


البريد اإللكتروني لإلعالن:

ads@industrialbabes.com

عندما نصنع ملف

 على الجانب األيسر من صفحة التحرير هذه.

 ، "TEST OF LAYOUT" في مالحظة زرقاء

مجلة ، نبدأ التخطيط من البداية ونضيف العالمة

هذا يتحول بشكل طبيعي وتدريجي

 من صور االختبار السابقة (موثقة في ملف

في مجلتنا الخاصة. نستبدل كل صورة

Instagram( مع

صور من

أصلي

بيرلين

صورة فوتوغرافية

الجلسات.

الفكرة هي

الذي نريده

فقط ال

األفضل

وحي - الهام

لنا

مجلة ، لذلك

نحن نختار

صور من

لنا

المصادر المفضلة ، مثل

 و Elle ، إلضاءة صفحاتنا بالصور التي

Vogue مثل

 على إنشاء منتجنا األصلي بالكامل

إلهامنا ألننا نعمل

النشر.

كل قضية

في هذا

الطريق وفي

وقتها

منشور (لـ

أوقات النشر ،

منح موقعنا)

 المحتوى ملكنا. فقط في هذا الوقت

كل

ختم "المنشور" سوف

 الصفحة ، و PDF المنشور على اإلنترنت

تظهر على يسار هذه

تذهب المجلة إلى

ISSN المحفوظات مع

رقم ومتوفر دائمًا بدون تغيير

 جميع النصوص هي عملنا األصلي من البداية.

شكل.

قسم الدليل

 ومن خالل الشاشات الصغيرة مثل الهاتف.

 بشاشات كبيرة مثل الكمبيوتر الشخصي

 من المعلومات. يمكن الوصول إلى كل المحتوى

في موقعنا لمزيد

خلق ممتاز

النتائج ضمن هذا

اإلطار.

إعالنات عالية الجودة. اتصل

berlinib@aol.com لـ

استفسارات أخرى - أيضًا

للتحرير

رعاية. نحن نحتفظ

الحق في

تتضمن اإلعالنات التي ال تشتت االنتباه عن

محتوى عصري لـ

 النحو). هذه اإلعالنات دائما قيد التشغيل

 كما لو كانت إعالنات (أو تم تمييزها على هذا

المجلة ، ويجب أن تبدو اإلعالنات

يتم عرضها أيضًا في مجالت PDF المؤرشفة.

 BERLiNiB 2020 / C نموذج الغالف 

لقضية

آنا باسكارو يكون 

تصوير أ.

تاكوما ، مقال:

مساحة شخصية.

أ أريستو تاكوما {

مصور ومحرر BERLiNiB؛

وغالبًا أيضًا مصمم}

2020 / ج

الناس الموهوبين و

مصممي األزياء الذين يرغبون

للعمل معنا ، يرجى االتصال بنا. نحن

 دائمًا على االستماع من العارضين والكتاب

منفتح

المصورين

المصممون والمكياج

الفنانين ، مجموعة

المصممين واألزياء

المصممين

المعلنين و

المتحمسين اآلخرين

 الذين يرغبون في المساهمة بالجودة

المبدعين

االتصال المباشر.

موضه حقوق النشر: 

يمكن للمدونين إعادة التدوين

صور مناسبة

شكر وتقدير

يتم تمويل BERLiNiB من خالل اإلعالنات و

رعاية (مشار إليه

 متاحة مجانًا كملفات PDF عالية الجودة على

لتكون كذلك). جميع اإلصدارات

berlinib.com.

محتوى كل BERLiNiB منشور

مجلة هي حقوق التأليف والنشر

Stein Henning B. Reusch الملقب Aristo 

Tacoma ؛

الموديالت والكتاب و

المصورين لديهم

حقوق النشر الخاصة بهم

عند المساهمات

BERLiNiB صحيح

المشار إليها. غير موقع

المادة بواسطة المحرر.

ISSN 2535-602X

نشرت

لقد قررنا أن نذهب بالكامل إلى "الرقمية

ورق. مع أفضل المعدات ،

 والمهارات اإلبداعية لمساهمينا ، نحن

والذوق الرائع

اإلعالنات:

ads@industrialbabes.com :لإلعالنات 

 عن طريق االستفسار إلى البريد اإللكتروني

عرض السعر الحالي

ما يصل إلى ما يقرب من

نصف المجلة متاحة لـ

بيرلينيب 2020 / سي

BERLiNiB: صنع اساسا

في أثينا ، من بين أمور أخرى ، الوجود ،

التحرير و

Aristo Tacoma alias مفهوم بواسطة 

القضم.

SR ويبر ، أوسلو.

ISSN 2535-602X

مجلة ونماذج و

المصورين ، تمنح

تشمل التكنولوجيا:

 متنوعة من الكاميرات كيدي نيون ، جيمب ،

مجموعة

LibreOffice ،

FontLibrary.org

[خطوط ممتازة ولكن

 إلنتاج خطوطنا الخاصة قريبًا بما يكفي] ،

نحن نخطط

.G15 PMN الهاتفية ، وكأداة إبداعية ، منصة 

أجهزة الكمبيوتر

اإلنتاج الرسمي

اوسلو، النرويج موقعك: 

بريد:

Yoga4d: VRGM ، Postboks

1046 Hoff، 0218 Oslo

berlinib.com

Industrialbabes.com

berlinib



سحر

أسلوب و ماريلينا 

مكتوب

مواضيع

جمال،

موضه

تضمن:

-mstyle سابرينا 

sabrinaماتشيو غولدا 

ماتشو

تضمين التغريدة

تضمين التغريدة

موقعك:

اسطنبول

موقعك:

أثينا موقعك:

صفحة 47

جراند

تعليق

على الموضة

ونحن ندخل

2021 بحلول

ناتالي

صوفيا

الصفحة 77

الصفحة 83ميناجيو

الصفحة 12

االفتتاحيات هي

المجلة في عادة في ستيفاني 

تسلسل فيه

أنها مصنوعة.

كافة الصور،

مقاالت نصية ،

وفن الموضة

أصلية

مصنوعة من مواد

BERLiNiB بواسطة / من أجل

التغطية

نموذج:

جونسون

ربما

تعرف ، BERLiNiB في

berlinib دوت كوم ،

نشرت في

رقمي "رقمي عالمي 

paper ”بتنسيق PDF ، تنسيق 

PDF ، يأتي ثالث مرات

 العامة. مع استثناءات قليلة ،

عام العالقات

االفتتاحيات

وضعت في

مجلة في

تسلسل فيه

أنها مصنوعة.

تشير أرقام الصفحات

.A3 إلى صفحات

موقعك:

باريس

آنا
مراجعة الكتاب:

جائزة نوبل

الفوز

اقتصادي وصاحب

سرد "رقمي 

صفحة 60

باسكارو
ana

باسكارو 88

 الصفحة 2 ، إصدارات المعاينة المبكرة

كما هو مكتوب في

 بعض الصور اإلضافية لتوجيه جهودنا اإلبداعية

لديك (في صفحاته األخيرة)

لمعايير عالية ،

المعترف بها في منطقتنا

حساب االنستغرام.

.، PDF االقتصاد "تنسيق

اقرأ ال

س 'س جيه آر آر تولكين

ملك الخواتم

موقعك:

لندن

الصفحة 27





 الكالسيكي ، هذه المرة من إخراج دينيس

 محاولة إلنتاج فيلم من كتاب الكثبان الرملية

 عام 2020 ، للمرة التاسعة ، ستكون هناك

في

Villeneuve مع

سيناريو جون

سبايهتس وإريك روث وفيلنوف. ايا كان

 Dune by Lynch من 1984 تستحق إعادة

 المحتملة لهذه المحاولة الجديدة ، نعتبر أن

المزايا

ومع ذلك ، لن يختفي هذا الفيلم. ذلك

يستمر في إثارة الناس. يتم مشاهدته و

 يتم عرضه في دور السينما الصغيرة للجمهور المبهر

 Lynch ومن قبل المعجبين على حد سواء ؛

معاد تمت إعادة تحريره بواسطة

 التاسع عشر وأنه يجب أن يكونوا مؤهلين للتجربة.

 يشعرون أنهم يفتتحون نوعًا من النبيذ الفاخر في القرن

ربما

18

ريدي

مينغ

حول

الكثبان الرملية ،

ال

1984

فيلم

وهو ما قد يقوله البعض مفاجئ.

تقييم وجديدة نقاط 

انتباه. ها نحن ذا:

 الصحف عام 1984 عندما كان الفيلم أول مرة

تخيل أنك ناقد سينمائي في إحدى

صدر - كما تعلم ، مع

فسيحة وغنية بالصفحات

صحف بها رزم من األوراق الكبيرة

 شعور غريب بأنك عالق في رواتب زائدة عن الحاجة

 يجب أن يكون! بعد دقائق قليلة من الفيلم ، هناك

مخصص لمناقشة األفالم. يا له من يوم ميداني

عرض مسرح الهواة،

بفخر في غير محله وثقة بالنفس سخيفة ،

أول عرض مسرحي لهم على اإلطالق.

الكثبان الرملية: ديفيد لينش ، 1984: علم

فيلم روائي مستوحى

 لفرانك هربرت من عام 1965 ، والتي كتبها آرثر

من رواية تحمل نفس االسم

 بأنه "أعظم قصة خرافية كتبت على اإلطالق".

وقد وصف جيم كالرك

األدوار القيادية: كايل

ماكالشالن في دور بول

أتريدس ، شون يونغ

 ومجموعة كبيرة من الممثلين المعروفين.

Feyd Rautha مثل Sting و Chani مثل

 في مكسيكو سيتي. الموسيقى التصويرية: توتو ،

تم تصويره

بريان إينو.

الكثير مما يجب أن يكون دقيقًا يتم بشكل مفرط

 لبعض الشخصيات الرئيسية في شكل همسة مزعجة. ال

 من اإليماءات مبالغ فيه. يمكن سماع األفكار الهادئة

واضح. يبدو أن الكثير

 الحوارات رائعة ، وبعض من تفاعل الشخصية ، ولكن

قد تكون

 الستينيات. بعض المركبات الفضائية تبدو على غرار

تقنية الرسوم المتحركة هي أسلوب التلفزيون في

 الكتاب الرائع الذي من المفترض أن يستند إليه الفيلم.

 القائمة: ويتم تضخيم كل شيء ألولئك الذين قرأوا

بعد القطارات البخارية. وتستمر

لقد سمعنا جميعا عن

أ ص س ه ،س كميتا س ل الفصل 'ا يج إل igh فيذ العاشرل ر؟ل

مكلفة

الخيال العلمي فيلم

 الموضوع لدرجة أنه لم يتمكن أحد من سردها جميعًا :)

مع الكثير من النقاط السيئة حول هذا



فقط تذكر: صانع أفالم

 لالشمئزاز ، والميزانية في هذه الحالة مسموح بها

ديفيد لينش هو معلم مشهور

له أن يذهب إلى ارتفاعات جديدة في * OL * 1 ، وبعضها يعرض هذا أيضًا 

أخت بول هي 9 * 1 * 

لعبت من قبل فتاة صغيرةذوق خاص.] 

 ، وإلقاء نظرة على التصميم ببساطة ، إنه أمر رائع

السياق

 الصدد: تمكنت Dune by Lynch من التسوق

في هذا

عنه. إنها

نقطة هائلة في هذا العصر

 ليس ، على ما أعتقد ، بشكل غير الئق في

انتقائيًا ولكن

 تمامًا. وهي تفعل ذلك دون محاولة تفكيك الروحاني

 في بناء عوالم جديدة وشعوب ذات ماضٍ مختلف

الثقافات العربية واليهودية والمسيحية

 فوق الخرافات وتثبت ، كما كانت ، أنها حقيقية ؛

 على العكس من ذلك ، فهي تكدس الخرافات

في مجرد خرافات.

عاقدة العزم على عدم التقليل منه ، مجرد مغازلة.

من المسكنات. نادرا ما يتم التعبير عن هذا

عندما بول 17 * 1 * ق * 1 *بصرامة.

في النهاية هو المنتصر

 Sting تكاد تكون غير ملحوظة ، على وجه الخصوص)

 فني حيالها (تعليق: التصادم األخير لـ Sting ، ابتسامة

على شخصية ستينج ، فإن لحظة النصر لها حس

[تابع]

لدينا 18 نقطة استبدال

* 1 *

عبقري صغير

واحدة من 10 * 1 * 

الزخارف في الكثيب الكتاب محفوظ جيدًا للغاية

الفيلم: الشاب والفاسد طغى و

 شخصية في الفيلم تنتهي في النهاية إلى أقصى حد

 ولكن ليس بقسوة مفرطة (في الواقع ، إنها أصغر

تجاوز كل شيء

شخصية فاسدة في

الكثيب لينش:

ستينغ الرائع 1 * 1 * * 1 *

 برمتها (حقًا: إنه في آسه ، كما لو كان مولودًا لهذا فقط)

تحوّل الفكاهة واالبتسامة المواقف

أخيرا ، هو كذلك 18 * 1 * أنا * 1 *

 تلك الطائفة التي "تفوز" ، إنها الروح المستقلة اإلبداعية

ال هذه الطائفة وال

 ال تفعل ذلك 14 * 1 * ر * 1 *

بينما كلمة "متعدد الزوجات"

البارون 2 * 1 * د * 1 *

11 م * 1 *(المتعلقة بـ Sting) سيئة للغاية

ابن األخ اآلخر 3 * 1 * ب * 1 *

من البارون رائع في مرحبًا

 كل شيء ، يمكنك أن تسامح المؤلف لبعض المبالغات ،

في الكتاب ، بعد

ألنه كان هناك دقة لطيفة في الوصف الجيد

لغة الجسد - على سبيل المثال

 من األفالم التلفزيونية ذات اللمسة العسكرية.

 الصحراوية. يبدو أن الكثير في الفيلم مستوحى

 بين Chani of Paul's Dreams و Paul في المنطقة

في اللقاء

* 1 *

السوء

صانع الحقيقة 4 * 1 * 

يتمتع البارون بصوت رائع

ovie( * 1 * معنى

البراءة مرتبطة بشيء فائق الحسية (في

 بـ 'spice') ، وبالتالي قوي uber ، يأتي بشكل عادل

الفيلم ، أيضًا من خالل أداة ما يسمى

 منه ؛ وهناك نوعية من الواقعية في العالقات اإلنسانية

 على كثيب الكتاب وال على الفيلم ، فهناك تلميح لذيذ

ال تنطبق بالضبط

منطقي (تعليق: هناك المزيد في الكتاب ، رغم ذلك)

 ؛ فكل ما نعنيه بصواب التجمعات الدينية من عدمه ، هذا

من بول أترايدس المحقق ذاتيًا والذي "يفوز"

هو أيضا احتفال

الفرد و له أو

تأملها وقدرتها على تحدي القواعد من العمق

* 1 * 1 *

ما يسمى 12 * 1 * ث * 1 *

 في خمسينيات القرن الماضي والتي تسمى المؤسسة ،

 على سبيل المثال من سلسلة كتب إسحاق أسيموف

`` مجاالت القوة الشخصية '' ، وهو مفهوم نعرفه

 في الفيلم بطريقة بارعة ، من خالل مربع نصف شفاف

يتم تمثيلهم

عناصر نصف معدنية ،

التي تشوه الرؤية

 مقنع 5 * 1 * أ * 1 *

تشاني له إشراق

عبر

الكثيب لينش 15 

يحتوي على مرجع ،

 ، إلى الماضي الذي كان على الناس فيه تمييز أنفسهم

على غرار كتاب الكثبان الرملية لفرانك هربرت

من "آالت التفكير" ،

والتي فاز بها الناس. إنها نقطة صدى عندنا!

من قوة اإلرادة الخاصة.

و لغة الجسد

الرئيسية 6 * 1 * ج * 1 *

شخصية كايل ماكالشالن

 مع دوره في الفيلم ، ومع تقدمه ، يذوب بشكل مقنع مع

ينمو

ومع ذلك ، هناك أعماق هنا ، حتى ثورية

 على نقاط االسترداد حول هذا الفيلم ، ألنها بالتأكيد كذلك

 وغير ضرورية. للتواصل مع هذه األعماق ، دعونا نثني

األعماق ، التي تجعل العديد من أفالم 2020 تبدو تافهة

 النقاط ، ومن خالل التنويم المغناطيسي الذاتي الخبير ،

 حد ما في Lynch's Dune ، فيمكنك االنتباه إلى هذه

هناك. إذا كنت جديدًا أو جديدًا إلى

محاولة وضع الفيلم بأكمله في حالة

ضبابية ممتعة عندما يتعلق األمر بكل شيء آخر.

* 1 *

يال نعمة

 وغيره من المعادن واألقمشة غير المعتادة بشكل جيد

وفرة من النحاس المستعمل

الفيلم. إذا نظرنا في الوقت الحالي بعيدًا عن الخيال

وبالمثل ، الكثيب 16 * 1 * ق * 1 *

 إنسان وليس حيوان كما تم التعبير عنه أيضًا في كتابنا

الفيلم ، مثل كتاب Dune ، يتحدث عن ما هو

 أنه إنسان ، ويثبت أن هناك روحًا وليست مجرد آلة

 هو ما ينقذ بولس في بداية مغامرته ؛ إنه ما "يثبت"

 على عدم السماح لألفعال أن تقودها األلم الشديد

 لأللم عندما نعرف بشكل أفضل. اإلصرار العقلي

القدرة على عدم الخضوع

والدة بولس 7 * 1 * ف * 1 *

تشترك أتريدس مع ابنة اإلمبراطور أ رو

الخيال العلمي 13 * 1 * ل * 1 *

غالبًا ما يكون منعشًا ألولئك الذين يبحثون عن بديل

تصورات العالم الحالي بسبب

بديل مقصود

الواقع والبديل

السرد - حول

الدين والحساسيات الماضية والثقافية:

لكن الكثيب (سواء في الكتاب أو في الفيلم) مذهل

شخصية أول أتريدس

مثل مكعب بلوري

هناك 8 * 1 * 

[ألم تشاهد الفيلم من قبل؟ هل انت على وشك؟



COVID-19

جائحة،

هنالك ال

'جائحة

سرد

حول ال

جائحة'. في

كتابه لعام 2019 ،

نشرت

فقط قبل

الفيروس

اندلعت ، هو

يدعونا إلى

فكر فيه

المهيمن

الروايات

و

توقع،

وحتى

خلق،

عداد-

الروايات

الخاصة ، تعيش في أذهاننا ، من أجل متعتنا و

 ؛ إذا حدث أنه يعلم شيئًا عن العالم ، كما لو كان

 ال تبدو بأي حال من األحوال أنها تهدف إلى التدريس

اإلثارة. قد تعلمنا شيئًا عن العالم ، لكن القصة

صدفة ، من خالل االستعارات نخلقها في أذهاننا.

كالهما

 الصغيرة ، وقد ال يتم تأجيلها بشيء ما على ما يبدو

بشكل مجهري وفي مصطلحات مثل األعمال التجارية

كثيفة "اقتصادية

نظرية'.

 شيلر هو تشبيه لما ، على سبيل المثال ، الفيلسوف

ما يقوله

وعالم األساطير جوزيف

 ، وهو أن اإلنسانية تخلق المجتمع ليس فقط من خالل

كتب كامبل الكثير عن ذلك

المتعلقة بالحقيقة ، ولكن من خالل

 أولئك الذين يقرؤون العديد من الكتب يميلون إلى تطوير

بالطبع ، كما أشار العديد من أساتذة األدب ، فإن

الذكاء ولديهم

الشخصية؛ يميلون إلى أن يصبحوا أكبر في

التواصل ، وأسرع

في فهم األشياء من منظور اآلخرين. هذا

هو القول ، ال يمكن للقصص أن تعطيها فقط

فهم. على سبيل المثال،

 قد قرأت القصة - الرواية على عبودية اإلنسان ، بقلم

في حال كنت

Somerset Maughan ، أن يدمر جميلًا ومثيرًا لإلعجاب 

 تجد نفسك أكثر قدرة على فهم كيف يمكن لتدمير الذات

قد

الشاب.

قوة

األسطورة أكثر أسطورة. 

The Hero with a Thousand Face ، 1949 عام 

 قوة كاملة في المجتمع. يستكشف كامبل في كتابه الصادر

 ؛ ومع ذلك فهي تشكل المعنى والسلوك ، وبالتالي فهي

 الحقيقة ، والتي قد تفتقر تمامًا إلى األساس الواقعي

من قصة: إنها طريقة لتقديم

ما يراه كأوجه تشابه أساسية بين

كل األساطير المعروفة

المجتمعات ، الكبيرة والصغيرة ، الشامانية والتكنولوجية

 ، سعى هذا الفيلم خاصة لتغذية أسطورة روحانية في

 الذي كتب مخطوطة سلسلة أفالم "حرب النجوم" المهيمنة

والعلمية. صديقه األصغر جورج لوكاس ،

 ، كما كان يأمل ، إلى تحفيز معنى روحي جديد في

 ، يمكن أن يؤدي اتساع وقت األسطورة الكبرى والفضاء

 الخيالية التي نسجها ، جزئيًا في اإللهام من عمل كامبل

عالم تكنولوجي. في أسطورة القصص الخيالية

الحياة اليومية.

ال باستخدام 

في اآلونة األخيرة

مقابلة،

جائزة نوبل

الملكية األردنية

شيلر

أشار

أنه في

باإلضافة إلى

 الحائز على جائزة نوبل - في كتابه لعام 2019 السرد

قصة ، يخبرنا عنها االقتصادي روبرت جيه شيلر

 وتؤدي إلى األحداث االقتصادية الكبرى - هو أكثر

االقتصاد: كيف تنتشر القصص بسرعة

 قد ال يتظاهر بتقديم العالم وتحدياته. إنه موجود عليه

 هي قصة رائعة. قد ال يكون لها أي عالقة بعالمنا.

 للقصة أن تكون مجرد خيال محض. الرواية العظيمة

من مجرد قصة. يمكن

ناراتيف

وفاق من

موضه،

االقتصاد

و

جائحة

مراجعة الكتاب والكومنتاري بواسطة أريستو تاكوما

قراءة روبرت شيلر

 بشيء قاله الفالسفة ، بكلمات مختلفة ، طالما كان هناك

االقتصاد السردي ، يتم تذكيرنا

 بخبرة وفي لغة حديثة ، تناسب العقل العقالني الحديث و

الفلسفة ، ولكن يقال لنا ذلك

متعلم علميا

شخص. قد يكون هذا الشخص مهتمًا بالمجتمع و



 نظر عالمية" بالضبط: إنها مركبة غير واعية جزئيًا ، تمأل

 ، لكنها ملموسة للغاية بحيث ال يمكن أن تكون "وجهة

القصة

 الفلسفة القديمة. على سبيل المثال ، يقترح أفالطون ، في

يعود عمل المجتمعات ورفاهيتها إلى

واحدة من قصته الشهيرة عن

استعارة من

الكهف ، في ذلك الوقت

يشتق معظم الناس

 المجتمع الطاقة. بعبارة أخرى ، كثير من الناس كذلك

إعطاء

بحيث يؤدي عاجالً أم آجالً إلى عدد من

 الستمراره - فهو يحتاج فقط إلى "دفع" إلى اليمين

 اهتزاز الجسر ، ال يحتاج السرد إلى الكثير من التكرار

مسائل. مثل

 الجنسين ، و pansexuality و poly-amory بين التقليدية

الجوانب ، وسرد األجناس بين

 أنظمة ومؤسسات الجنس والحب هي السائدة.

أصبحت

[تابع]

نحن "عمال األسطورة" و 

الجميع

لحظة ، وآثارها يمكن مؤثر، 

مفهوم

كن هائال. كمزيد

معنى حياتهم

ويجري

استعارة ، يستدعي شيلر

الظالل ، فقط عدد قليل مخصص (

الفالسفة) يستطيعون

ارفع لترى النور الذي يعطي

ترتفع إلى الظالل

- - و: التعافي من

الخبرة!

أفالطون ينضم إلى

السرد "المعدي" ، ذلك

ينتشر من خالل

السكان بشكل سريع ،

التأثير

من التفكير

 يمكننا أن نستند إلى فكرة شيلر عن سرد االقتصاد الكلي

 بالضبط نظريات عن الجنسين وليست مجرد قصص.

إن روايات الموضة ليست

 ولكل رواية يتم االستشهاد بها ، تأتي الروايات المضادة

 تعكس الموضة وتولد طريقة إلدراك المجتمع وأنفسنا.

للحديث عن كيف

 يجب على الموضة ، مثل الفن ، إعادة خلقها باستمرار

لذلك

بحد ذاتها.

التأثير

أسي وجزئيا محرر بواسطة و و 

بطريقة غير مرئية ، فقط لتذبل بعد وقت.

ما هي كل هذه الروايات؟ في كلمة واحدة،

 قد يكون السرد حول كيفية استخدام التكنولوجيا كملف

كل شىء.

جي ال جميل مع األشكال 

خفية ، أنهم

ال يمكن الوصول إليه تمامًا من حيث

بعيد المنال ، لذلك

سرد

مصدر عمل ، أو كوظيفة-

"الحياة العملية" كعامل شفاء ينطوي على الصحة

المنافسة واإلبداع

 ، أو كعامل يحطم الناس من خالل "السوق الباردة"

في المجتمع

 القوة وتوفر رعاية للضعفاء ، أو يمكن أن تقول عن

 الكبيرة إنها أشياء عظيمة يمكن أن تمنح المجتمع

الرأسمالية '؛ يمكن للسرد أن يقول عن الحكومات

الحكومات أن هذه أشياء من الفساد واالستغالل أ

يجب على المجتمع المتحرر

يتناقص ويتخطى.

مدمر؛ يمكن أن يتحدث عنها

 التشابه مع المرض أم ال ، يرى شيلر ذلك ، من حيث مبادئ

سواء أحببنا

 أشكال مناعة القطيع التي تنشأ في النهاية تؤدي

وانتشار

للروايات المضادة ، هناك

 مناطق أخرى من المجتمع ، وليس االقتصاد الكلي فقط.

 المضادة تنشأ بعد وقت ينطبق أيضًا على الروايات في

 األوبئة في الطب. يبدو أن المبدأ القائل بأن الروايات

هي أوجه تشابه مع كيفية انتشار الفيروس في نظرية

األعضاء الحسية--

الذي يقود األحداث في س، 

 المجتمع. وأكثر من ذلك في مجتمع معولم مع الكثير

جميع المستويات في

التواصل والسفر.

لمحت من خالل

أفكار. هذا هو الشعور

على غرار الجوانب

الهندي الكالسيكي

فلسفة. الهندوسية

 عالم األشياء بدالً من كونه انعكاسات لـ

يحتوي على أساطير تتحدث عن

الحقيقة اإللهية أو سلسلة الروحية

أحداث ما بعد

حواس. ليس فقط

علماء الفيزياء ولكن أيضا

 الذين يعملون مع الفن والصناعية و

أولئك

معماري

التصميم ، وبالفعل

أيضا مع الموضة ،

تم استلهامها

بمثل هذه الروايات.

العالم ، على سبيل المثال

من خالل النظرية ،

والفنان و

 الصورة المرئية إلى تقديم لمحة عن شيء ليس تمامًا

قد يسعى المصور من خالل مثل

ملموس ، ليس تمامًا

يمكن رؤيته ، ولكن أي

ومع ذلك يمكن أن ترفع و

هم لكن

وفقًا لشيلر ، أ

 االقتصادي ، يتجه في الغالب نحو االقتصاد الكلي) ، -

 عقلية ومجتمعية يُبنى منها االقتصاد الكلي (ألنه في عمله

السرد - يُنظر إليه على أنه طاقة

 إلى السرد على أنه يكتسب أهمية مجتمعية من خالل

يُنظر

الحماس و

هذا هو اإلثارة. 

 والجنس - وفي الواقع أيضًا كمية األجناس - دائمًا

في الموضة ، ومن خالل الموضة ، تكون سرديات اإلنسان

 شهد نصف القرن الماضي ، على سبيل المثال ، التحول

يتم تجديده. لقد

من رواية الشابة من كائن بديع رقيق إلى أ

موضوع قوي يشبه الملهم ،

الذين ، مع طويل الساق ،

 الشابة تشكل العالم. استدعى سرد الرجل أنثوية جديدة

النعمة الرشيقة واألناقة

 ذهنية ذات معنى اجتماعي ال تدوم إال لفترة. إلى حد ما

طاقة

 الكثيرين أو من قبل قلة ، فقد تشكل القرارات الرئيسية لـ

المرحلة ، سواء تم ذكر السرد صراحة من قبل

السياسيين ، بالتأكيد

 في مراحل جديدة ، لصالح البعض وفي كثير من األحيان

 األسهم في أسواق األسهم ، ويدفع المجتمع إلى الدخول

يقوم بتشكيل تقييم

 كان لهذه القوة واالتجاه أي أساس في الواقع أم ال.

 واألنفس مع القوة المحفزة والشعور باالتجاه - سواء

العقول

 في جميع المجتمعات. األسطورة ، مثل السرد ، أكثر من

بغض النظر عن الدين أو غيابه ، فإن األساطير موجودة

بعض من فهم أهمية األسطورة ل



هذا أكثر من أي شيء آخر

 مجموعة من هذا القبيل ، لكنها تهيمن على التفكير أيضًا

النظرية العلمية أو

العلماء - قليال مرتبط بكيفية توماس كون

"نماذج" مفاهيمية.

 مع الواقع ، ولكن قد يكون لديهم فيها شيء عميق

قد نقول أن هذه طرق اجتماعية للتواصل

مقلق ومضاد-

واقعي.

 سبيل المثال ، قصة COVID-19 ، الوباء الذي اندلع فيه

 في األساس مصطلح من الطب الغربي. وهكذا ، على

 يمكن أو ال يمكن استنتاجها من المرض نفسه. وهو

التغيرات المجتمعية ، والتغيرات التي

 مع الروايات السائدة التي سبقت رواية الجائحة.

 التغييرات المجتمعية. كانت بعض هذه التغييرات متعارضة

عام 2020 ، أدى إلى عدد من

، COVID-19 من

قمامة بالستيكية

بكميات

ارتفعت أوروبا.

 مع جميع الحقائق ، والذين قد يقرؤون أو ال يقرؤون

 ذلك مجموعة من األطباء الذين قد يكونون أو ال يتفقون

 جائحتان: الجائحة ، وسرد الجائحة. ويشرف على كل

لذلك

[تابع]

 غير مباشر ، عن طريق "لغة الجسد" في المجتمع -

 عن طريق الكالم أو الفم أو بشكل أكثر دقة ، وبشكل

 تتوقف رواية معينة عن اإلثارة ، عندما تنتشر - سواء

عندما

أثار رواية مضادة

 استنفاد دافعها األصلي وطاقتها ، نصل إلى مرحلة جديدة

بسبب

ال المجتمع. 

وهنا لم يعد شيلر ما بعد الحداثة ،

إنه ال يشتري "أخبار ما بعد الحقيقة المزيفة"

المنظور: هو

يقترح تلك الروايات

 عندما يكون المسؤولون على دراية ببعض من المهيمنين

 على حقيقته. يعد هذا أمرًا خطيرًا في بعض المجتمعات

 يمكن وينبغي فصلهما بعناية ، والنظر إليهما وتقييمهما

كالهما

روايات وبالفعل

 من أجل البقاء في السلطة - وهذا هو بالضبط كيف

تغذيهم باستمرار

الديكتاتوريات على قيد الحياة. هم

الروايات تعطي ال

عدد السكان قليال من

تبرير الدعم

خالف ذلك فاسدة و

غير فعال بشكل مثير لالشمئزاز

الحكومات؛ لكن ال

 مع الروايات الرئيسية. إذا كانت األغلبية اإلحصائية

يمكن للحكومة أن تتسامح فقط مع جيوب الخالف

يشارك في إنتاج روايات مضادة ، فإن

تعمل الديكتاتوريات على فرض رواياتها الخاصة - أو

ربما تعيد اختراع

السرد السائد.

 المثال ، قبل أن تصبح قصة الوباء هي المهيمنة

على سبيل

 ؛ كيف يعتبر البالستيك أحد التحديات الرئيسية بالنسبة لـ

 استبدال البالستيك بأشكال أخرى من التعبئة والتغليف

 البالستيك للمحيطات بشكل مدمر من التلوث ؛ كيف يجب

في معظم الدول ، كان هناك سرد لكيفية ملء

حديث وتكنولوجي

 االتحاد األوروبي كان على وشك إدخال تشريعات صارمة

 كانت الرواية عن خطر البالستيك قوية جدًا لدرجة أن

المجتمع.

ضد البالستيك - ول

األسباب التي قد تكون

واقعية تمامًا - عندما يكون ملف

 COVID-19 ودفعت جميع المخاوف األخرى جانباً.

اندلعت رواية

عداد-

سرد

تأتي

إلى

تسيطر.

 أقدم سيتم إعطاؤه شكالً جديدًا ، وعادة ما يتضمن بعض

 بدالً من العودة إلى السرد السابق ، سنجد بعد ذلك سردًا

 بطريقة تشبه المرض. وبعد فترة ، سوف تتالشى أيضًا.

كما أنه سينتشر

 ، ونقضها ، وثالثًا توليفة في مراحل التطور االجتماعي.

 حد ما كيف وجد المؤرخون الماركسيون أن هناك أطروحة

عناصر جديدة. هذا يشبه إلى

في السرد

من 2020

كوفيد -19

جائحة،

"طعام لم يُمس"

حقق أ

المكانة العليا ،

والبالستيك-

طعام ملفوف

أصبح مرة أخرى

محتضنة في

نتيجة للسرد

اإلحصائيات بشكل صحيح ، من

 إلبقاء الفيروس تحت السيطرة والحفاظ على السكان

قد يعرف أو ال يعرف التدابير الحقيقية

بصحة جيدة - وهذه

 في رواية الوباء وأعادوا هيكلة االقتصاد العالمي بأكمله.

 األطباء ، والساسة الذين يستمعون إليهم ، رؤساء الكهنة

أصبح

 بعض أوجه التشابه: لعالم األساطير جوزيف كامبل ،

 ، كما يشير شيلر بقوة ، هو أكثر من مجرد قصة. لرسم

السرد

 ، قال عالم مثل ديفيد بوم عن "النظرة العالمية"

 أكثر من مجرد قصة. بطريقة مختلفة ولكنها غامضة

األسطورة هي

رواية

"جائحة" - وهو أ

 "كل" ، و "وباء" ، والتي تشير إلى مرض معدٍ منتشر كثيرًا -

مزيج من كلمة "عموم" ، والتي تشير في اليونانية إلى

هو الذي أدى ، من وقت آلخر ، إلى نتائج عظيمة

 كان في حد ذاته شكالً من أشكال الجائحة. نحن لدينا

وكما أشار شيلر ، فإن سرد الجائحة



 المعبأ تمامًا وتتضمن كل جانب من جوانب كيفية قيامنا

يجب أن تتجاوز مُثُل النظافة مظهر النظافة في المنتج

تتصل ببعضها البعض.

 في سمة مهمة من سمات العالم - بالنسبة لمعظمهم ،

   وعلمهم ضئيلة ، فإنهم يشعرون بأنهم قد تغلغلوا

 مذهول ، ممن كانت اهتماماتهم في الواقع وعقالنيتهم

 5G األساسية. ولكن حتى لو أدى ذلك إلى عدد قليل

بما يكفي لحرق محطات

البيئة - مثل واحد-

البالستيك في استخدام الوقت

 لحماية الكوكب وبالتالي حماية أنفسنا ومستقبلنا. .

 ذلك جزئيًا إلى القوة االقتصادية لمثل هذه السردية

 ، وقد نرى أنه يمكن العثور على بدائل للبالستيك ، ويرجع

 دور السرد هو `` تصحيح '' المجتمع عند نقطة معينة

االتصال بالطعام - تميل إلى إثارة الفزع العام. قد يكون

 ، ولكن إذا تحدثت عن المؤلفين المبدعين والموسيقيين ،

 يكون المقهى قديرًا للحياة في تأثيره اإلحصائي الطبي

قد

السياسيين والفالسفة ،

حماسة التكنولوجيا و

أزياء الناس الذين

 إليان فليمنغ - كانت تستحق هذا التقصير في الحياة.

 بالنسبة لهم أن رذيلة التدخين - كما كان الحال بالنسبة

 جاز التعبير ، غارقين في دخان التبغ ، ثم كان من الواضح

 إلى اكتشافات جديدة في الحوارات التي كانوا فيها ، إذا

عقودًا توصلوا

روايتهم ، بالطبع ، هي أن العمق أكثر

أهم من الطول. كانت مقاهي التدخين

 ، للحصول على تلك المقاهي ، أولئك الذين يلتقون-

 ألولئك الذين كانوا صغارًا وأحياء في ذلك الوقت

مهم لتعميق الطاقات اإلبداعية

 من البلدان. نتيجة لذلك ، مع اضمحالل ثقافة المقهى ،

 أعقبت القضاء على التبغ في األماكن العامة في العديد

 ال يمكن أن تكررها معظم المقاهي في العقود التي

األماكن ، والعمل بهذه الطريقة ؛ بطريقة

 نمو الوسائل الرقمية الجديدة للترابط االجتماعي ، فإن

بالتزامن مع

االجتماعات المادية بين

 جديد ؛ مما يؤدي إلى موجات من القضايا الدقيقة لـ

أخذ الناس مستوى منخفض

السكان - القائمة

 ظواهر معروفة مثل السمنة والتعب العام عن الحياة.

طويلة وتشمل

 في تدمير مراكز المدن ؛ ربما يؤدي بدوره إلى حد كبير

 أنحاء العالم من التبغ ، ساهم السياسيون في العالم أيضًا

في جميع

 السيارات مما يؤدي إلى شكل أكثر خطورة من

زيادة استخدام

الضرر البيئي. هذه

تأتي اإلنتاجية المضادة

 بذلك هو أنهم يعتقدون أنهم "يفهمون" - خدعة السلطة

 الجنوني على نقطة واحدة: والسبب في قيام السياسيين

من التركيز

للبقاء في السلطة بعد وقتهم.

[تابع]

 يكون أو ال يكون مبنيًا على الحقائق. يمكن تحليلها إلى

 وما زالوا يغذونها. مثل شيلر ، يمكننا القول أن السرد قد

 الجائحة وال على أولئك الذين يغذونها والذين لديهم

هذا ال يعني إصدار حكم أخالقي على سرد

 أساس في الواقع والبعض اآلخر قد يكون الخشخاش.

 من االفتراضات ، وقد يتضح أن بعض هذه االفتراضات لها

الروايات ، وكل سرد فرعي في عدد

 العالمية في الوقت الحاضر نصائح قيمة حول عدد

 االستحمام. وهكذا ، عندما قدمت نفس منظمة الصحة

 في اإلثارة لـ "تنظيف" العالم الذي يخرج فيه الطفل بماء

 أيضًا على سلسلة من اإلدانة المتعصبة ، حيث يذهب بعيدًا

يمكن أن يحتوي السرد

 التبغ ، ربما فعلوا ذلك "بشكل جيد للغاية" كما هو جيد

 غسل اليدين ، وقد قاموا ببعض األعمال منذ عقود على

ينبغي قضاء ثوانٍ في

 جزئيًا أطباء بارزون كانوا أيضًا سياسيين بارزين ،

معروف ، أن عددًا من الدراسات التي قادها

 Gro Harlem Brundtland ، وهو سابق

مثل

رئيس الوزراء النرويجي ،

شجع السرد

 جميع األماكن. وهكذا أدى سرد إطالة العمر اإلحصائي

 لمدننا يعني السيطرة على مثل هذه الغيوم السامة من

أن دخان التبغ يقصر الحياة وأن التطور الحقيقي

 أحد عوامل الجذب الرئيسية للعديد من األهمية الثقافية

إلزالة

 القضائية ضد التدخين. أدى هذا إلى تغيير في المدينة

 العديد من هذه المنارات الثقافية جزئيًا نتيجة للحملة

مقاهي في العديد من المدن. اختفت

 ال يمكن إزالتها دون التقليل من مفهوم المدينة ذاته.

 ، لهذه المواقد المليئة بالدخان من الحرائق الروحية

الهياكل

 من الهستيريا والدخول في مزاج من التأمل والحوار.

 التعرف على السرد كسرد ، نحن على استعداد للخروج

من خالل

 عالمي يهيمن عليه عدد قليل من الشركات الرقمية ، -

مع وجود نمط اتصال

 لها بالفعل مصلحة تجارية في بعض الروايات واألساطير

الشركات التي

بما في ذلك من األخطار الجسدية

 على طاوالت المقهى - لدينا أيضًا سبب لالستيقاظ

القرب وحافي القدمين

السرد المضاد وانطلق

ما وراء ثنائية السرد والمضاد-

الروايات. من المؤكد،

 بعبارات مجيدة ؛ كما أنه قادر أحيانًا على تجاوز السرد في

 ال تنجرف فقط وتصور الروايات التي تهيمن على الحاضر

الموضة

 الذي يسعى إليه الكثير ممن يعملون في مجال األزياء.

 ، يكمن اإلحساس بالجمال األنيق واألسلوب المناسب

طرق ملهمة. وكجزء من هذه اإلثارة

باعتباره السرد المضاد لسرد

الوباء يتزايد - مثل ،

وفقًا لشيلر

 - سنجد أن السرد من الصحة والحرية والقوة الفردية و

النظرية ، ملزمة

الجمال - في الواقع كل األشياء

مرتبطة بسرد الموضة - سيكون

 خفية في بعض النواحي ، في بعض النواحي

تتأثر ،

 ، والثقة في الحياة لتتكشف في حرية تشبه الهيبيز ،

 بالشباب و "مناعة القطيع" - وذلك بالتخلي عن المخاوف

واضح. بالنسبة للبعض ، سيكون احتفالًا

 لمفكرين إيكولوجيين مثل جين جودال ، يمكن أن يكون

 بالنسبة لآلخرين ، ستكون البصيرة أنه في عالم ، وفقًا

تُبنى نقاط القوة لدى األفراد وتُدفع األمراض.

وصفت بأنها "مكتظة بالسكان" أكثر أو أقل ، فإن

 على اإلطالق روايات متضاربة ضعيفة - ومن ثم فهي

نظريات المؤامرة ليست

 على المستوى الكلي أو على مستوى األعمال الصغيرة.

 دور السرد المضاد في االقتصاد أو في الموضة ، سواء

بشكل عام ، ال يمكن أن تأخذ  أنفسنا بذلك ، على المستوى الذي يبحث فيه شيلر

دعونا نذكر

السرد الحقيقي نادرًا ما يكون

أي شيء له عالقة بما يسمى "نظرية المؤامرة".

نظرية المؤامرة هي رواية مضادة فقط

 الذي انتشر فيه فيروس COVID-19 ، فإن البعض يرعى

 ، نظرًا ألن محطات الهاتف 5G قد أقيمت في نفس العام

يعمل لقلة متعصبة. على سبيل المثال

 الفكاهة من وجهة نظر سخيفة ، إال أنها سبب للبعض

 حقًا مصدر COVID-19. في حين أن معظمهم يرون

نظرية المؤامرة أن محطات 5G األساسية هي

 ليس مجرد قصة: السرد ، أكثر من القصة ، كما تقول

بدأنا بسرد تذكير شيلر بأن السرد

 العالم - أو يتظاهر بفعل ذلك. عادة ما يعني السرد ،

شيء عن

 تكون فيها واحدة من العديد من روايات حماية البيئة

 وهكذا ، على سبيل المثال ، عندما نكون في مرحلة

أيضا حكم أخالقي.

المهيمن ثم المؤكد

األشياء التي تعتبر سلبية بالنسبة لـ

 ، ومع ذلك قد يحتوي على ثغرات في أشكال أخرى من

 من الحقائق اإلحصائية حول أنواع معينة من الصحة

 التبغ ، بقيادة الطب الحديث ، أساسًا مثاليًا في نوع معين

قد يكون للسرد ، مثل تطهير الهواء من

الحقائق الهامة

تم تجاهله تمامًا. بواسطة

تعصب تنفيذ

نهج الحصول على الهواء





ديفينى

نشوئها من

جيد

الفندق

Troya المواقع: فندق

تقسيم، اسطنبول،

 702 وسطح ؛ كافيه سارة ونارجيل

غرفة

عارضة ازياء:

غولدا ،

تضمين التغريدة



عارضة أزياء: جولدا ،

تضمين التغريدة

الصورة / التصميم الرئيسي:

أريستو تاكوما

مساهمة التصميم بواسطة

العارضة نفسها.

أيضا النمذجة في

افتتاحية

عثمان كاراباك.

MUA: Banu Altun 

Yorulmaz،banuyorulmaz.

تشمل المواقع:

فندق ترويا تقسيم ،

Tepebasi ، Mesrutiyet

كاديسي # 45 ، 34430

بيوغلو / ستانبول ،

تضمين التغريدة

 ونارجيل ، االستقالل ، اسطنبول ؛

مقهى سارة

شكرا لعثمان

كاراباك وكوكو.

تشمل التسميات:

بنتي، استقالل، اسطنبول،

تضمين التغريدة

.nike، نايكي

مانجو ، مانجو.

ZARA ،zara.

ASMALI MESCIT MAH. ،

االستقالل، اسطنبول،

ههههههههه

64 - ندى.

لي

تعريف

ition

من أ

حسن

الفندق

؟ أ

مكان

هوية شخصية

البقاء

في.

رداء - روب

RT دي

نيرو

اسطنبول ،



أبدا العمل <<

إلى الوراء.

ما قد

لقد كان

كان مضيعة

من الوقت. >>

إيان فليمنغ

"من روسيا

مع حبي"















البشري،

سيدي المحترم."

"هناك

هي

- PG PG

وودهاوس ،

كود

ووسترز لحظات 

جيفز ،

عند واحد

يسأل

نفسه - ذاته،

'فعل

بنطلون

شيء؟'

"

"ال

مزاج

إرادة













عارضة ازياء

آنا باسكارو

بيرسو

نال

الفراغ



عارضة ازياء

آنا باسكارو

MustafaHosny اللهم امين

الصورة ، التصميم الرئيسي:

أريستو تاكوما

مساهمة التصميم بواسطة

العارضة نفسها.

MUA ، تصفيف الشعر:

جودي ماي جونسون

موقعك:

.69drops_studio @ ، لندن ، 

69 يسقط استوديو

تشمل ملصقات األزياء:

توب شوب ، توب شوب.

دياناس سالونجر ، أوسلو ،

تضمين التغريدة

.bershka، بيرشكا

LINDEX ،lindexofficial.

مجوهرات من

يواكيميديس ، أثينا ،

ioakeimidis_collection.

سترة بيضاء من

مايستوري لندن ،

www.mystorylondon.com ،

زي فنون الدفاع عن النفس:

من FIGHTERSPORT ، أوسلو ،

تضمين التغريدة

.genatricot ، جينا تريكو

.bikbok، بيكبوك

.karatgull، أوسلو ، KARAT GULL 

أقمشة من













ادرس كيف

تتدفق المياه

في واد

مجرى،

بسالسة

وبحرية

بين ال

الصخور.

- - موريهي

أوشيبا ،

مؤسس

أيكيدو











لي "

تأمل

يكون

رائع.!

اشعر بذلك

بنشوة

الفرح و

" "! على قيد الحياة.

المعلم

إخبره،

ستكون "

" " البشري.

من زين ،

ترجمة. بواسطة

تيموثي كونواي
















