم طمنك رومالا

.SS20 ةورذ ءيش

> > <

L EATHER L EATHER 

 ام ىلع براوجلا

ماري

 وماغاريف يروتافلس يلاطيإلا لزنم ممصم

 براوجلا هركي نيذلا كئلوأ ذاقنإل يتأي

 يطعيو ،دولجلاو براوجلا لالخ نم ،ةيداعلا

 فهرم ديهمتلا ىلع دوجو عابطنا نم ريثكلا

 ىلع ةيعيبط رثكأ براوجلا تناك .ءاذحلا لخاد

.يوس انآو اشور نوميس جرادم

>  كنكمي > < كنكمي > <

 عبطي راهظإ

 ىلع ةعيبطلا

 كئاذح

 ،دهفلا عم ءاذحلا دلج :animalier :1 # ةعابط عون

 ؛(توكس يميريج ةيذحألا ةرداغملا) يشحو رامح

 يربرب يف يشيت ودراكير .ىتح ةرقب

 جوز ىلع ةباغلا تاناويحل اروص 3D ةعوبطملا

 فالخ ىلع ةظفاحملا بعكلا تاذ ةيذحألا نم

 تامالعلا .ةطلسلا ةرهز :2 # عون ةعابط .كلذ
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