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 كاليفىرًيا: الىاليت األهيركيت الخي حصٌع األحاصيش 
 وحذخلك في هخاهت هي األحالم الوخحققت

عٌذ الضاحل الغربي للىالياث الوخحّذة األهيركيت الووخذ علً الوحيط الهادئ، ثوت 
الوخحققت علً   حذخلك في هخاهت هي األحالم  أحاصيشواليت حصٌع أهىاًجا هي 

جزر في حراكن ُهخخيَّل يخضعك  شاشت عوالقت يخغيّر شريط أحذاثها وألىاًها بيي هذ و
هوثليي يخقٌىى لعبت الفي الضابع، فخري ًفضك  هخرجيي و ال إراديًا ألهزجت كخّاب و

 هي الكرة األرضيت.أًج حعيش في الجزء اآلخر  و« العن صام»هرهيًا وصط عالن 
 

اٌّؾبطخ  اٌّزبخّخ ٌٍّىغ١ه عٕٛثًب، ٚ أٙب وب١ٌفٛس١ٔب، صبٌضخ وجشٜ اٌٛال٠بد اٌّزّؾذح األ١ِشو١خ ٚ
أس٠ضٚٔب ؽشًلب، ٠غزش٠ؼ ؽبطئٙب ػٍٝ اٌّؾ١ظ اٌٙبدئ  ٚال٠زٟ ١ٔفبدا ٚ ثٛال٠خ أٚس٠غْٛ ؽّبالً ٚ

فززغشة ٔغبئّٗ اٌٝ ِذْ ػٕذِب رُزوش أعّبإ٘ب رغزؾضش وً األفىبس اٌّزؾىٍّخ فٟ ال ٚػ١ه 
 اإلٔغبٟٔ. 

 
ِزٕضّٖ ٚاٌذ  فٟٙ اٌٛال٠خ اٌزٟ رؾضٓ ٌٛط أٔغ١ٍظ ؽ١ش ١ٌٛ٘ٛٚد ؽٍُ إٌغ١ِٛخ اٌؼب١ٌّخ، ٚ

 ب١ٌخ رؾٌّٛذ ٚالًؼب ًٍِّٛعب. لققٗ اٌخ١ د٠ضٟٔ ؽ١ش ػبٌُ اٌطفٌٛخ ٚ
 
ال ٕٔغٝ الط ف١غبط فٟ ١ٔفبدا اٌّغبٚسح ؽ١ش دٚساْ دٚالة اٌؾظ اِب ٠غؼٍه ١ٔٛ١ًٍِشا ث١ٓ  ٚ

 اِب ِفًٍغب رؼٛد اٌٝ ثالدن رغش ٚساءن ر٠ٛي أؽالِه إٌّىغشح. ضؾب٘ب، ٚ ١ٌٍخ ٚ
 

    هىليىود
ُّ٘ أٔٙباٌغّؼ١خ ر ١ٌٛ٘ٛٚد اٌزٟ رزالػت ثؤؽبع١غٕب خذُػٙب اٌجقش٠خ ٚ ِذ٠ٕخ وج١شح   غؼٍٕب ٔزٛ

ٌىٓ لذ ٔقبة  ٔظًشا اٌٝ ؽٙشرٙب اٌؼب١ٌّخ اٌزٟ عؼٍذ ِٕٙب ١٘ىً اٌغ١ّٕب األعطٛسٞ، ٚ
 ثبٌذ٘ؾخ ػٕذِب ٔؼشف أٔٙب أؽذ أوجش أؽ١بء ِمبطؼخ ٌٛط أٔغ١ٍظ، ٠جذأ ِٓ عبدح ثش٠ب أف١ٕٛ ٚ

 ٠ّزذ اٌٝ ِب ٚساء عبدح ٘ب٠الٔذ أف١ٕٛ. 
 
ًّ اٌقٛسح إٌّط١خ اإل ٚ ػال١ٔخ ٌٍٛؽخ ١ٌٛ٘ٛٚد اٌٛالفخ ػٕذ أػٍٝ لّخ ٘ضجخ اٌزٟ رظٙش ػٍٝ ٌؼ

ٌىٕٙب  اٌؾبؽخ، ػضصد ف١ٕب فٛسح اٌّذ٠ٕخ اٌؼظّٝ اٌزٟ رزؾمك ف١ٙب أؽالَ إٌغ١ِٛخ اٌؼب١ٌّخ، ٚ
 رجمٟ ؽ١ًب ِٓ أؽ١بء ِذ٠ٕخ ٌٛط أٔغ١ٍظ اٌزٞ ٠ؾزؾذ ف١ٗ وً ثش٠ك اٌفٓ اٌغبثغ. 

 
ِٓ اٌّٛالغ األوضش ؽٙشح فٟ ١ٌٛ٘ٛٚد اٌزٞ   Mann s Chinese Theatreفّغشػ ِبٔض رؾب١ٕ٠ض 

ًّب ِٓ ِؾب١٘ش اٌؾبؽخ، ٚ 150ؽفشد فٟ عبؽزٗ ثقّبد  ٠ز١ّض ٘زا اٌّغشػ ثٕٙذعزخ  ٔغ
 اٌّؼّبس٠خ اٌق١ٕ١خ . 

 
أٚ ٔض٘خ اٌّؾب١٘ش ُسفّؼذ األسففخ   Hollywood Walk of Fameفٟ ١ٌٛ٘ٛٚد ٚٚن أٚف فب٠ُ  ٚ

ب أعّبء ِؾب١٘ش ١ٌٛ٘ٛٚد، أِب ِزؾف ١ٌٛ٘ٛٚد ٌٍزشف١ٗ ثؤوضش ِٓ أٌفٟ ٔغّخ ؽفشد ػ١ٍٙ
Hollywood Entertainment Museum   ٟاٌزٞ خقـ ٌزبس٠خ فٕبػخ اٌّؾب٘ذ ف١ذخً صائشٖ ف

 لٍت اٌؾذس ا١ٌٌٛٙٛٚدٞ. 

 لىحت هىليىود اإلعالًيت
 رؼٕٟ غبثخ ؽغش اٌجٙؾ١ّخ.  ٚٚد ٚ ً٘ رؼٍُ أْ ١ٌٛ٘ٛٚد رمغُ وٍّز١ٓ ٌٟ٘ٛ ٚ

فمذ وبْ اٌٙذف ِٕٙب اٌزغ٠ٛك   أِب لقخ اٌٍٛؽخ اإلػال١ٔخ ػٍٝ اٌٙضجخ اٌّؾشفخ ػٍٝ اٌؾٟ
 ٌجشٔبِظ ػمبسٞ. 

 keystoneو١غزْٛ   فبؽت األسك ِٚئعظ اعزٛد٠ٛ وبْ ِبن ع١ٕ١ذ ِٓ و١ج١ه اٌىٕذ٠خ ٚ ٚ
studio  ٟ١ٌٛ٘ٛٚد الٔذ، ػٍٝ أْ رجمٝ ػٍٝ  وبٔذ ٚ 1223رّٛص ١ٌٛ٠ٛ ػبَ  13ٚضغ اٌالفزخ ف 

رآوٍذ ثجظء صُ أػ١ذ رش١ِّٙب ػبَ  ٌىٕٙب رُشوذ ٌغٕٛاد ٚ لّخ اٌٙضجخ ِذح ػبَ ٚٔقف ػبَ، ٚ
أعشد ف١بٔخ ٌجم١خ  أصاٌذ األؽشف األسثؼخ "الٔذ" ٚ رذخٍذ غشفخ اٌزغبسح ٚ 1242، ٚػبَ 1232

 األؽشف. 

 ِغ ِشٚس اٌضِٓ وبٔذ رغشٜ ف١بٔخ ٌٍٛؽخ اٌزٟ أفجؾذ سًِضا ٌٍّذ٠ٕخ. ٚ



 

٣١٢٢© النسر العربي الدولية      

 ديزًي الًذ
 ٟ الٔذ ِزٕضّٖ رشف١ٟٙ غٕٟ ػٓ اٌزؼش٠ف. د٠ضٔ

 ال ٠ّىٓ أْ رفّٛد ص٠بسح ٘زا اٌّزٕضٖ اٌّٛعٛد عٕٛة ؽشق ٌٛط أٔغ١ٍظ.

لبي:" ِشؽجًب ثىً ِٓ ٠خزشق ٘زا  1255رّٛص/ ١ٌٛ٠ٛ  11ػٕذِب افززؼ ٚاٌذ د٠ضٟٔ ٘زا اٌّزٕضّٖ فٟ 
 اٌّىبْ اٌغ١ًّ. 

 ديزًي الًذ هى بلذكن
طفٌٛزُٙ اٌّّزؼخ، أِب األطفبي ف١ّىُٕٙ أْ ٠زؼشّفٛا اٌٝ رؾذ٠بد ٕ٘ب ٠غزؾضش اٌشاؽذْٚ روش٠بد 

 ٚػٛدٖ.  اٌّغزمجً ٚ

 

 اٌؼضائُ اٌم٠ٛخ اٌزٟ فٕؼذ أ١ِشوب.  األؽالَ ٚ د٠ضٟٔ الٔذ ِٙذٜ اٌٝ اٌّضً ٚ

 

 اإلٌٙبَ ٌٍؼبٌُ أعّؼ١ٓ". ػٍٝ أًِ أْ ٠ىْٛ د٠ضٟٔ الٔذ ِقذس اٌفشػ ٚ

 

 زُٙ اٌزٟ ٔغٛ٘ب، ف١ؼٛدْٚ ٌٍغٛؿ فٟ ػبٌّٙب ٚفٟ د٠ضٟٔ الٔذ ٠طٍك اٌىجبس اٌؼٕبْ ٌطفٌٛ

سثّب ٠زؾّذصْٛ ا١ٌٙب  ٠مٍجْٛ ففؾبد اٌمقـ اٌخ١ب١ٌخ اٌزٟ رغّغذد أِبُِٙ ٚالًؼب، ٠ٍّغٛٔٙب ٚ

 ف١زٕبفغْٛ ِغ األطفبي فٟ اوزؾبف ػبٌّٙب. 

 

ث١بك اٌضٍظ رخزجئ ِٓ صٚعخ أث١ٙب  ٕ٘ب لقش األ١ِشح إٌبئّخ اٌزٟ رٕزظش أ١ِش٘ب ِئخ ػبَ، ٚ

اٌّغبِشح ال رٕزٟٙ ػٕذ ٘زٖ اٌؾذٚد، ثً ال ثذ ٌٍؾٛاط أْ  ش٠شح، ١ِىٟ ِبٚط ٠ؾ١ّ١ُٙ... ٚاٌؾ

رغبُ٘ فٟ سفغ ِٕغٛة األدس٠ٕب١ٌٓ ثشوٛة أؽذ اٌمطبساد اٌؾٍض١ٔٚخ اٌغش٠ؼخ  رؾغً وٍٙب ٚ

 ألفؾبة اٌمٍٛة اٌم٠ٛخ، أٚ اٌذخٛي اٌٝ األغٛاس اٌّشػجخ أٚ االوزفبء ثبٌزغٛاي فٟ اٌّزٕضٖ ٚ

 ع ثؼٛاٌُ ٌّذْ افزشاض١خ اثزىش٘ب خ١بي فٕب١ٔٓ ؽبوٛا أؽالَ طفٌٛزُٙ.االعزّزب

 

ػبٌُ د٠ضٟٔ ال ٠ىزفٟ ثبإلد٘بػ اٌّٛلذ، ثً ٠غؼٍه رؼ١ؼ فٟ ػبٌُ اٌخ١بي ثىً رفبف١ٍٗ،  ٚ

اٌزٟ رؼبٍِه ِٕز ٌؾظخ  Hotel of Disneyland resortف١ٗ ٠ّىٕه اٌّج١ذ فٟ أؽذ فٕبدلٗ فٟ 

 طٛس٠خ. اٌؾغض ف١ٙب ثطش٠مخ د٠ضٟٔ األع

 

أٚ ِٕطمخ ٚعظ د٠ضٟٔ اٌزغبسٞ، ٠زؾّٛي اٌزغّٛق اٌٝ رغشثخ  Down town Disney districtفٟ  ٚ

 فش٠ذح فٟ اٌّزبعش اٌزٟ رؼشك ٌىً رزوبساد د٠ضٟٔ، رغبٚس٘ب اٌّطبػُ اٌزٟ رٕبعت وً األرٚاق. 

 

وً رشف  فٕٙب ٠ّىٕه االخز١بس ث١ٓ ِطبػُ اٌٛعجبد اٌغش٠ؼخ أٚ رٕبٚي ػؾبء فٟ ِطؼُ ساقٍ ف١ٗ

 غزاء اٌّؼذح ٚاٌخ١بي ًِؼب.

 والدة والج ديزًي
ِٕزضّٖ د٠ضٟٔ الٔذ ٌُ ٠ىٓ ١ٌٚذ ؽبعخ ِبد٠خ أٚ الزقبد٠خ ثً ١ٌٚذ  ٠مبي" اٌؾبعخ أَ االخزشاع"، ٚ

ٚاٌذ د٠ضٟٔ، فبؽت ؽشوخ ٚاٌذ د٠ضٟٔ، ٌٍٕض٘خ ِغ اثٕز١ٗ دا٠بْ   فخالي خشٚط،  ؽبعخ رشف١ٙ١خ
 ف١ٗ ٔؾبطبد ٠ؾبسن ف١ٙب األً٘ أثٕبءُ٘. ؽبسْٚ الؽظ أٔٗ ال ٠ٛعذ ِزٕضٖ  ٚ

اثٕز١ٗ اٌٝ ِزٕضّٖ غش٠فش  ٘ٛ ٠َٛ ا٢ثبء، ر٘ت ٚ ٠مٛي ٚاٌذ د٠ضٟٔ أٔٗ خالي ٔض٘خ اٌغجذ، ٚ ٚ
ث١ّٕب وبٔذ اثٕزبٖ رٍؼجبْ فٟ اؽذٜ أٌؼبة اٌّزٕضٖ وبْ ٠غٍظ ٠شالجّٙب فمظ  فٟ ٌٛط أٔغ١ٍظ ٚ

ِزٕضّٖ ٠ؾبوٟ ؽخق١بد ػبٌُ د٠ضٟٔ اٌخ١ب١ٌخ ٕ٘ب ٌّؼذ ٌذ٠ٗ فىشح  ال ٠ؾبسوّٙب فٟ ؽٟء، ٚ ٚ
 اٌزٟ اثزىش٘ب ٌٍؾبؽخ اٌفض١خ.
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ثغزبْ ثشرمبي فٟ أٔب٘ب٠ُ عٕٛة ؽشق ٌٛط أٔغ١ٍظ ١ٌجٕٟ ف١ٗ  1250اؽزشٜ فٟ ثذا٠خ ػبَ 

 اٌّزٕضّٖ. 

ِٕضٌٗ  ٌّٛاعٙخ إٌمـ فٟ سأط اٌّبي وبْ ػٍٝ ٚاٌذ ث١غ ث١ٌٛقخ اٌزؤ١ِٓ ػٍٝ ؽ١برٗ ٚ ٚ

ؽٛي أؽذ اٌّغٍغالد اٌزٟ وبْ ٠ٕزغٙب فٌّّٛذ ِؾشٚع    ABCٕبح رفبٚك ِغ ل اٌق١فٟ، ٚ

 . 1255افززؼ فٟ رّٛص/ ١ٌٛ٠ٛ  ٚ 1254أٌف دٚالس أ١ِشوٟ، صُ ثذأ اٌؼًّ ف١ٗ ػبَ  500اٌّزٕضّٖ ة 

ِٚغ ِشٚس اٌؼمٛد أض١ف اٌٝ اٌّزٕضّٖ اٌىض١ش ِٓ األعٕؾخ اٌزٟ رؾبوٟ فٟ رفبف١ٍٙب وً ِب رؼشضٗ 

 ؽبؽخ ٚاٌذ د٠ضٟٔ.

   غاسالس في

ٍِّىخ األِٛاي اٌغٍٙخ اٌزٟ لذ رشثؾٙب أٚ رخغش٘ب  الط ف١غبط ػبفّخ األٌؼبة فٟ اٌؼبٌُ ٚ

 ثؾغت ِضاط دٚساْ دٚالة اٌؾظ. 

ٌىٓ فٟ ٚال٠خ ١ٔفبدا اٌّغبٚسح، عّؼ ثٛعٛد أوجش  لٛػٙب ؽّبي ؽشق ٌٛط أٔغ١ٍظ ٚ ٚ

 االعزضّبساد ف١ٙب. 

اٌطبلخ ؽٛاّل٘ب خالي ألً ِٓ ِئخ ػبَ اٌٝ ِذ٠ٕخ  لشثٙب ِٓ ِٕبثغ ا١ٌّبٖ ٚ ِٕبخٙب اٌغ١ًّ ٚ ٚ

 ِؤٌ٘ٛخ رضُ سإ٘بً ٔؾٛ ١ٍِٟٛٔ ٔغّخ ٠ؼ١ؾْٛ فٟ ٚاؽخ ِٓ اٌضشاء. 

 

 فبس ا١ٌَٛ ِٓ اٌّزؼخ اٌزغٛي فٟ الط ف١غبط، ال ع١ّب فٟ ِٕطمخ عزش٠ت. 

ففٟ ٘زٖ إٌّطمخ اٌزٟ رجٍغ ِغبؽزٙب خّغخ و١ٍِٛزشاد ِشثّؼخ رمَٛ أعًّ فٕبدق اٌؼبٌُ، 

 ثً وً ٚاؽذ ِٕٙب ّٔٛرط ٌّؼٍُ ربس٠خٟ ٠ّضًّ سٚػ ِذ٠ٕخ ِٓ ِذْ اٌؼب١ٌّٓ األٚسٚثٟ ٠ٚمب

 اٌؾشلٟ.

فمجبٌخ فٕذق ث١الع١ٛ رزشالـ ٔٛاف١ش ا١ٌّبٖ ػٍٝ ٚلغ اٌّٛع١مٝ اٌىالع١ى١خ ٌزذ٘ؼ صٚاسٖ 

ط اٌقٛد اٌٝ ِغشػ ٠ؾغً اٌؾٛا إٌٛس ٚ ثبعزؼشاضبد ِبئ١خ ٔٙبساً، ف١ّب رزؾّٛي ١ٌالً ٌؼجخ اٌّبء ٚ

 اٌخّظ ِٓ دْٚ ًٍِ. 

 ٌىٕٗ ألقش ِٓ ٔظ١شٖ اٌجبس٠غٟ. ٚأِبَ فٕذق ٌٛثبسٞ دٚ الط ف١غبط ٠مف ثشط ا٠ف١ً ثجٙبء ٚ

وً اٌغؾش اإلٔى١ٍضٞ ف١ظٓ اٌٛاؽذ أْ اٌضِبْ ػبد ثٗ اٌٝ ػٙذ إٌجالء  ٠Excaliburغّغ فٕذق  ٚ

ٛسح ع١ف ا٠ىغىب١ٌجٛس أعبط١ش أثطبٌٗ، ؽزٝ أْ اٌٍّه آسصش فبؽت أعط اإلٔى١ٍض ثذ٠ىٛسٖ األ١ٔك ٚ

 وبْ ١ٌذ٘ؼ ثغؾش اٌّىبْ ٌٛ وبْ ؽ١ّبً.

اٌّزبعش اٌزٟ رؼشك ألُ٘ دٚس األص٠بء  رزغبٚس فٟ ثٌٛفبس الط ف١غبط اٌغٕٛثٟ ِمبٟ٘ اٌشف١ف ٚ
 اٌؼب١ٌّخ فضالً ػٓ اٌجٛر١ىبد اٌزٟ رؼشك األػّبي اٌف١ٕخ ٚ ِزبعش اٌززوبساد.

 
 عٛاس٘ب ػٛاٌُ ِزذاخٍخ ِٓ اٌزبس٠خ ٚ ضٛاؽ١ٙب ٚ اٌغؾش فٟ وب١ٌفٛس١ٔب ال ٠ٕزٟٙ، فّذٔٙب ٚ

األػشاق رؼ١ؼ رؾذ فضبئٙب األصسق رقٕغ األؽالَ ػٍٝ طش٠مزٙب ٌزؾىًّ ٚال٠خ  اٌغغشاف١ب ٚ
 اٌٍغبْ.  اٌٜٙٛ ٚ وٛصِٛث١ٌٛزب١ٔخ فٟ اٌؾىً ٚ

 

 


