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 وؼ لألطفاه ٔبظ

 نسمــة عاطــــف
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  ىعن هذا العؿل تذهب دستشػ ةكامؾ ةأرباح الؽاتب

دجفودهم اجلبار يف عالج  ضػال تؼديرا  بو الريش لألا

ضػالاأل
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 داءـــــاإله

اليل بتؽز ..  ةاهداء ألرسيت الصغر

ربـا يبارك و حيػظ
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 تـــــــــــهقده

 عذ .الوحش كـت لسه ضػؾةاجلؿقؾة ولػقؾم  كزلت الـسخة األوىل اددبؾجة دا

لرغم من   أفالمكان عـدي خمزون ضخم من رشايط توم و جري و  إينا

قريب  لغايةو  .ضويؾة أيامالػقؾم ده حتديدا عشت فقه  إن إال ،كتر أضػال

 أحس و السعادةكل ما اشؿع موشقؼي الػقؾم بس تغؾبـي  إينكـت بستغرب 

 !إين ضايرة

مش و !جوايا دا اكتشػت اكه مش الػقؾم الوحقد الصدمةمع الوقت اتشؽؾت 

دار  أيدايام يف  األولشن هي اختقاري قكقؿاأل أفالم !ةضػؾ أكاصػته و  ألين

 !عرض

توم و جري  عذبابا بقتػرج  أالقييل  بالـسبةمش غريب اكه  أالحظو بدأت 

ء  "ة السوداء البط "ماما بتتؽؾم عن فقؾم  أو ليل بقحؽي عن بطة شودا ا

لقفا  مؽروهة ليل حوا ا  !ةبجع إهناما بتؽتشف  لغايةمن كل 
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لؽارتون اإل.كقؿقشن. األ.ا ما كان مرتبط بسن.كقؿي...   عذ .... عؿره 

لعؽس  أوالدكملو مش بتحبوها تشوفوا  حتىاكتم كلهايل ادػروض  ،ا

 .يهإمتعؾؼني ب

ليل قدرت امجعفااأل أفالم رأصفو من هـا هتبدأ رحؾتـا مع  ا  .كقؿقشن 
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 األٔهالفؿن 

 هي كتاب حكاياث لألطفال لألخويي جرين هأخوذة أفالم
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 ضٍدزٖال -1

 ؟.. بط قٕل٘ ِٗعٗغٕا فني.الضىكٛ" الطري ممكَ حيب 

 "!السً تمبض٘ جٍاحات بكٜ.. ٖ.حٗث كدٓ
 

ال  ٢هت اللي ػوظه  الُدُمتالبيذ  أإلاٗغوٞهؾىضٍع

اإلامل٨ت اللي بُٗمل خٟلت ٖكان بدؿخٛلها و أمحر  أبىها

بخُل٘ حؿاٖضها و بتروح الخٟلت  تو الجىُ ًسخاع ػوظت

ٞا  حر و بتهغب ٢بل ما السخغ ًغوحألامجغ٢و م٘ 

ما بُال٢يها  لٛاًت حر بُضوع ٖليها في ٧ل خختألام

و باث .. و بُِٗكىا في ج.بِخجىػها.و  النهاًتفي 

 .ثهباث و ًسلٟىا نبُان و بىا

أم ٖمغي ما هخلي والصي  لى  إويصه أٖخ٣ض  الخ٩اًتهى بٗض الخ٨ٟحر في 

أؾاؽ اإلآاهغ  ٖلىمبيُت  ال٣هت صي !أبضامنها  ال٣ضًمتٌكىٞىا اليسخ 

 ....٦ضه ٧الخالي ٖلى... الضلُل ..توبتربي أظُا٫ ؾُدُت و٦ظاب

ال بخُِٗ ٖكان جغوح خٟل   أواًل : .. الخٔ هىا .حر ٖكان حعجبهألامؾىضٍع

ل  أنال أنها  ! ال حٗٝغ َباٖه وال اإلامل٨تٚحر أهه أمحر  حر ألامما حٗٞغ

غ وبُٗظب في أهل  إطازهاله وال  أمحر  !اإلامل٨ت٧ان أمحر َُب أو قٍغ

ما  ٞغنت صيٌكىٞني ٖكان  وأجمنى أعوحو  أججملالػم  ب٣ىً

  جخٗىيل.
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 ه بُضي إقاعة ؾلبُهإلاا َلٗذ و زلُتها جغوح الخٟلت ٞض تالجىُ:  ثاًيا

ال ُُٖذ و َلٗذ ؾ !م ًيخٓغوا معجؼاث ٚحر وا٢ُٗهلؤلَٟا٫ أنه ىضٍع

ٟا٧٫ل مكا٧ل  إطا !لها الجىُه  !مم٨ً جخدل بالب٩اء ألَا

ــا  ةواخررض قراٝ واخررض !هرى خررخو جاٞره جمامررا مؿرتهتر ظرضا ب٣رى حررر ألام :ثالث

اهره  ه... بٌٛ الىٓغ بغي.أعجب بيها لجمالها و ٢غع ٣ًلب الضهُا ٖليها

ل ٖن  ب٣ررىوال ٌٗررٝغ البيرذ اللري ازخاعهررا صه ٖكران ج تاظرهررا خمرا ٌٗرٞغ

تها ٖاملره  أمحررة و مرً بٗرضها مل٨رت ... خرخو أهرراوي .إػايللربالص خخهُر

اللررررري  تاإلامل٨رررر ٖلررررىم٩اهخرررره وال جرررررزحر ٢غاعاجررررره  م٣ررررضع ٢ُمرررررتجمامررررا مررررل 

  !هُد٨مها

ال صزلذ : رابعًا  تسخٍغ ال٣هغ اإلال٩ي بٟؿخان سخغي و ٖغبُتؾىضٍع

وهي  ي،ص تن لى هٓغها لُبُٗت ويٗها في اللخٓبح  ... و صه ٦ظب .وزضم

و ٢ُٗا بضًهي أن الخٟلت في ال٣هغ اإلال٩ي  !أبىها ت في بِذ ػوظتزاصم

اء ب٣ىج  !ن٦ظب بح   .غاء وبـألامو  لؤلزٍغ

ال    ٧0491ان ٖام  أولهاصًؼوي أهخجذ ا٦تر مً ُٞلم ًٖ خب٨ت ؾىضٍع

جضاعي الٗىاع ألازالقي  خاولذ بيها صًؼوي  جاهُتوسخ  إهخاطمً بٗضها جم و 

ال ألامبرنها جسلي  ال٣هت ألانلُتاإلاىظىص في  ًخ٣ابلىا ٢بل الخٟلت  حر و ؾىضٍع

عجب بيها ا٦تر مً مغة ال اججىػث ٖامل .َو  ... في ُٞلم جاوي ؾىضٍع

 ٩ٞان ؤلاَال١ ٖلى....أما أًٞل إهخاط .حرألام ٖلىفي ال٣هغ و ًٞلخه 

ال "لُٟلم  مىع. تبُىل" 0443ال جيخهي  ت٢ه :ؾىضٍع . اللي أصي .صعو باٍع

حر ٢بل الخٟلت و ألاملل٣هت بٗض إوؿاوي مى٣ُي ومٟهىم بحن ل٣اءاتها م٘ 

اجه ٖلىاٖترايها   ٖلىاللي في الضهُا و  الؿٗاصة" ال٨ىن ٢غع ًضً٪ ٧ل  جهٞغ
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م مً ٦ضه اهذ ما بخٗملل خاظ مً اللي ماٖىضهمل  تٚحر السخٍغ تالٚغ

و ؾابها  تحر بٗض ما ٖٝغ أنها زاصماألمث بو لخٓاث الترصص اللي مغ  "!خاظت

ما عاظ٘ هٟؿه إلاا خـ اهه بُدبها و أنها  لٛاًتلُه  تمىاؾب أمحرةو٢غع ًخجىػ 

  !ما زضٖخىف

 ؟فعال أملاٌ٘ٙ د الكصٛ أصنطٗب ِن 
 

ال ٧ان مً  ز٤ُ ل٣هتجى  أو٫  إن الخ٣ُ٣ت  آالٝ ؿب٘ ال خًاعةؾىضٍع

 !... في مهغ. ؾىت

زلٗذ مالبؿها و هؼلذ اللي  تِـ البيذ الُىهاهُبازخهاع ًٖ عاصوب ال٣هت

جه ن٣غ قا٫ ا٫"نىض٫ " اللي ٢لٗخه و َاع بُه الىُل ٞ مُاهحٛدؿل في 

في الهىاء الُل٤ بِؿخمخ٘ ممِٟـ اللي ٧ان ٞيها مل٪ مهغ ٢اٖض  لٛاًت

 .عمي اله٣غ في حجغ اإلال٪ الهىض٫ صه و َاع ة.. ٞجر.الكمـ  تقٗبر

إلال٪ قاٝ ا ،خىعؽ" ؤلاله٧ان مسلى١ م٣ضؽ "  تو الن اله٣غ ٖىض الٟغاٖى

ٗها و الهىض٫ صه  أمغ الهي بالبدض ًٖ البيذ ناخبتصه  إن الؼواط منها و ٞع

ٞسغط ظىىص  ،الهىض٫ ٧ان م٣اؾه نٛحر وق٩له ظمُل .ٖغف مهغ ٖلى

ل٣ُىا عاصوبِـ اللي  .اإلال٪ ًبدشىا ًٖ البيذ اللي عظلها هي م٣اؽ الهىض٫

 !بالٟٗل اجسظها ػوظتبجمالها و  اهبهغ ٪ اإلال

.. .تل مسخلُٟبخٟان تالغوماهُ ةبٗضها جم ٦خابتها في الخًاع  يص ال٣هت

 اليسخت !تو لُل تلُل أل٠...و ْهغث بغيه في .آلاؾُىٍت ةْهغث في الخًاع 

و  تليها الجىُ أيا٦ٝخبها ٧اجب اؾمه حكاعلؼ بحرلىث هى اللي  تالٟغوؿُ

تالٗغب  !٢ٕغ ٖؿلي  أنلهااللي  ت السخٍغ
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ش صه مل هُىٟي ٧ م  ألازىًٍاقتهغث إلاا   تال٣ه إنل الخاٍع وز٣ىها ظٍغ

ٟا٫اللي ٧اهىا بُجمٗىها في ٢هو  تيمً ال٣هو الكٗبُ  مك٩لت  !ألَا

م  تاإلا٨خىب ال٣هت في  !ظضا ٖىُٟت -٩٦ل ال٣هو –٧اهذ  أنهافي ٦خاب ظٍغ

٘ عظلها ٖكان الجؼم أزىاثمً  ةواخض ٣هتال ٘ نىاب ال بخ٣ُ  ىجب٣ تؾىضٍع

بُٗٝغ  حر ألامإلاا  ت....... في النهاً.بخ٣ُ٘ ٦ٗب عظلها تالخاهُ ألازذؾها و م٣ا

ال و بِخجى  ال ما٧اهدل َُبػ ٞحن ؾىضٍع اهخ٣مذ  ي..... ص.و الجى صه تها ؾىضٍع

 !منهم قغ اهخ٣ام

 ٦خحر  أظؼاءو احكا٫ منها  يص ٣هتال ٖلى جتزاًضًٞلذ   ة٦خحر  ؤلاياٞاث

بسل٤ خخهُاث الخُىاهاث اللي بخدب  ما ٢امذ صًؼوي في الخمؿِىاث تلٛاً

ال و بخدىلهم الجىُ تلؿائ٤ الٗغب تؾىضٍع  .و جابٗحن ت السخٍغ

ذ  ٖلى أوالص٦ماجٟغظىا م٘  ال بـ ًا ٍع "  تج٨ىن اليسخ الخضًشُٞلم ؾىضٍع

" و بٗضها  تالخضاٖ اإلآاهغ ٖلى تمبيُ ن ال٣ضًمتو أل  تمى٣ُُ أ٦ثر  ألنها

ال ٢هت أنل.. .مم٨ً جد٨ىا لهم ًٖ عاصوبِـ  .ؾىضٍع
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 "Beauty & the Beast"  حؼالٕٔ ىٗٛماجل -2

 "!ساٙ حتبّاإالسً تتعمي  .. ٖبكٜ.المعٍٛ" لٕ ِ٘ فعال الم٘ ِتكدر تكضز 

 

 أببازخهاع وخل ملٗىن و  ٣هتال

٘ جدذ عخمخه ٞا بخ٣غع بيخه جازض  ب٣ُ

ت الىخل الىخل. لٗى تم٩اهه ٦غهُى

جدبه و هى ق٩له ٦ضه  أن واخضة

... و صه .٪ قبه مؿخدُلٖكان جخٟ

 .َبٗا ألهه سخغ مً ق٩ل ؾاخغة

ب نٗب أن   واخضة٦ىخل مٖغ

 تم٘ الى٢ذ َباٖه ب٣ذ نٗب .جدبه

اهه ما ب٣اف ًخد٨م في أٖهابه و ٧ل الخضم اللي ٖىضه في  تظضا لضعظ

م٘ الى٢ذ بدكٝى  !ال٣هغ اللي اجلٗىىا مٗاه بُساٞىا مىه ظضا إال هي

.. و بخ٨ىن الؿبب في أن اللٗىت .ق٩لهخ٣ُ٣خه و بخدبه بٌٛ الىٓغ ًٖ 

 .جىٟ٪ و ًغظ٘ أمحر وؾُم جاوي

ال ال ٖلى  أبىهاالبيذ اللي بخدب  .هىا ٧لها ٢ُم أزال٢ُت ٣هت٨ٖـ ؾىضٍع

خه مً ألامظضا و ٖىضها اؾخٗضاص جًخي بىٟؿها ٖكاهه.  حر اللي مجغص سخٍغ

خل و اللي ما همهاف ق٩ل الى  جمُلت.. بُل ال.احٗا٢ب.واخضة اجلًٗ و ق٩ل 

ل  ٣هتو خبخه ػي ما هى ) الخٔ َى٫ ال إًهال هى ٖىضه  اهه هي ما حٗٞغ

أن الخب  خ٣ُ٣تبخ٨دك٠  يص ٣هتال تنهاًٖىضه مىهب أو زغي( في  أوأمحر 

 عجؼاث. بُٗمل اإلا
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ماِٞل ازخالٝ في  ،اج٨خبذ في ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ ألانل ٞغوؿُت ٣هتال

ضه جالث بىاث اجىحن وخكحن و ٧ان ٖى ٣هتال بضاًتفي  ألاب إنالخٟانُل ٚحر 

هي  الُُبت جمُلتالبيذ ال ألاؾغ و ٧اهىا بُٛحروا منها و إلاا و٢٘ في  ظمُلتبيذ 

 .أبىهااللي ٢غعث جٟضي 

جماما ل٨ً اإلاىيٕى مل وخل  خ٣ُ٣ُت ٣هتال إنزغظذ بخ٣ى٫  تفي هٍٓغ

 تؾى تمغؾىم ت٢ضًم اإلاىيٕى و ما ُٞه نىعة .تمسخىع و ملٗىن و ٢لٗ

.. الشخو صه ٧ان اؾمه " عظل .ؾمه بُضعو ظىهؼالحزلشخو ا 0931

ظىهؼالحز ٧ان مهاب بمغى هاصع و هى" هاًبرجٍغ٨ىؾـ" و هى مغى  "تالٛاب

ٜ ُٞه و ٌُٛي ظؿم  امل لضعظه بال٩ ؤلاوؿانًدؿبب وظىص الكٗغ بك٩ل مبال

هٓغ اإلادُُحن بُه في الى٢ذ صه َبٗا "  تاهه ًهبذ الىخل " مً وظه

وؿا و ًٞل في البالٍ للمل٪ هجري الشامً مل٪ ٞغ  إهضاؤهالغاظل صه جم 

ٕ مً ٦ؿغ ال اإلال٨ت لٛاًت مااإلال٩ي  ججىػه ٖكان جدؿلي  إنهاغوجحن ٢غعث ٦ىى

ٌ  تاعؾخ٣غاَُ تبيذ مً ُٖل عثو ازخا .قىٍت م٩اول ليها الخ٤ في ٞع

 الهضمتو٢ٗذ مً َىلها مً  مغة أو٫ إلاا قاٞذ بُضعو البيذ  .يص الجىاػة

ب  .والٖغ

البيذ  إنا٦دكٟذ  ألنها تللمل٨ ت٧اهذ ناصم الجىاػةاللي جلذ  ألاًام

 البيذ صي خملذ مً بُضعو و ٧ل مغة .أزال٢ه٣ذ ببُضعو لخىِخه و ٦غم لاحٗ

ً ًملىا ٖليها ال٣هغ ل٨ً  اإلال٨ت بخيخٓغ البيذ جسل٠ لها وخىف نٛحًر

بٗضها  .أبىهمن مل واعزحن مغى حَبُُٗ أَٟا٫البيذ زلٟذ  إن الهضمت

م مً هزضتأو  .ٞغخذ بيهم ظضا اإلال٨تض و بيذ خاملحن اإلاغى و زلٟذ ول

في جهٝغ ًىضح محن   ،اإلا٣غبحن أنض٢ائهاالجىحن مً  أهضتهم أبىهمو  أمهم

اث الؿىٍ جدبه و محن وخل اصمي بىف  واخضةو ٢ضع ًسلي  تناخب الخهٞغ

ُه أمخلى و مغ٦ؼ مغمى١ خغم    !مً ُٖالها ٦ىٕى مً التٞر
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في مخالػمت ....ل ْهغ ليها نضي في الُب الىٟس يو الىخ جمُلتال ٢هت

خض  ٖلىو الؿخاث  تبخهِب الغظال (white knight syndrome ) ااؾمه

أن الؿذ اإلاهابت  ال٨ٟغة .أٖم٤ ىؾىاء بـ م٘ الؿخاث بخازض مىدن

 !ًضيها ألمحرإ ٖلىأمل اهه ًخدى٫  ٖلىبدبدض ًٖ ) الىخل (  باإلاخالػمت صي

غ لشخ تجظبمً صو٫ مى ىاخضةجالقي ال و مضمً أو ٞاقل أو و٢ذ أو قٍغ

 ظىاها ٣ًحن أن الخب هُٗمل اإلاعجؼة و أنها هخ٣ضع جٟ٪ السخغ و 

 ال٨ٗـ اللي بُدهل  ٖلى !َبٗا اهه ما بِخٛحرف الىدُجتبخ٨ىن  .و حٛحره

... .اهه ًا بُجغها مٗاه الزُاؤه ًا بُؤطيها و ٨ًؿغ ٢لبها. - ألاٚلب ٖلى -

 يمً ص ججغبتبدخسُل بٗض ٦ظا  ت صيهابت باإلاخالػمن الؿذ اإلااإلاك٩لت هىا إ

ما بدؿخىٖبل أنها هي اللي بدىجظب  ...أنها بخجظب خخهُاث ٚلِ لخُاتها

 !يللىىُٖاث ص

هه وخل و ٖاًؼ ًخٛحر.... إالخُالُت ) الىخل ( ٧ان ٧اعه  ٣هتأن في ال ال٨ٟغة

أن اللٗىت .. و صه اللي ؾاٖضه في .بُٗمل اإلاؿخدُل ٖكان ًخٛحر و ًغظ٘ أمحر

أو مل  مك٩لتل٨ً لى ) الىخل( مل خاؾـ اهه ٖىضه  .جخ٨ؿغ و بُل جدبه

 !٨ؿغ لٗىخه و هًُٟل وخلًمؿخدُل  الخالت صيفي  ىٞاع١ مٗاه ًب٣

وؾ٩اع الُٟلم صه ها٫ أ تو مً ٖٓم  0440 للُٟلم صه ٧ان ؾىت إهخاط أو٫ 

ُلحن ؾ لىجمتااهُه اللي ٚىذ ٞيهم .... َبٗا الُٟلم ممحز ظضا برٚ.ُٞلم أًٞل

 إهخاظهامً الُٟلم جم  الخاهُت اليسخت"  tale as old as time"  أٚىُتصًىن 

 إن الخ٣ُ٣ت.. .أًٞل ألاولىاليسخت ....اًما واَؿىن  تبُىل 7102 ؾىت

تبالل٨ى ال٣ضًمت اليسخت صبلجت  ة٧ان ا٦تر مً عائ٘ و ٖاٌل في طا٦غ  ت اإلاهٍغ

ت٧ل اللي قاٞه خ٩ام في ازخُاع ٧لماث و لا  ، زهىنا بال٣ٟكاث اإلاهٍغ

 ." ألاًام.. ٖكىه اٌل"...و " مً ٖمغ ." ٖكىه اٌل ألاٚاوي
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... .٦خحر أوالص٦مو الىخل و اج٩لمىا م٘  جمُلتال   ٖلى.... اجٟغظىا .النهاًتفي 

ً   اللٗىتالىخل ٧ان عاٌٞ  إن بُل جغظ٘  إنل و احٛحر ٞٗال بضلُل اهه ٞ

م اهه بُدبها..... مل  ٖلى ألبىها  أيبـ ٢ا٫ اهه ٖاًؼ ًخٛحر و ما بظلل الٚغ

 !جاوي إوؿانمجهىص ٖكان ًغظ٘  
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 "Sleeping Beauty"  اجلىاه الٍائي -3

ٔ وافٗػ ًٖٕ ِٗعدٙ  ... وػ ِتٕحغين فْٗ ابتضاوتك "." 
 

ٖكان اإلال٪  اخغة بخلٗنها و هي َٟلتاللي في ؾ حرةألام ...هىٖا ج٣لُضًت ٣هتال

 ىةأهلها ما وظهىف صٖ اإلال٨تو 

 الؿاخغة بخلًٗ الُٟلت .ةللؿاخغ 

جىام هىم َىٍل  ؾىت 01أنها إلاا جخم 

ػي الُٛبىبت ما جصخاف مىه ٚحر 

  .خب خ٣ُ٣ي ت٢بل ٖلى

.. و بٗضًً بُٗضي أمحر ًالقي .َبٗا اللٗىت بدخم ػي الؿاخغة ما ٢التها بالٓبِ.

 ....هباث .. و ٌِٗكىا في جباث و .. ٞبخٟى١..ٞبُدبها و ب٣ُبلها. هاًمت ظمُلتبيذ 

جسُل  .َبٗا اؾخمغاع الؿُدُت في ال٣هو الخُالُت ٧ان ٚحر مبرع نهائي

! ٦ىذ صاًما ٣ي إلاجغص أن ق٩لها خلى و هي هاًمتخب خ٣ُ واخضةواخض خب 

غ ٖلى ٢ذ خب خُاتها مً ٚحر ما ج٣ىم مًال يص حرةألام إنبدـ  ٌٗني  !الؿٍغ

 !تهاًم إنها ٖلى بخازض ظاًؼة واخضة

ت ٢هو  ٖلىاللي مؿُُغة  ٨ٞغة الخب مً أو٫ هٓغةن بخ٣ى٫ أ في هٍٓغ

م اللي مخا ٘ ألن ال٣هو صي ٢هو قٗبُتص ألاٞالمزض منها ظٍغ مً  ي عاظ

باليؿبت للىاؽ مٟهىم للىٓاٞت أوعوبا و٢تها ما ٧اول في  .ال٣غون الىؾُى
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و بالخالي الشخو اللي ٧ان بِكٝى بيذ وقها ه٠ًُ ٧ان  .نهائي الشخهُت

 !ب٣ُ٘ في خبها

هي  يص ٣هتلل إٖاصة أًٞل...0494 ؾىت إهخاظهامً الُٟلم جم  وسخت أو٫ 

الؿاخغة  ٢هتبخد٩ي  .اهجلُىا ظىلي الىجمت٢ضمتها  7102 ؾىتلِٟؿيذ ام

غة مً مىٓىع مسخل٠ ا بُضي  باإلاىاؾبت ألاٞالماججاه في  و صه ب٣ى -لكٍغ

غ للكغ بخلًٗ  . الؿاخغةالشخهُاث ز٣ل ألهه في الىا٢٘ ماِٞل خض قٍغ

جغا٢بها بخ٨بر ًىم بٗض  بخًٟل ٖكان جخر٦ض أن اهخ٣امها هُخد٤٣، و حرةألام

  .أ٦بر مً اللٗىت مك٩لتما بخدهل  لٛاًتًىم 

الخٔ هىا أنها ٖملُا عبتها و  -و بخدبها ٦رنها أم ليها  حرةاألمالؿاخغة بدخٗل٤ ب

 .اللٗىت بدخد٤٣ تفي النهاً -خمتها مً اإلاىث ٖكان اهخ٣امها ٨ًخمل إلاا ج٨بر

إال أن اإلاٟاظرة أنها ما  حرةألامحر الىؾُم ٣ًبل ألامداو٫ الؿاخغة ججُب بخ

و٢تها بدخىظ٘ الؿاخغة ا٦تر ألن ال٣هض مً لٗىتها أنها ما جخ٨ٟل  !بخٟى٢ل

 حرةاألم. ٞ.بدؼن. حرةألامبخ٣بل عأؽ  ..ألن ماِٞل خب خ٣ُ٣ي في الضهُا..أبضا

 .بخٟى١ 

خ٣ُ٣ي الهاص١ اللي ما .. الخب ال.هىا الىي٘ ًب٣ى مى٣ُي و مٟهىم.

 ...ألبىائها ألامكغوٍ هى خب اإلاٚحر .. الخب .بِخٛحرف.

 أبىهابخدب قاب ٖاصي و  أمحرةبدخ٩لم ًٖ  ألانل ٞغوؿُت ٣هتال إن٣ًا٫ 

بُىصٕ الكاب  .ٖكان ًشبذ اهه ظضًغ بيها تاإلال٪ بُُلب مىه مهام حعجحًز

 !بخ٨ىن خامل حرةألام... .و بِؿاٞغ ل٨ىه ب٨ُىن جغ٥ مٗاها جظ٧اع حرةألام
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اب بٗض الك بخضزل في ُٚبىبت ما بخٟى٢ل منها ٚحر بٗىصة بٗض ما بخىلض َٟل

بِب٩ي ٖليها و  هاًمت حرةألامو إلاا بُالقي  .مىه ما خ٤٣ ٧ل اإلاهام اإلاُلىبت

 !ُٖىيها..  هىا بخٟخذ .ًضيهاي إبُهمم اهه ًً٘ زاجم الؼواط ف

 ٘ ٌ اعظ بخيكغها ٦ىٕى مً  وعوبُتألا ٧اهذ ال٨ىِؿت  ٣هتل يص الخ٩اًتالبٗ

ً ل الخىُٖت  أو٫ ٞا٢ذ  حرةألام إنو الضلُل  .الؼواط إَاع الٗال٢اث بغه لبىاث م

 (!ًضيهاإَاع صخُذ ) وي٘ الخاجم في إما ب٣ذ ٖال٢تها بالكاب في 

٘ أوالص٥  .. بٗض الُٟلم زضيهم في خًى٪ و بىس ي .لِٟؿيذ.ام ٖلىاجٟغجي م

٤ و بدكض .. خؿؿيهم أن الؿاخغة الكٍغ.عأؾهم. غة اللي َى٫ الُىم بتٖز

 ٖلىال ما ًغمىف هضومهم ال ًبٗضوا ًٖ الكبا٥ و ٦غوا و اقٗغها ٖكان ًظ

الهٛحر و ال و ال و ال..... ظىاها  أزىهمألاعى وال ًا٧لىا وال ًبُلىا يغب في 

 .. خب ٚحر مكغوٍ.أم بخدبهم خب خ٣ُ٣ي ٖمغه ما هُخٛحر.

 





 
21 

 " Rapunzel"  زٔبٍصه-4

 !فٗك أثلزرت ق أٌا" 
 "!ص٘ء... قزار .دٓ فعال

 

 ؾاخغةبخسُٟها  أمحرةبخد٩ي ًٖ  عوبجز٫  ٢هت

غة بخدبؿها  .تسخٍغ ةٖكان قٗغها لُه ٢ى  قٍغ

سضم قٗغها خبدؿو  أبىابمالهاف  في ٢لٗت ٦بحرة

خ٣ٗض حٛني و ب عوبجز٫  .ٖكان جُل٘ و ججز٫ بُه

ٌؿمٗها و  أمحر ما بُجي  تلٛاً تجب٩ي في ال٣لٗ

و  ؿاخغة" بغيه " و ب٣ُخل ال ةهٓغ  ٫ أو ًدبها مً 

 .ًى٣ظها

 َبٗا بٗض مغوع الى٢ذ صًؼوي ...الخمؿِىاث إهخاط٧اهذ  صي اليسخت

  إهخاطجم  ال٣ضًمت اليسخت ظضًضة و م٘ جٟاهت وسختخبذ ججز٫ 

 Tangled 2010" " 

 اليسخت !خغامي آه !صه خغامي أمحر بدخ٩لم ًٖ اهه ماِٞل  صي اليسخت

هى  –وز٣ذ في الخغامي صه  تهي بؿٖغ إػايو  ز٫ عوبج ؾظاظتبدسخغ مً 

خٛحرف ٚحر م عوبجز٫ مهحر  إن إػايو  –هٟؿه بِسخغ منها ٖكان وز٣ذ ُٞه 

 .زضث مى٠٢ ٖكان جضاٞ٘ ًٖ هٟؿهاأإلاا هي و٢ٟذ و 
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م  م  ألازىًٍ إنٚع  ٣هتبالبدض ٞال أهه إال أإلااوي أنلها ٣هتال إن أ٦ضواظٍغ

" الٟل٩لىع  ٩ل قٗغي في الكهامىتجم ؾغصها بك ٢هتو هي  !ٞاعس ي أنلها

 .عوصابت ٢هت.. الٟاعس ي "..

ً  ٣هتال بُعجب  ..في ٢هغ ٖالي تاللي ٧اهذ ٖاٌك عوصابت حرةألامبازخهاع ٖ

بيها قاب و هي بخعجب بُه و إلاا بحروح لها بُُلب منها ججز٫ له قٗغها ٖكان 

.. .عوصابتال٨الم صه َبٗا بك٩ل قٗغي ٖكان ًىن٠ مضي ظما٫  .ًُل٘ لها

 .ما بُىنل لها لٛاًتؼ له ٞغوٕ الشجغ و بُدؿل٤ ٖليها تهفي الىا٢٘ ب عوصابت

اهخمائها  أٖلىذباعبغا اللي  ال٣ضٌؿت ٣هتب عوبجز٫  ٢هتالبٌٗ بغيه عبِ 

 .٢لٗتاهه خ٨م ٖليها بالسجً في بغط  إال  أبىهاٞما ٧ان مً  للمؿُدُت

منها هي  وسخت أًٞل.. و .ٞٗال تمؿلُ ٢هتٞهي  عوبجز٫  ٢هت أنل٧ان  أًا

اللي و٢ٟذ و ٢غعث حٛحر وا٢٘ السجً  عوبجز٫ اللي بدخ٩لم ًٖ  7101 إهخاط

 .أه٣ظجه.. ال هي اللي .ًى٣ظها أمحر اللي ٖاقذ ُٞه و ما اهخٓغحل 
 

َ الفٗ ًابعٗد ٔ ع ُ بتعكط   رٔبٍشه ،جزٖي قصٛمي  َ تكٕ  عالقٛممك

 "أبٍائّئ  األب/  األًبني " ٛ وزضٗ

 Codependentلاج٩الُحن/  آلاباء ضةٟس ي اؾمه " ٣ٖه في مغى

Parents"" ألاب/ ألامبخ٨ىن  و صي  ً  ةو نٛحر  ة٧ل ٦بحر  ٖلى مؿٍُُغ

اهُ ىخت لهم فى ؿمدوالصهم و ما بِ ةفي خُا   ال٣ٗضة صي .لازخُاع تبٞغ

" ب٨ؿغ  تماإلاؿم   ألامبك٩ل ا٦تر و ؾمىها "  هاثألامبخٓهغ في 

 .ا٢ل بيؿبت آلاباءمىظىصة في .....!اإلاُم
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هى  .ؾخ٨هىلم " مخالػمت"  أٖغاىب٨ُبر و هى بُٗاوي مً  لؤلؾ٠الُٟل هىا 

ٖلُه ٦ضه و في هٟـ الى٢ذ خُاجه مً  ةمؿُُغ  أمهٖاٝع اهه ٚلِ جًٟل 

ُا وا٢ٟتٚحرها  ل ٨ًٟغ  !خٞغ ٘ لى ًخدغ٥ و بُدـ  أو ما بُٗٞغ  أٖلًبظهب بك

 !هٓغه بخدمُه تمً وظه ألنها ألامًٖ عأي مسخل٠ ًٖ عأي 

! وصًبأ ةمم٨ً جسغط َٟل مهاب ب٣ٗض أنها اإلاؿُُغة صي ألام مك٩لت

و  أبىهبازخهاع بخد٩ي ًٖ قاب ٢خل  أؾُىعةٞل هى غ للي ما ٌٗ أوصًب

٦بحرة  وؿبت لؤلؾ٠"  .بيهم ٖال٢تلُه  إنَبٗا مً ٚحر ما ٌٗٝغ  ،أمهاججىػ 

 اإلاك٩لت"  مً الؿٟاخحن ٖلى مؿخىي الٗالم ٧اهىا بُٗاهىا مً ال٣ٗضة صي

٘  ب٣ى ألا٦بر  ٕ جُىع م  "!" ظى٧اؾخا ى ٖىضها ٣ٖضةهٟؿها و هم ألاملى اإلاىيى

هاف هي  ٧ل ال٨الم صه  إنَبٗا اللي بِخسُل  !أوصًب أمظى٧اؾخا للي ما ٌٗٞغ

خاالث في و منهم  !تفي خاالث ٦خحر ومىز٣ لؤلؾ٠مؿخدُل ًدهل في الىا٢٘ 

 !و في مهغ ٦مان ألاوؾِالكغ١ 

جمؿ٪ قضًض بالبىاث و  .٨ىن جد٨م بغيهاإلاىيٕى بُ ىب٣ لآلباء يؿبتبال

ً ًىنل اإلاىيٕى ل٣ٗض.جدضًضا ..ال٨ترا بازخهاع ." ال٨ترا " ة........و صه مم٨

 .ألبىهاٖكان جيخ٣م  أمهاوٖك٤ُ  أمهابيذ ٢خلذ 

بت ٣هتفي ال ىظىصةاإلا ؿاخغةال  لؤلؾ٠مم٨ً  .هىا مل قٍغ ج٨ىن ٍٚغ

 تم٣ٟىل ٢لٗتفي  اللي خابؿحن والصهم ألاب أو ألامالكضًض ج٨ىن هي 

 -إنهمصه  ٣لٗتالؿبُل الىخُض للخغوط مً ال إن ألاوالصوبُىنلىا  تومخدهى

في الىا٢٘ لؤلؾ٠ .. .ةٖاقذ ؾُٗض عوبجز٫ في الُٟلم  !ًمىجىا - ألام أو ألاب

ٟا٫ بخِٗل مكىهت هٟؿُا وٚحر متزهت.  ألَا
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 "Snow white"بٗاض الجمج   -5

ٙ داميا اٌك الٕحٗدٚ  ٔ افتكز  "  ٘ ٙ العاملالم تٍٕر  ٙ  "!تكدر

 

ً ٦خاب  بغيه زاعظت يص ٣هتال م بخد٩ي  ألازىًٍم  ظٍغ

  .جسل٠ بيذ في بُاى الخلج اللي بدخمنى اإلال٨تًٖ  

  واخضةاإلال٪ بِخجىػ  .بخسلٟها ٞٗال ل٨ً بخمىث بٗضها

 و٧ل ًىم  تسخٍغ تٖىضها مغاً ؾاخغة أنها إالظضا  خلىة

بخ٣ى٫  ت... و اإلاغاً.منها في الضهُا ملأظ واخضة٧ان في  إطا٢ضامها وحؿر٫ ج٠٣ 

 اإلال٨تبخدظع  تاإلاغاً ؾىت 01لها ال. ًىم بٗض ًىم ؾىى واًذ بخ٨بر وإلاا بخىنل 

 .منها أخلىؾىى واًذ ب٣ذ  إن

عؽ صه بُازض ؾىى واًذ الخا .بخرظغ خاعؽ ٣ًخل ؾىى واًذ بدخججن و  اإلال٨ت

كاٖغ اللي ظاله اإلا إعهاٝ إًه مل ٞاهمت –بـ ما ب٣ُضعف ٣ًخلها  تللٛاب

٘ بُه  –صه  ٞجرة غظ  أؾاؽ ٖلى للمل٨تو بٗضها ب٣ُخل خُىان و ًازض ٢لبه ٍو

سل٘.  اإلا٩اٞرةصه ٢لب ؾىى واًذ و ًازض  إن  ٍو

بٗض مضاوالث  .بِكخٛلىا ٖما٫ مداظغ أ٢ؼامؾىى واًذ بخضزل بِذ 

 تؾىى واًذ لؿه ٖاٌك إنبخ٨دك٠  ؿاخغةال .نها حِٗل مٗاهمإبُىا٣ٞىا 

مً  ألا٢ؼام .توؾىى واًذ بخضزل في ُٚبىب تمؿمىم وجضيها جٟاختبخدى٨غ ٞ
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ٌعجب  تٌكىٞها وهي هاًم أمحر .. بُجي .ػالخؼن ٖليها بُدُىها في جابىث اػا

 !ٞبخمىث تبخ٨ؿغ اإلاغاً ؿاخغةو ال !بيها ًبىؾها جٟى١ 

  تصه ٞيها ٦مُ ٣هتَبٗا ال
 
بخ٣ضعف جٟهم م .٧ل اللي ٞاث ىذ ٖلاهبهاعاث ٖل

بيخه جخرزغ  ىاللي زل إًهالدج ناخب البِذ ما ؾرلل  ؟٪ هىاَب ٞحن اإلال

  !وجباث ٧ام ًىم ٦مان ال 07 الؿاٖتلبٗض  تفي الٛاب

ب ُٞه ؾب٘  يؿبتبال و باجذ ُٞه  أ٢ؼاملؿىى واًذ اللي صزلذ بِذ ٍٚغ

في هاؽ ٖمغها ما  الغهُبت الش٣ت إًهٌٗني  !ال وٖاقذ مٗاهم ٖاصي !ٖاصي

مٗاها ؾىحن ٦رنها  اللي ٖاقذ أبىها اهذ ػوظت٧ إطا ؟قاٞتهم ٢بل ٦ضه صه

  !ج٣خلهاليها خاولذ  أم

 ؟اإلال٪ لُه أبىهاَب ؾىى واًذ إلاا الخاعؽ هغبها ما خاولدل جخىانل م٘ 

 ؟يص تالخُل تال٠ًٗ و٢ل ت٦مُ إًه ؟مشال تالٛاب ةٌٗني خبذ خُا

 !ٟا٢ذهٓغة و باؾها ٞ أو٫ اللي خب البيذ مً  حر ألامٞى١ ٧ل صه الػم َبٗا 

خض  اللي مىخٓغة حرةألامبترسخ إلابضأ  أنال ٞهي  ال٨ٟغة بجاهب ؾُدُت

 !ًى٣ظها

 ؟ٙالم٘ تٍكط د كصٛلم أصنطب يف 

م مً الخ٩اًاث  ألازىًٍَبٗا ظمٗها  األؾن أملاٌٛٗ قؿٛال ظٍغ

"  ألاإلااهُت لل٨ىهخِؿتًغظ٘  أنلها إنل٨ً في صعاؾاث بخ٣ى٫  .تالكٗبُ

خا ٞىن ٞالضً٪"   ماعظٍغ
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 ٖلى٧اهذ بخ٨غهها ظضا وًٞلذ جؼن  يص تبى ال٨ىهخِؿأ ػوظتإن  تالخ٩اً

قاٞها  01البيذ ٦برث وفي ؾً ا٫  .ةبُٗض ٣لٗتبٗض بيخه لأما  لٛاًتػوظها 

لُب الخاوي ُاإلال٪ ٞ أنبذصه  حرألامخبها و٧ان ٖاًؼ ًخجىػها " و اؾباوي  أمحر 

ٌ  ألابمل٪ اؾباهُا ُٞما بٗض "  ً ال٨ىهخِؿ ؾُاؾُت ألؾبابٞع  لذأعؾ تل٨

ٌ  !لىالضها ٖكان جُلب مىه ٌُٗض الىٓغ في الٞغ

ٌ وَلب مً  ٞهمم ٖلى  حر ألامبيخه بخدب  انقٗغ  ألاب ٖضم  حر ألامالٞغ

٘ بيخه ٌ "!... .الخىانل م ٌ  ال٨ىهخِؿت اللي ماجذ بٗضها بك٩ل " ٚام الٗب

 أنهاب٣خلها زىٞا مً  أمغ  أبىها إن صي حرةألامَبٗا وسج ٢هو خىلحن مىث 

 !تؾُاؾُ تها و حؿبب له ًُٞدتهغب م٘ ٖك٣ُ

م في ٦خابهم ألازىًٍما ه٣لها  صه اجدىعث لٛاًت ٣هتَبٗا ال .. ال٨خاب .ظٍغ

ت ال صه إلاا ٞا٢ذ مً الُٛبىب ة صيراءبُٞه م٩اهدل ؾىى واًذ بال ٣هتاللي ال

 ألنهابـ َبٗا  !تو خغ٢ىها خُ ؿاخغةلاهخ٣ام مً ال ٖلى حر ألامحٗاوهذ م٘ 

 تٚىائُ احٗملذ مؿغخُت 0407  ؾىتما  لٛاًتًٞلذ جخدىع  أَٟا٫ ٢هت

بٗض ما ٧اهذ خخهُاتهم  تاللي ٞيها خخهُاث مسخلٟ ألا٢ؼام إُٖاءوجم 

با ليها عص ٞٗل واخض ٦رنهم   !آالث٧لها ج٣ٍغ

٘  أهخجذوالذ صًؼوي  بٗضها قغ٦ت الُٟلم و اصث ٧ل ٢ؼم ٞيهم اؾم مسخل٠ م

ْهغث ُٞه ؾىى واًذ  ٣هتصًؼوي  لل إهخاطبٗضها  ىجىال .الشخهُتازخالٝ 

 .لؤلَٟا٫ا٢غب للٗى٠ ما اهصخل بُه  ٣هتجاوي لل إهخاطفي  .خخهُت ٢ىٍت

عؾاًل ٦خحر  لؤلؾ٠ت ل٨ً ٞيها ممخٗ أَٟا٫ ٢هت.. ؾىى واًذ .تفي النهاً

 .لىا جيخ٣ضوها ٢ضامهم ٖكان جلٟخىا هٓغهم ليهااو ...خ.ؾِئت
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  ٔ الضفدع ريٚاألو -6

 "Princess and the Frog" 
 

ٖقٛالط"  ٗدٚ س ٌٗا  اخدعػاُ ت الٕح الد بّٗا الم٘ اٌت عاٖصٓ يف 

بكن طاقتك.دٓ ٘ اٌك تػتػن  ِ ....!" 

 .ٔالٕحػ ىٗمٛاجل قصٛالعكط بتاع 

 ةمٛغوع  في الضهُا يءٖىضها ٧ل ش  ظمُلت أمحرة

جخٗامل لُل نهاع  ةبخالقي هٟؿها مجبر  تومخُٛغؾ

ً والضها ٕ برمغ م الًٟضٕ اإلا٣ؼػ بُا٧ل  .م٘ يٟض

غ  ٖلىهٟـ اإلا٩ان و ًىام  مٗاها في هٟـ الؿٍغ

غوح مٗاها في ٧ل خخ بتزه٤ مىه  آلازغ في  .تٍو

 .وبخداو٫ جخسلو مىه ب٣ُ٘ ٦رهه مُذ

اتها مٗاه وبدب٩ي لٛاً ٖلىو بدىضم  ه بكضةبخدؼن ٖلُ ما بُٟى١ و  تجهٞغ

 .ةؾُٗض تنهاً ٣هتو بخيخهي ال .أمحربُهبذ بىؾه ٞبد

اإلاٛغوع  إنوالىخل خُض  جمُلتال ٨ٖـ صي ٣هتال ػي ما ٢لذ في البضاًت

بحر١ ٢لبها لُه إلاا  .هىا هي البيذ هٟؿها و اإلالٗىن احٗلم بالضعؽ بالٟٗل

م  ٖلى .بخرطًه ما ه٣للل  إهىات ػي ٖالُ أزال٢ُتصه ٞيها ٢ُم  ٣هتال إنالٚغ

ٕ  ش يء ختى أيمً حجم  خض  مل ٖلىومبد٨ أمحر مم٨ً ٨ًىن  ألههلى يٟض
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ها ببالظهب و خ حرةألاموهى قٗىع  ةفي الخُىع  تًٚا ُٞه ظؼء إن إالبالٓاهغ 

 .طجهللًٟضٕ إلاا أ

حؿببذ في  ألنهاب هبالظ حرةألام إلخؿاؽمم٨ً ٨ًىن عاظ٘  لؤلؾ٠ٕ ى اإلاىي

ٕ صه و٦مان حؿب مباقغ بمٗاملتها الؿِئت أطي  إنظمُل  .ها في مغيهبللًٟض

 ؤلاخؿاؽ٢ىامها  تالشخو ًدـ بالظهب لى ازُر ل٨ً الضزى٫ في ٖال٢

 .ةالظهب ٚحر نخي باإلاغ ب

ٌ بحرجح  .مل مٗغوٝ جماما ٣هتال أنل مً الٗهض  تزُالُ ٢هت إنهاالبٗ

٦تر مً ق٩ل في بر مىظىصة ٣هتال إن يص تو اللي بُضٖم الىٍٓغ .الغوماوي

 .ألاوعوبُتالخًاعاث 

٦خحر ًٖ  و ٧اهذ مسخلٟت 7114 ؾىتبك٩ل خضًض  يص ٣هتال أهخجذصًؼوي 

 .ؾمغاء اللىن و اؾمها جاهُا البُلت٧اهذ  .خٔ"" لخؿً ال ألانلُت ٣هتال

 ٣هتال أزُاء وٖملذ ُٞلم بِخٟاصي ٣هت٦خحر لل أياٞذَبٗا صًؼوي 

 .ألانلُت





 
28 

 " Hansel and Gretel" .ِاٌصه ٔ جسٖتٗن -7

 

ُ ٌزجع " صاعتّا ٍِغٕف فتات العٗ ُ دلٗمٍا عغا ػ ِٔٗكٕ

 "البٗت
 

دُل  ٢هت إنَال٢ا إ مل بخٟاجئ  هاهؼ٫ وظٍغ

م أَٟا٫ ٢هتهي  با ٧ل  ألن .في ٦خاب ظٍغ ج٣ٍغ

م ٧اهذ ٖىُٟت ٢هو  ٟا٫ في ٦خاب ظٍغ ألَا

 ظضا و صمىٍت. 

ٟا٫ها بخٟاجئ مً اؾخ٣با٫ أ  ليها بك٩ل ألَا

 !عخب

ً  ألانلُت ٣هتال ٞبًُُغ   أوالصه ٖلىاهه ًهٝغ  ٖلى٢اصع ٚحر  أببدخ٩لم ٖ

يذ ط٦ُت بترمي ٞخاُٞذ الب .....لضو هم بيذ و  ألاوالص .ًخسلو منهم في الٛابت

٤ للبِذ ألاعى ِٖل ٖلى في الُُىع اللي  لؤلؾ٠ .ٖكان ما ج٣ٟضف الٍُغ

بُىنلىا لبِذ  .البيذ و الىلض بِخىهىات بخا٧ل ب٣اًا الِٗل صه ٞالٛاب

غة ؾاخغةإلاا بُضزلىه بُال٢ىا ُٞه  .مهىٕى مً البؿ٨ىث   .بخدخجؼهم قٍغ

 _جا٧لهم ؿاخغةًخسىىا وال ألاوالص إن أمل ٖلى_ تاػ َىٍلاخخج بٗض ٞترة

و بحرظٗىا لبِذ  .ها في الٟغن و بخمىث مدغو٢تب٣ُضعوا ًسضٖىها وبحرمى 

ً أهلهم  !ؾٗضاء مؿغوٍع
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ب اللي اإلاٟغوى  َٟل َبُعي ٌٗاوي مىه إلاا  أيمل هخ٩لم َبٗا ًٖ الٖغ

بًُُغوا بُٗاهىا مً ي٤ُ الخا٫ ٞ ألامو ألابٌٗني  !يص ٣هتٌؿم٘ ال

لخىم بكغ  أ٧لؾغص لخاصزت  إال ما هي  ٢هت٩لم ًٖ و ال هخ  !ًخسلهىا منهم

٣ !ؿاخغةال مً هاخُت اللي هي  تالبكٗ ؿاخغة٢خل ال تو ال هخ٩لم ًٖ ٍَغ

اللي ٞغخىا  ألامو  ألابو ال هخ٩لم ًٖ  !صٞإ قغعي ًٖ الىٟـ لؤلؾ٠

 ت" اللي هخ٩لم ٖىه الى٣ُ!إػايبغظٕى ُٖالهم " اللي هى ما حؿرلىِل 

ٟا٫صه هي ط٧اء  ٣هتال في تًجابُة ؤلا الىخُض و خبهم لبٌٗ و ٢ضعتهم  ألَا

ً  ؿاخغةالخالٖب بال ٖلى م  ٖلى .لهالخهم ىع ألامو ٢لب مىاٍػ  إنالٚغ

 لؤلَٟا٫بخٟخذ اإلاجا٫  أنها إالجماما في خاله الخُغ  تًجابُإ صي تالى٣ُ

ه٨ُىن  يءو صه ش  –مشال  ؾبُل الدؿلُت ٖلى –بالخالٖب بال٨باع ٖمىما 

 .ُهٖل ةُغ ُنٗب الؿ

 أبىاءو الُٟلم ٧ان اؾمه " صًؼوي قغ٦تمً  0497 ؾىت٧ان  ٣هتلل إهخاط أو٫ 

 .اليسخ" بٗضها جىالذ  الٛابت

 

 ةاهجلحزي بحرظ٘ لٟتر  ألاعجح ٖلىٚحر مٗغوٝ ل٨ىه  ٣هتال أنل تجاهُ ةمغ 

بسهىم  ماِٞل جٟانُل مُٗىت .٦ؿاص في اهجلترا في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ

م.ٚحر اللي م٨خىب في  صي ٣هتال  ٦خاب ظٍغ

 

 .نألطفالْاَزل ٔ جرٚتٛم  لصتفٛهى عٍ  أ٘ يا اَصحش بًشاْذة
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 األمحسذات السداء  -8

 "Little Red Ridding Hood" 
 

 ٘ ٙ ٖا جدت٘ كبريٚ" عٍٗٗك  ...قٕ

 ُ  ...بّٗي ٖا حبٗبيت أعٕفكعغا

ٙ ٖا جدت٘ كبريٚٔ ٔداٌك   ...قٕ

ُ امسعك بّٗي ٖا حبٗبيت  ...عغا

ٓ .ٔ صٍاٌك ٙ ٖا جدت٘ كبريٚ... د  ....قٕ

 ُ  "!بّٗي ٖا حبٗبيت أكمكعغا

 تًضيها ؾلإفي  قاًلتهي و  تلبِذ ظضتها اإلاٍغً تهمخج بخسغط بيذ نٛحرة

٤ الٛابت تفي البضاً ." عصاء اخمغ " توالبؿ أ٧ل اللي  البيذ ٢غعث جازض ٍَغ

عصث و  ٧لمهابـ مكِذ مىه و٢ابلذ الظئب اللي  .مخدغم ٖليها جازضه أنال 

ة و أ٧لها و بِذ الجض ٖلىؾب٣ها  آلازغ ٞحن وإلاحن وفي  نها عاًدته و ٖٝغ مٖلُ

ُاص بال٣غب لىال وظىص ن .ٖكان ًا٧ل البيذ هي ٦مان جى٨غ في ق٩ل الجضة

ظغي لخ٣ها و ٞخدىا بًُ الظئب ت البيذ و زؾم٘ اؾخٛا ةمً بِذ الجض

 .منها ت ٖكان ًُلٗىا الجضةبالؿ٨ُى
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ي الهاصي ٦ضه أل  ٖلىوصن  ت٢غن صه ٣هتال إن٦ضه زلىها وٗتٝر  تفي البضاً

 .... ٧الخالي.َٟل ًخٟغط ٖليها

ٔال ٤ ٚحر اللي ٢الذ لها  أمهاالبيذ ما ؾمٗدل ٦الم  .. .أ ومكِذ مً ٍَغ

 .ٖلُه

ٌٗا... م  ثا ب عصث ٖلُه ٚع ً ٍٚغ  .أٚغابمل مؿمىح لها ج٩لم  إنها٢ابلذ ٧ائ

صه  .الجضة أ٧لصه حؿبب في اهه اججاهها و ت ًٖ خُاتها و جه مٗلىماث ٧املاص

 ةاهه ظضتها و ٞجر ٖلىظمبه  بُه و هي ٢اٖضةهل٘ اللي َبٗا مغث ٚحر ال

 ا٦دكٟذ اهه الظئب!

 ال٣لم ٦ضعؽ جىُٖتو  تجدضًضا بالىع٢ مغؾىمت إنهاي جدـ ص لخ٩اًتا

.... ما ج٩لمىف .أهل٨م... ما جمكىف ٚحر في اإلا٩ان اللي خضصه .لؤلَٟا٫

  .ًٖ خُاج٨م تممٗلى  أي٧لمخىهم ما حُٗىهمل  إنو  أٚغاب

 

 ألازى٢ًٍبل جىز٤ُ  تم٨خىب ٢هت أو٫  ألنهاًُالي إ ألاعجحٖلى  ٣هتال أنل

م ليها   ٣هت" ػي ما ٢لىا ال تاإلاساصٖ ةجدذ اؾم " الجض تًُالُإ٧اهذ ظٍغ

خي ٚحر  أنلاف ماله ٟا٫الهضٝ منها جسى٠ٍ  خ٩اًت إنهاجاٍع َبٗا ٢بل  .ألَا

م ٧اهذ ال م٘ اؾدبضا٫ الظئب  أوعوبُت ةخًاع  في ا٦تر مً ةمىظىص ٣هتظٍغ

ب بد أي.. ... مهام صماء.ؾاخغة... .ٚى٫  ب.. ٟا٫ إنض ٧ُائً مٖغ  ألَا

 .ألاٚغابجساٝ مً ال٨الم م٘ 

 أم أو أب أياللي  الكاب  ب٣ىالىا٢٘ الظئب  ٖلىصه  ٣هتفي او٩ٗاؽ لل

 همىطط الكاب .طئب خ٣ُ٣ي َبٗا هى بِب٣ى .ج٩لمه بُساٞىا بىتهم اإلاغاه٣ت
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صه  ٣هتٖكان ٦ضه ال .لؤلؾ٠ في ؾً اإلاغاه٣تى٢ذ ظظاب ظضا لا الىؾُم

 .ألاٖماعجهلح لخدظًغ ل٩ل 

لذ و بٗضها جىا 0477 ؾىتصًؼوي ٧ان  قغ٦تمً  صي ٣هتلل إهخاط أو٫ 

ال جهلح  أنها إالت ا٦تر مً عائٗ وسختٞيهم  .٣هتاليسخ مً هٟـ ال

تللمكاهضة   .ولضمانعي أاماهضا ؾٍُٟغض و ظا بُىلت 7100 ؾىت إهخاط ألاؾٍغ

ب مً الظئب مم٨ً ًىنل الىاؽ الُٟلم صه ُٞه قغح إل  جبُ٘  إنهاػاي الٖغ

 إلخ٩امسضم الخٝى مً الظئب خبدؿ ُتال٣مٗ ألاهٓمت ا وإنا٢غب الىاؽ ليه

مهما  تل٨ً في النهاً الىاؽ الٛالبت ٖلىت ال٣ٗض الىٟؿُ إزغاطؾُُغتهم و 

 .بلٜ ظبروتها صاًما ب٨ُىن ظؼائها مً ظيـ الٗمل

 

و زليهم ......أوالص٦مما ٢بل قىٞىها م٘ وُٞ 7111 إهخاط أ٢ضمفي وسخ 

 .ًخٗلمىا الضعؽ مً الُٟلم
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 ...٘ــــن التاٌــــالفؿ

عن  ةاللٌ مش مأخىذ األطفال أفالويف الفصل ده هنتكله عن 

 ةعادي أطفالبعضها اتكتب قصص  .جريه األخىينقصص 

 ....صى  لليًننااتكتب خم اآلخروالبعض  ألفالوواحتىل 
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 Frozenفسٔشُ  -1

 !اٌت بتدٔب !" أالف

 "!ٌدٔب عغاٌّا إٌٍايف ٌاظ تضتحل 
 

داكقة ةصعبق قصةعن  لثؾج  مؾؽة "اشؿفا  أ   "ا

 .فقؾم فروزن إكتاجتم 

اللي  حرةألامالُٟلم ًٖ  ٢هت

بخسليها  تزاع٢ ةٖىضها ٢ضع 

 أزتهاو  .جخد٨م في الخلج

 اللي بخدب تاإلاىضٞٗ تالُٟل

 اًلؿا حرةألام .ةا والخُاالضهُ

اللي  ةال٣ضع  الىاؽ ج٨دك٠ خ٣ُ٣ت إنا في زٝى مً بخِٗل َى٫ خُاته

ما الىاؽ بخ٨دكٟها ٚهب ٖنها و بخًُغ جىاظه الٗالم  تلٛاً .ٖىضها

جخد٨م في  أزتهاهي اللي بخ٣ضع جسلي  تاإلاىضٞٗ ةالهٛحر  حرةألام .صي ةبال٣ضع 

٤ الخاظ ةال٣ضع  ... .في الضهُا صي -ةو الىاصع  -تالشابخ ةالىخُض تصي ًٖ ٍَغ

  .كغوٍاإلاٚحر الخب 

ر نضم الجمهىع بيها وٚح   ةعؾاًل ٦خحر  تالُٟلم صه جدضًضا ٧ان ُٞه ٦مُ

 ....٢ىاٖض ٧اهذ بخدبني مً ؾىحن
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ٔال  أو الخىاعي و لازخٟاء ًٖ الىاؽ ٖمغها ما ٧اهذ  الخٝى و مداولت...أ

 .ظضا ت صح ٖلى ال٨ٗـ ٖىا٢بها بخ٨ىن وزُمتهخ٨ىن خاظ

ٌٗا ه ...ثا الػم جىاظه الٗالم ب٩ل ما ُٞ٪ زهىنا لى اللي اهذ بخداو٫ جضاٍع

 .صه ُٖب اهذ مل مدؿبب ُٞه

اللي بخمحز٥  تمم٨ً ٨ًىن الخاظ تاللي اهذ بدكىٞه ُٖب ومهِب...ثالجا

 .اللي ج٣ضع جُٟض الىاؽ بيها

بعا ا مً  بضاًت .في م٣خل هٓغة أو٫ ت الخب مً الُٟلم صه يغب هٍٓغ ...ز

" ما ًىٟٗل جخجىػي خض  أزتهاظىاػ  ٖلىلؿا ًا اإلال٨تتراى اٖ

ٝ منها و ؾؤاله ٫ "  تمغوعا بسخٍغ" !اهذ لؿه م٣اباله ؿخى  آها٦َغ

اث اإلا٣ؼػ  " اهه  آهااللي بُٗملها هاهؼ و عص "  ة" ًٖ الخهٞغ

 !أمر ألههبُٗمل ٦ضه   ن مؿخدُل ٨ًى 

وطا ًضمغها  أؾُىعةجاوي  يص !حر مل قٍغ ٨ًىن خخو هبُلألام...خا

ً ٨ًىن خخو اهتهاػي و زبِض ٖاصي ظضاألام .الُٟلم صه  !حر مم٨

 .زالو لؤلزال١لاظخماعي مل او٩ٗاؽ  ؿخىي اإلا

الخب اللي بُٛحر اللٗىاث هى  ألاٞالم الٗائلُتفي اججاه  جاهُتمغه ...ضادضا

لِٟؿيذ " إلاا جم اقٟىاها في "م .كغوٍاإلاٚحر  ألاؾغي ب الخ

اللي عبذ  تحر للجىُألامكغوٍ " مً اإلاٚحر ت الخب اؾدبضا٫ " ٢بل

٦ؿغ  ة ٖلىال٣اصع  ةالىخُض ت...هىا ٧ان الخاظ.٦رنها بىتها حرةألام

 .ألازذهى خب  اللٗىت
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ج٣ضع حؿِب   أم أواللي اهذ ٦رب  ألاٞالمالُٟلم صه ا٦تر مً عائ٘ و مً 

اإلاٗاوي اللي هخشبذ في ٣ٖلهم مىه هي  إنوالص٥ ًخٟغظىا ٖلُه و اهذ واز٤ أ

 .الُٟلم صه إهخاطًٖ  ةممحز  بـ زلىها وكٝى ٧ام مٗلىمت .ٗاوي الصحاإلا
 

الجلُض و صه ٧ان  تأإلااهُت اؾمها مل٨ أَٟا٫ ٢هتالُٟلم مرزىط ًٖ  -0

  Frozenلاؾم ألانلي للُٟلم ٢بل 

ى اإلابض ت أوالٝ ما ٧اهدل مىظىصةخخهُ -7 بـ بٗض عؾم  ئيفي الؿِىاٍع

صوع أ٦بر و احٗمل له  ؾم و ٢غعوا ًضوا عظل الخلج ا ألاولُتلاؾ٨دكاث 

 ( In Summer ) أٚىُتمسهىم 

 ( ٧اهذ م٨خىبت  let it go)  أٚىُت -9
ا
ث محرة آها و م٘ الخدًحرالؤل  أنال

ض٫ في ٧لماتها ٖكان ؿا ا٦تر و احٗاًل حرةألاما٦دكٟىا أنها جىاؾب 

 .جىاؾب الشخهُت

بذ و ( بٗض ما اج٨خ do you want to built a snow man)  أٚىُت -2

بـ واخض مً مؿاٖضي اإلاسغط  .ٖنها ذ اإلاسغط ٢غع اهه ًخسلىاجلخى

بالخالي مخى٢٘ هٟـ مٗاه َى٫ اللُل و  تًٞلذ مٗل٣ ٚىُت٢اله أن ألا 

 .للجمهىع  يؿبتبالالص يء 

ؿخحن بُلآها )حراث اًلؿا و ألاماإلامشلخحن اللي ٢امىا بضوع  -9 و أًضًىا  ،٦َغ

ل( ٢ضمىا لل٣ُام بضوع  (  tangledكهحر ) في ُٞلم صًؼوي ال عوبجز٫ مجًز

ًىا! و  لاجىحن اجٞغ

 0911ب٨ُؿاع بالخٟانُل زالهم ٌؿخُٗىىا ب  اؾخىصًىهاثهىؽ  -1

خىع ٖكان مكهض بىاء ظبل الخلج ًُل٘ برص١ الخٟانُل ػي ما هم ُاهُم

ىه!   ٖاًٍؼ
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هُمِكً هىؽ ب٨ُؿاع بالخٟانُل زالهم ًبىىا بغهامج ا مغه جاهُت -2

ىي وَبُعي بالك٩ل اللي ؿا ًبان خُلًا حرةألاممسهىم ٖكان قٗغ 

 !٢ُىصهاَل٘ بُه في اإلاكهض اللي بدخسلو ُٞه مً 

ن مً و ًىظح عوبجز٫  حرةألامض٤٢ هُالقي مً يمً َغائ٠ الُٟلم أن اإلا -3

 !اًلؿا حرةألاميمً الىاؽ اللي خًغوا خٟل جخىٍج 

ما ٌٗاص٫ إًغاصاجه ب .لاهُمِكً إًغاصاث أٞالمٌٗخبر الُٟلم مً ا٦تر  -4

 (! Toy Storyلُٟلم ) الخالجت إًغاصاث ألاظؼاء

مً  واخضة وصي أٚىُت( ازضث أوؾ٩اع أًٞل  let it go)  أٚىُت -01

ظىائؼ ألاوؾ٩اع اللي أجغخح ليها الُٟلم وٞاػ ٦مان برًٞل ُٞلم 

 .7109كً لٗام ِاهُم

ت -00 ٣ًا٫  !آها حرةألام أزذلؿا مل ًا حرةألام إنزغظذ بخ٣ى٫  في هٍٓغ

 ةقغبذ الؼهغ  أمهااللي  عوبجز٫  ةحر ألاملؿا هي جىأم ًا حرةألام إن

ًٖ الؿبب اللي  أما .يص تصاهم ال٣ضعاث السخٍغو صه اللي إ ةاإلاسخىع 

زاٞىا  ألانلُحن أبىهاو  أمها إنٞهي  تجاهُ لؿا جتربى في ممل٨تًا زلى

بخٟؿغ  يص تالىٍٓغ .عوبجز٫  ألاولىٖليها زهىنا بٗض ز٠ُ بىتهم 

اجغصص و هى بُد٩ي  أبىهااللي  تالسخٍغ ةلؿا وال٣ضع ًازخالٝ ق٩ل ا

 .الُٟلم أو٫ " في آهاٖنها لل " جغولؼ " إلاا عاح ٌكٟي ٢لب " 

 ! هض َلب مً عواص الؿِىما بجؼء جاويالٗغى ألاو٫ للُٟلم ق -07

 !بـ واخضة ةمؿخدُل حكىٞه مغ 
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ُ ـتـبٗ با  "Peter Pan" س 

 

 "!ٛحكٗكٗ أكرب وػاوزٚ اٌك تعٗػ دٙ ؟" اٌك تعٗػ

 .. بٛتر باٌ.اإلطالق عهٗ األطفاللصص  أشٓريٍ   ٔاحذةدِ 

 

٦خبها ال٩اجب لاؾ٨خلىضي "  ألانلُت ٣هتال

 ألاؾاؽ٧اهذ في  0412 ؾىتباعي"  .أمجي. 

 ... .جماما تَٟىلُ ٨ٟغةل

َٟل ٖاٌل في م٩ان اؾمه " هُٟغالهض" 

ٟا٫اإلا٩ان صه بحروخه  .. .الخايهحن ألَا

 ٖليهم نهائي ؾلُت بُِٗكىا ُٞه مً ٚحر 

ت بُدبىها مً ٚحر ٧ل خاظ بُٗملىا 

  .٣ٖاب أو  مؿؤولُت

 يص البرا٢ت ٨ٟغةلل ٖكان ًب٣ى في خب٨ت

بخىنل لهم بيذ " وهضي"  و ب٣ُ٘ في ٚغامها 

م هى ٧ابتن " هى٥ " .بُتر بان  .بُتر لُه ٍٚغ

٧ابتن  ٖلىبٟىػ بُتر  ٣هت.... بخيخهي ال.تمٗغوٞ تالنهاً ةَبٗا بٗض اإلاٛامغ 

" هُٟغ الهض" ٖلىللٗالم بخاٖها وبحرظ٘ هى  ..و بحرظ٘ وهضي.هى٥ الىاضج

  .ال مل خلى ؟خلى
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ٟا٦٫تر ال٣هو اللي بخضاٖب زُا٫ جدضًضا مً أ يص ٣هتال  ٖلى٧لها  .ألَا

ٖالم َٟىلي جماما بُا٧لىا  .أبىٍت الخُاة مً ٚحر ؾلُت ٨ٞغة .ةبًٗها مبهغ 

  أ٧لهمو٢ذ ما ًدبىا و ٧ل 
ا
 تاٞيئ..ظى خغ جماما صٖمه ال٩اجب ب.خلىي  أنال

ٟا٫الُحران إلاىاهب   .و٫ اإلا٣ٟىصًً ص ألَا

ىضي بُتها مإلاا بُتر ػاع  ختى دؿل اهه مٟخ٣ض الجى اهجلترا ٖكان ًغظ٘ ٍو

 !.. هى بـ مٟخ٣ض وهضي.ؤلاَال١ ٖلى ألاؾغي 

 ٣هتصًؼوي في الخمؿِىاث ٧ان ملتزم جماما بال أهخجخهُٞلم  أو٫  ة٧الٗاص

  .ألانلُت
ا
  ؾىت توسخ إلى بٗضها جىالذ اليسخ ونىال

0440 "The Hook "ًذ صًؼوي  و صي م  إهخاظهااللي ٞع  أًٞل٧اهذ  إنهاٚع

 .بُتر بان ٣هتل إٖاصة

لُامؼ و  أزغظهالُٟلم اللي  ٢هت ؾدًُٟ ؾبُلبحرط و ٢ام ببُىلخه عوبحن ٍو

 أبػوط و  أنبذبُتر بان عظ٘ اهجلترا و ٦بر و  إنظىلُا عوبغحـ بدخ٩لم ًٖ 

صه َبٗا اللي  .ت٦ىَؿ خُاة ألوالصهٞغ ٖاصي ظضا ٧ل همه قٛله ٖكان ًى 

بُتر بان  أوالصب٣ُىم ٧ابتن هى٥ بازخُاٝ  .اهه ٖضم خب ليهم أوالصهبُٟؿغه 

 .و ٣ًلبهم يضه ٖكان خابب ًيخ٣م مً بُتر بان اللي ٧ان صاًما بيهؼمه

هى خخو هاضج إلاا في النهاًت بغيه بُتر بان بُيخهغ ٖلى ٧ابتن هى٥ بـ و 

و  إياٞت أًٞلصه جدضًضا ٧اهذ في الضهُا " و  يءش  أهم ألاؾغة إنبِخٗلم 

 .بُتر بان " ٣هتحٗضًل ل

يف  .الطب الـػيس بقس بان كان لقفا اكعؽاس عذ قصة...عن الػقؾم بعقد بؼى

له بتسؿ  ."بقس بان  متالزمة " ىحا
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 ٖضم الىطج ٖلى .ٖضم الىطج أٖغاىبُٗاوي ناخبها مً  صي خالػمتاإلا

بـ ناخب  .أقُاء مسخلٟتججاه  مخٟاوجتؿب مىظىص ُٞىا ٧لىا بي ٨ٞغة

عاٌٞ جماما الخ٣ُض بري ٖمل لُه هٓام و٢ىاٖض ولى  صي بِب٣ى خالػمتاإلا

اقخٛل ب٨ُىن مٗغوٝ ٖىه ٖضم لالتزام نهائي و بُٛحر ا٦تر مً قٛل بؿبب 

 .اإلاىيٕى صه

ٌ ج٨ى  الخُاة لاظخماُٖتفي  ختى ً بِذ وأب٨ُىن عاٞ بًُٟل صاًما في  .ةؾغ ٍ

ٝغ الُ ألنى مرؾاة و لى ججىػ بدب٣ .اإلاؿؤولُتلخب وبِخملو مً ا مغخلت

 .لىخضه الخاوي هى اللي بِخدمل ٧ل خاظت

مهابحن  أخخام٢ىي الؾخسضام الٗى٠ مً  ا ٢لُلتل٨نه في خاالث مىز٣ت

جدمل  ٖلىإظباعهم .. إلاا جم .عؤؾائهم في الٗمل أو  أهلهمصه يض  خالػمتباإلا

 !اإلاؿؤولُت

 ٘ زُلهم  .ال٣ضًمتو بالف اليسخ   the hook "ُٞلم "  ٖلى أوالص٦ماجٟغظىا م

ىا  ب٨ُىن  هه مهما ٧ان وظىص٦مإفي الضهُا و  يءش  أهمهي  ألاؾغة إنٌٗٞغ

اهخم ٦مان ......... و .هه مهم ومُٟضإ إال ةلُٟل ال٣انغ اهٓغ  تمؼعج مً وظه

٘ اللي هخٟىجىها مل هترظ ت......... الن الض٣ُ٢.احٗلمىا الضهُا ما جازض٦مل

ت أوالص٦م .جاوي  .لؤلبض أَٟا٫.. مل ػي بُتر بان هًُٟلىا .ه٨ُبروا بؿٖغ
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 "Inside out" وَ الداخن لمدازج  -2

ْ يف دواغْ؟  األقن عمٜ.. .ٛعارف أٌا " عىزك بصٗت حلد ٔصألت ٌفضك ِٕ يف ٖإ

ْٖ ٛعارف ٖم٘ " إ را  بٗدٔر يف دواغ 

 تالجظاب تصه ٧اهذ لاٞخخاخُ

وهى " مً  عائ٘لُٟلم ا٦تر مً 

 " Inside outالضازل للخاعط / 

الُٟلم صه بكٝى اهه بُيخمي 

اللي بتربي  الخضًشت ألاٞالمإلاضعؾت 

ٟا٫   .خض ؾىاء ٖلىو ال٨باع  ألَا

 .أٞٗالهابِخد٨مىا ٞيها و في عصوص  إػاي تمغاه٣ تالُٟلم مكاٖغ َٟل أبُا٫

ب٨ُٟغ و ا ٧ل واخض ُٞى إػايبخهىع  تلخض الٗب٣ٍغ الُٟلم صه ٨ٞغجه بؿُُت

اث   !تى٣ُُاإلاٚحر  أو  تٟهىماإلاٚحر بخبرع ٦خحر مً الخهٞغ

.. مٗاه بِخىلض .الُٟلم بُٓهغ أن أو٫ قٗىع بِخىلض ظىه ؤلاوؿان هى الٟغح.

 .هي الًٛب والخٝى وال٣ٝغ .. ًىم بُىم بدخىلض مكاٖغ جاهُت.الخؼن.

اتها اإلاكاٖغ صي   .بدخد٨م في البيذ وبخ٨ىن خخهُتها و ط٦ٍغ

 إًهالصح و  إًه.. .جخٗامل م٘ هٟؿ٪ إػايقٟخه ٦خالىط  أهااإلامخ٘ صه الُٟلم 

. ال٨الم اللي لى ٧ل الىاؽ ٢ٗضث ج٣ىله لُل نهاع هخٗخبره م٨غع .الٛلِ.

.. بدكٝى هٟؿ٪ في ... بدكىٞه في الُٟلم.... أو الخٗبحر ألاصح..وج٣لُضي.

 ..بهضع عخب وهي أه٪ ي... بخالقي هٟؿ٪ بدخ٣بل الىهائذ ص.الُٟلم
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ن قٗىع واخض ًًٟل ٌؿُُغ ٖلُ٪ َى٫ الى٢ذ. مؿخدُل ج٣غع إ ..ٔالأ

 .جماما تَى٫ مؿخدُل ٖلىمداوله اه٪ جًٟل ؾُٗض 

ٌٗا مخٟائل و  ب٣ىحُٛحر بُدهل خىالُ٪ لى ًٞلذ حؿخ٣بله اه٪ ج أي ...ثا

 .تُٞه ه٣ِ إًجابُت و ؾلبُ ى٧ل حُٛحر خىالُ٪ بِب٣ .٦ىَـ وعائ٘ مل صح

  ن س يء.مً لاجىح واخضةججاهل 

٦خم الخؼن أو الًٛب أو الخٝى و الخٓاهغ بالؿٗاصة و ال٣ىه مً  -..ثالجا

اث.  ٖىا٢بها وزُمت ظضا ظضا  ت. في النهاً.أؾىأ الخهٞغ

بعا ا حن.بُسخٟي مٗاه الٟغح ىلى الخؼن ازخٟ...ز   .... لاجىحن زُحن مخىاٍػ

وطا ا زهىن .حؿُُغ ٖلُ٪ وعى حؿمذ إلاكاٖغ٥ الشاهىٍت / الؿلبُتإ...خا

  .الًٛب

٧ل ما اػصاصث م٣اومخ٪ للخؼن أو الخٝى ٧ل ما ؾُُغ ٖلُ٪ ...ضادضا

 الًٛب

بعا ُا.جسؿغ ٧ل اللي خىالُ٪ الًٛب بُسلُ٪...ضا  ... خٞغ

وٍا   .َال١ بدُجي في صماٚ٪ واهذ ًٚبانؤلا  ٖلىأؾىأ أ٩ٞاع ...ثا
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ال٣ٝغ والخٝى ٖلُ٪ ؤلاخباٍ و الًٛب و ة مً ؾُُغةبٗض ٞتر ...تاضعا

جىنل  ىوعإو صه مً أؾىأ ما ًم٨ً ٞٗال.  ...لت الالمباالةبخىنل إلاغخ

. يص تللمغخل
ا
  أبضا

ا  .... الػم و يغوعي و ما ه٣ضعف وِٗل مً ٚحره.الخؼن مُٟض ...عاغس

اج٪ الخلى  في لخٓت ...حادٙ عػس و حكٗغ  ةفي خُاج٪ هخٟخ٨غ ٧ل ط٦ٍغ

  .الىطج ت. صه بضاً.ٞيها. تبالخؼن أله٪ ٣ٞضث خاظ

ٌ٘ عػس خؼن وُْٟخه اهه ًسلي الىاؽ اللي خىالُ٪ ج٣غب مى٪ ال...ثا

 .... هخسغط الًِٛ اللي ظىا٥ في ق٩ل صمٕى.أ٢ل ج٣ضًغ ٖلىأو  .ا٦تر

 !.. بضًهي.الخؼن صاًما نهاًخه ٞغح....ثالح عػس

اهخمام ب٨ُؿاع بالخٟانُل ٞى١ الىن٠ زالهم .. .الػقؾم بعقد عن رشالة

 ......مىا الُٟلم بالك٩ل صهٌؿخُٗىىا بسبراء هٟؿُحن وأَباء ٖكان ٣ًض

 ىالبيذ جب٣ ٖلى اإلاؿُُغةاإلاكاٖغ  إن تب٨ُؿاع ٧اهذ مسُُ تفي البضاً -

الىاؽ ٧لها و عظٗذ ازخهغتهم لخمؿت قٗىع اإلاىظىصًً ٖىض  07ا٫ 

 .ٖلُه ةنٗب الؿُُغ  ىالىي٘ ٧ان هُب٣ ألنبـ 

 اإلاكاٖغ هي اللي بدؿُُغ إناللي ٦خحر هُخهضمىا منها  اإلاٟاظرة الٗلمُت -

 .. و صه اللي بُدؿمى.وا٢عي أو ال٣ٗل مهما ٦ىذ إوؿان ٣ٖالوي  ٖلى

 .مُاء الضما٦ُٙ
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هى قٗىع الخؼن و هى الكٗىع  تالؿذ الىاضج ٖلى اإلاؿُُغةاإلاكاٖغ  -

 !ألا٢غب للهضوء ولاجؼان -ال جهض١ أو نض١  -

 ب٣ُت !الغاظل الىاضج هى قٗىع الًٛب الكٗىع اإلاؿُُغ ٖلى -

 ى٫ الى٢ذ تهضي مً الكٗىع صه لٛاًت مغخلتبخداو٫ َ الخاهُتاإلاكاٖغ 

 .ش يء أيِل ٖلى و٢تها الكٗىع صه بُازض في وقه و مبِب٣ تمُٗى

ب  أيقٗىع الخؼن بُترظم  - اهه مب٣اف ًدبه  ٖلىازخٟاء لشخو ٢ٍغ

الخؼن هى  إن ي مٗلىمتص لى يٟذ للمٗلىمت .أو مب٣اف مهخم بُه

ٙ الؿذ هخٟهم الخاظاث الهٛح ػي ٖضم الغص  ةر الكٗىع ال٣ائض في صما

ترصف ٖليها بخ٨بر في صماٚها ت و ماه٪ حكٝى الغؾال أو الخلُٟىن  ٖلى

 .بخترظم اه٪ ما بخدبهاف هي ببؿاَت .إػاي

هه ن الغاظل بُمُل إأل  .مالخٓتها ا٦تر مً الغاظل الؿذ في الٗاصي ٢ىة -

 أو ةػي ماحل ٦ىع  .هه بِكٛل باله بالخاظاث اللي بُدبهائًضل٘ هٟؿه ب

 .ي أصخابههه ٨ًٟغ فإ

اث السخُٟ تمغجبُ تالُٟىل - في  ش يء أظملت ل٨نها والخاٞه تبالخهٞغ

 تمُب٣اف ٖاف َٟىل يوالشخو اللي ما قاٞل اإلاكاٖغ ص .الىظىص

 .تصخُ

ٖكان ٌعجب الؿذ بًُٟل ٌك٨غ في هٟؿه.  الغاظل إلاا بُٗمل خاظت -

 !مً ظىاها بخًٟل حك٨غ ُٞه تالؿذ إلاا الغاظل بُٗمل لها خاظ

ٖاٝع اه٪ا هخيؿاه  الي هى الشخو الىخُض اللي بِب٣ىخُالهض٤ً ال -

م مً ٦ضه بًُخي بىٟؿه ٖكان اهذ جًٟل ؾُٗض ىوٖل في خحن  .الٚغ

 .الهض٤ً الخ٣ُ٣ي بِؿدبضل٪ ٖاصي إن
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 أخالمها بدب٣ى ذ اإلاغاه٣ت إلاا بخ٨ٟغ في عؾم نىعة لٟتىالؿذ مً و٢ -

 إنً ظىاها م تٖاٞع ألنها! و أهم محزه ٞيها هي الخطخُتو  تللٛاً تمشالُ

اصةمشالُ يص ةالهىع  ًٖ اللؼوم بخسلي الشخو صه ٖاٌل بُٗض  ت ٍػ

 !ٖمغها ما هخ٣ابله إنها واز٣ت ألنهاظضا ٖنها 

 !في ال٨ىن  الخضَعـ هى ٞٗال...... أنٗب وُْٟت -

ى إلاا بضأ ًالخٔ  .7109 ؾىت إهخاطالُٟلم صه  ٨ٞغجه ظذ ل٩اجب الؿِىاٍع

بضأ في  .للي ٖىضها ٖكغ ؾىحنالخٛحراث اللي بخدهل في خخهُه بيخه ا

 .اللي ؾاٖضه ٞيها ص٦خىع ٖلم هٟـ مً ظامٗه ٧الُٟىعهُا ال٨ٟغة تنُاٚ

بهغ لُه زلخه ًىحح هجاح وجىُٟظ اؾخىصًىهاث ب٩ُاع اإلا الُٟلم اإلابخ٨غة ٨ٞغة

 .ٌؿخد٤  ..و بهغاخت.الجمهىع والى٣اص مؿخىي  مبهغ ٖلى
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 "Lion King" / ضٗىبا األضداملمك  -3

 "... تذكز.ز" تذك

زىه ؾ٩اع أ .الُٟلم أن مل٪ الٛابت مىٞاؾا ظاله ولض ؾماه ؾُمبا ٨ٞغة

ًٚب ٖكان ٧ان ٖىضه أمل 

 .ًىعر الخ٨م بٗض مىٞاؾا

اث  مىٞاؾا بِخجاهل جهٞغ

ؾ٩اع و بحربي ؾُمبا و بُدبه 

اه و و  ٍٟهمه َى٫ الى٢ذ اهه ٍٖغ

٧ل اإلامل٨ت جدذ اإلال٪ و  ب٣ىهُ

ى هخب٣ الخُاة إًهص أمغه و أ

  .صًتوع 

ؾ٩اع ب٣ُغع ٣ًخل آزىه وب٣ُضع في هٟـ الى٢ذ ٣ًى٘ ؾُمبا اهه هى الؿبب في 

ؾُمبا بيهغب وب٣ُغع ًضًٞ اإلااض ي وعاه وبحروح الجىحن أصخاب  .أبىهمىث 

  .حؿخد٤ ال٣ل٤ ِٟل خاظتجمام وها٦ىها ماجاجا وم خاظت٧ل  إنمىه لبُٗ

ب٣ُغع ًغظ٘ ٞ أمهو بِؿخٛل  أبىه بـ ؾُمبا بُٗٝغ أن ؾ٩اع صمغ ممل٨ت

ٕ م٘ ٖمه ؾ٩اع وب٨ُدك٠ اهه هى اللي ٢خل و  ؾ٩اع  النهاًت.... في .أبىهبِخهاع

 الؿُٗضة النهاًتو بِخجىػ وبُيخهي الُٟلم  أبىهوؾُمبا بُمؿ٪ ٖغف  بيهغب

 .اإلاخى٢ٗت

 ...ألوالدكايف كام كؼطه الزم كخرج بقفم من الػقؾم ده لقـا و 
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ٔال  الُبُعي اه٪ ج٣ل٤ و جساٝ  !اؾمها ها٦ىها ماجاجا خاظتماِٞل أ

ُ  و  م هٟؿ٪ و اللي خىالُ٪ جداؾب هٟؿ٪ و حُٗض خؿاباج٪ في اإلااض ي و ج٣

ها٦ىها ماجاجا ازضث ؾىحن  .ُىع خٖكان ج٣ضع جٟهم هٟؿ٪ واللي خىالُ٪ و ج

أن ٖمه  تمً ٖمغ ؾُمبا لى ٧ان ٢ل٤ و ٨ٞغ ٧ان مم٨ً ًىنل لىخضه ل٣ىاٖ

و صه !أمهو ًى٣ظها و ًى٣ظ  إلامل٨تا ٖلىو٧ان مم٨ً ًغظ٘ ٢بل ٦ضه  س يءؾ٩اع 

 !ا٦دكٟه ؾُمبا مخرزغ لؤلؾ٠

ٌٗا خه ب ؾ٩اع أ ٖلىاؾا مىٞ...ثا م مً مٗٞغ ه ًٞل بمىخهي زى الٚغ

ب مىه و  م  !مً الُٗلت مسلُه ٞغصالؿظاظت ٢ٍغ ؾ٩اع هضصه بك٩ل  إنٚع

ذ " اهذ ٦   ". !ان خاؾب جضًني يهغ٥مواضح ونٍغ
 
م مىٞاؾا ٖمغه ما ٖل

 اإلامل٨ت ت( و صه مل بـ ؾبب مىجه و زؿاعةالش٣صاًغة  ٧لمت )ؾُمبا مٗني 

.. ال صه ٦مان ؾبب أن ؾُمبا زؿغ مغاه٣خه و قبابه .و خ٨م ؾ٩اع و الًبإ

 !تفي خاله يُإ جام

ب ظضا ما  !٧ل مىا ؾ٩اع خُاةزلُىا بـ هخ٤ٟ ألاو٫ أن في  خخو ٢ٍغ

 ب٣ى. هىا ...ج٣ضعف جبٗضه وال جبٗض ٖىه و مًُغ جخٗامل مٗاه اهذ و أوالص٥.

 .الش٣ت ةصاًغ  ٞاًضةجُجي 

ٌؿمٗىا منهم ال٨الم و صو٫ بابا  توالص٥ أن في أخخام ز٣أاه٪ جٟهم  ال٨ٟغة

الػم  خاظتلى ٢ا٫  الضاًغة صيأي خض بغه  .تو ماما و أي خض اهذ قاًٟه ز٣

لى ؾرل٪ أي ؾؤا٫  .ال ألأ٦بر مى٪ و اٖٝغ صه ٦ىَـ و  أها جغظ٘ لي ٖكان

( زهىنُتاؾمها )  خاظتا ًىٟٗل ج٣ىله ألن في م الشخهُتًٖ خُاجىا 
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.... مهما ٧ان ؾً ابى٪ / بيخ٪ نٛحر .ما ًىٟٗل جى٣ل أي ٦الم أو أخضار

ىا مٗني    .الش٣ت صاًغةالػم ٌٗٞغ

مىٞاؾا ٚلِ ٦مان إلاا ًٞل ًهىع ٫ ؾُمبا مؿخ٣بله الىعصي مً ٚحر 

ما  !هو مً أ٢غب الىاؽ لُ ٢ىٍت نضمت الىدُجت٧اهذ  !مكا٧ل و ال أػماث

.. ما .و مسلهت ظىت و ٧ل الىاؽ عائٗت خُاةأن ال ٖلىًىٟٗل جغبي ُٖال٪ 

ُسغط في أو٫ حٗامل لُه ٨ًغه ًىجىبُا ٞ خُاةأن ال ٖلىوالص٥ أًىٟٗل جغبي 

٣ٟض   !ُٞ٪ الش٣ت٢لتهاله و ٣ًٟض  خاظتفي ٧ل  الش٣تهٟؿه ٍو

ي مهغ َبٗا اقتهغث ف ." " عجؼها ًا والص 0442 ؾىت إهخاظهاجم  صي اليسخت

اللي جرل٤ ٞيها الىجم مدمض هىُضي في صوع  ضبلجتاإلا اليسختو الٗالم الٗغبي ب

نىحي  أصاءاللي ٢ضم  ػهغة أبى بجاهب الىجم ٖبض الغخمً  صه .جُمىن 

 ٖلى صًؼوي ج٣ضم له ج٨ٍغم زام و هضًت قغ٦ت في صوع ؾ٩اع  زلىاؾخصىائي 

تلُٟلم صًؼوي ٚحر ها٤َ  صبلجتفي  أصاء أًٞل   باإلهجلحًز

ها٦ىها ماجاجا كان ه٨ٟغ في ٚلُىا و هخٗلم مىه )هىا بىٛلِ ٖإ أوالص٦مٖلمىا 

٘ ( أٚىُت و ًًٟلىا ظىاها  الش٣ت ة٣ًٟلىا صاًغ  أوالص٦مٖلمىا  ،خلىه مل وا٢

مل  خُاةأن الىجاح مل ؾهل و ال أوالص٦مٖلمىا  ،خض ًضزلها أيو مل 

 .و ػي ماٞيها الخلى ٞيها الىخل ؾهلت
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ٕ البخح عَ  -4  "Finding Nemo" ٌٗى

بط  ٌا"   ....حتصن لْ حاجٛٔعدتْ وافٗػ  أ

 ٙ.. د.حتصن لْ حاجٛوا ٍٖفعػ متٍع عٍْ كن  أصن ،دٓ ٔعد غزٖب قٕٙ !ٖااآ

 "!قٕٙ ٛممم ٛعٗغ بكٜت

 

٧لهم في  ألاوالصو  ألاماللي ب٣ُٟض  ألاب

الىاخض صه  .بِى٣ظ واخض بـ تخاصز

َبُعي  ..لُه في الضهُا خاظت٧ل  ب٣ىبِ

زٝى  .. بـ الخٝى ب٣ى.ًساٝ ٖلُه

 .مغض ي

اللي  أبىههُمى بِخس٠ُ ٢ضام ٖحن 

يها ببِؿاٞغ  ةظباع  تبِخدى٫ لُا٢ خاظتزىٞه الكضًض مً ٧ل  .ب٣ُلب الضهُا

ٖىضها  تنض٣ً صي .. ب٨ُىن مٗاه في الغخلت.اإلادُِ ٧له بدشا ًٖ هُمى

ه بخجاعب ٦خحر و ا بُمغ هى هٟؿبُالقي هُمى بٗض م آلازغ في   .ةفي الظا٦غ  مك٩لت

 ٖلىٗخمض ٞيها ة اللي ايُغ ٌابىه هطج و احٗلم ٦خحر في الٟتر  إن٨دك٠ بُ

 .هٟؿه
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 !هاث مل ال٨ٗـألامو  لآلباء..جغبىي .ي الُٟلم جغبىي ظضائَُب بك٩ل مبض

 .٦رم جدُىها في الخؿبان أو و بُدمل ٖضص مً الغؾاًل اللي الػم ٦رب 

ٔال اه٪  الصح ب٣ى .تعب ؾِئاهذ ٦شخو هاضج َبُعي جمغ بخجا ...أ

 .لؤلبضجخٗامل مٗاها مل جسؼنها ظىا٥ و جًٟل قاًلها 

ٌٗا . أوالص٥ ٖلى ت صيما ًىٟٗل زالو بغيه ح٨ٗـ ججاعب٪ الؿِئ ... .ثا

 .م٣ٗضًً إماها٢محن ًا  إمااهذ بخسغظهم ًا 

ال٣ل٤ الضاًم مل خب صه  .صه مغى الخٝى ٚحر اإلابرع مل جغبُت...ثالجا

ذ جدِ  !٢ل٤ اهذ  إًه أصٖكان حٗٝغ  تها الخ٣ُ٣ُتمكاٖغ٥ في نًُٛا ٍع

...هخالقي هٟؿ٪ بخهضع لهم الخىجغ و ال٣ل٤ و الٗى٠ .أوالص٥بخٓلم هٟؿ٪ و 

صه  إنو الى٣ض اإلاؿخمغ و اهذ مخسُل  –و ًم٨ً ٦مان الجؿضي  –اللٟٓي 

 ... ال صه مل خب اهذ بخضمغ هٟؿُتهم.خب

بعا ا الن  ؾِئتهُمغوا بخجاعب  ٥أوالص إنهٕى مً الىطج اه٪ جٟهم  ....ز

ً ٚحر جسى٠ٍ –وُْٟخ٪ اه٪ جرهلهم و جدظعهم  .خُاةصه الٗاصي في ال مً  -م

 .ًخٗاملىا مٗاها و جدخىيهم بٗضها إػايو جٟهمهم  .يالخجاعب ص

وطا ..و ًا ؾالم لى زلُتهم ًجغبىا .والص٥ؾبُل الخُٛحر اؾم٘ أل  ٖلى....خا

 –ال ٚلِ ؿهم هي صح و ها ٖكان ٨ًدكٟىا بىٟاللي بُُغخى  أ٩ٞاعهم

في ٦بـ  ل ابى٪ ًجي ٣ًىل٪ لى خُُىا الكى٦تالخجاعب اللي ًىٟ٘ جخجغب م

٧ان  إنمم٨ً ج٨دك٠ اهذ ٦مان  -!ج٣ى٫ له ظغب ٌٗني إًهالىىع هُدهل 

 !ٖىض٥ ٢ىاٖاث ٚلِ
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هخُٟض٥ و جسلُ٪ خخو  خجغبت..ال.ظغب خاظاث ظضًضة ...ضادضا

 .أوالص٥في جغبُه  أنلحاهطج و 

بعا في  مك٩لتٖىضها  ت... صوعي ٧اهذ ؾم٨.ا جد٨مل بالٓاهغم...ضا

... اؾما٥ ال٣غف ." ونل لؿُضويلىالها م٩اول " مغه٠/ ماعلً ةظا٦غ ال

... الؿم٪ اللي ٧ان م٘ هُمى في الخىى َُبحن و ؾاٖضوه .ٞيهم الىباجُحن

 .ٖكان ًغظ٘ اإلادُِ

وٍا بُه زحر  و ٨ًىن عبىا ٖامل ش يءمم٨ً ج٨غه  تزابخ تصًيُ ت.....٣٦ىاٖثا

 بُساٝ ٖلُه و زلى أبىهه ًٟهم لُه ..ز٠ُ هُمى زال .لُ٪ و ال٨ٗـ صخُذ

 !زىٞه ٖلُه ًى٠٢ مً خضة أبىه

 خاظتما ًىٟٗل إلاا ًدهل ل٪  خُاة..." ما جى٢ٟل ٖىم " في ال.تاضعا

مم٨ً لى و٢ٟذ ٖكان ج٨ٟغ  !اجدغ٥ و ٨ٞغ في هٟـ الى٢ذ .ج٠٣ جماما

ً اًضً٪ ٤ الصح م ً .جًُ٘ الٍُغ ٤ ..مم٨ ِ ج٨دك٠ اهه ٍَغ لى اجدغ٦ذ ٚل

٤ الصح مىحن بدؿخمغ ما جب٣اف  خُاة.. ال.ٚلِ و جخٗلم مىه و حٗٝغ الٍُغ

 !الٝغ ٖلى

ا مل  تو التربُ خُاةال تفي ػخم أله٪اه٪ بخدبهم  ألوالص٢٥ى٫ ... .عاغس

 اهذ بخدبهم ٚحر إلاا ج٣ىلها. إًه أصهُٟهمىا 
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 ؿىتُٞلم اهُمِكً في ال ًلأٞ أوؾ٩اعو ها٫  7119 ؾىت إهخاظهالُٟلم جم 

لُه ظؼء جاوي " البدض ًٖ صوعي " ُٞه  .نحجاهُ أوؾ٩اع  9و اجغخح ٫  يص

ال٩ائىاث مهما ٧اهذ  إنالجؼء صه  تو عؾال أهلها ٖلىصوعي بخ٣غع جضوع 

في  ش يء أهمو ُٖلخ٪  ألانلُتن بُئخ٪ إو  ،بخٗمل ٞغ١ لى اجدضث ةنٛحر 

 .الضهُا
 

 ألاهىإت يض نُض مٗمى٫ بهضٝ الخىُٖ ال٨ىمُضي في الُٟلم صه اهه ٧ان

 تلبِئ ته٣ل الؿم٪ مً بِئ إن إػايبااله٣غاى مً الؿم٪ و  اإلاهضصة

البدض ًٖ  في عخلت " اإلادُِ ٧له اج٣لب مك٩لتبيهم بِؿبب  تلاؾتهاهو

 !ال٢خىاء ؾم٪ البهلىان ت ٚحر مؿبى٢تعص الٟٗل ٧ان خمل إن إالهُمى " 

" اللي اج٩لمىا ٖليها لاج٩الُحن آلاباءلت " لبدض ًٖ هُمى ب٣ُضم جدظًغ مً خاا

 .ألاممل  ألاباإلاؿُُغ بضاٞ٘ الخٝى  صي ةبـ اإلاغ  عوبجز٫ في 
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وع -5 اجلا  ٛاملسعبني يف 

 "Monster university" 
 

وافٗؼ حد ِٗدمٗك تٍط "  بتدطس  ٌك خطست ٜبظ ملا   "!ا

م اهه مل َبُعي  ٖلى ًٖ الجؼء  أج٩لم إويالٚغ

الجؼء الخاوي هى اللي   أن إال ألاو٫ بل الخاوي ٢

 .ؾخد٤ اه٨م حكىٞىه م٘ ُٖال٨م

بدكٛل ٧ائىاث  قغ٦تبِخ٩لم ًٖ  ألاو٫ الجؼء 

ب ٟا٫ اللي هى باليؿبت  تمٖغ ٞيها بهضٝ هل٘ ألَا

 لهم مهضع الُا٢ت الىخُض.  إلاا لاجىحن ألانض٢اء 

مل  ٖبحن بُهُضمىا بٗالم البكغ و َٟلتاإلاغ 

بض٫ هل٘  ب٨ُدكٟىا مهضع ظضًض للُا٢ت ،بيهم بخساٝ منهم و بدخٗل٤

ٟا٫ ٟا٫ضخ٪ وهى  ،ألَا  .ألَا

 إػايو  تالجؼء الخاوي بِخ٩لم ًٖ لاجىحن صو٫ " ماً٪ و ؾىلي " في الجامٗ

ىا بٌٗ ٢بل قٛلهم في  بحن قغ٦تٖٞغ ...و لازخالٝ اللي ما بُنهم اللي .اإلاٖغ

 .أنض٢اءٖؼ إنهم ٨ًىهىا أ النهاًتفي  أصي

 ...وٛحر ج٨ٟحرها بيها إهىامٟاهُم ٦ضه جهلح  وكٝى قىٍت ب٣ىه مً الُٟلم ص

ٔال ٘ الىاؽ في ٢ىالب ٚحر  أو " "ال٣ىلبت ٨ٞغة ...أ  ال٨ٟغة.. .للخٛحر ٢ابلتوي

ٞهي  لؤلؾ٠في ٧ل واخض ُٞىا  و مىظىصة همُُت إنهاصي بٌٛ الىٓغ 

خ٨مذ ٖلُه اهه  ب٣ىاه٪ حكٝى خخو وؾُم ً !قضًض أ٤ٞبخ٨ٗـ ي٤ُ 
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ل  ب٣ى... ٖالم الػم ً.مخٗالي ب٣ىغي ًمٛغوع... ز  خاظتٚحر مهىضم و ما بُٗٞغ

خض  ٖلىالػم جخٛحر و ما ًىٟٗل هد٨م  ال٣ىلبت !تً الخٗامالث لاظخماُٖٖ

  !مً ق٩له

ٌٗا ِ  صي ال٨ٟغة !ػيهم الػم ًب٣ى أط٦ُاء أهلهمضام  !الىعر....ثا بدك٩ل يٛ

ٟا٫ ٖلىٚحر َبُعي  بابا ص٦خىع  ٨ٞغة .لؤلؾ٠مل وازضًً بالىا  إخىاو  ألَا

الػم هٟهم  !أملهمبسُب  أ٦ىن  إالص٦خىع و  أب٣ىالػم  أهاو ماما ص٦خىعة ًب٣ى 

والص٥ أ.... .في الضهُا خاظت أي بيخ٪ ًب٣ى أو في ٞغو١ ٞغصًت مم٨ً ابى٪  إن

 !مم٨ً ًىعزىا اؾم٪ بـ مل الػم ًىعزىا خخهِخ٪ و َباٖ٪ و صماٚ٪

٘ ؾغه في اي٠ٗ زل٣ه ...ثالجا اي٠ٗ ٧ائً مً وظهه هٓغ٥ مم٨ً  !ًىي

 !ٌٛحر الضهُا مً خىالُ٪

بعا ا  ٨ٞغة ٖلىػي ما ٢لىا ٢بل ٦ضه  !نىابٗ٪ مل ػي بًٗها.....ز

 ص يءو ال ًهلح ل ش يءمم٨ً ٨ًىن خخو قاَغ ظضا في  .تالٟغو١ الٟغصً

ب ٞاقل بـ ٧ان مضعب عائ٘.جاوي  !... ؾىلي ٧ان مٖغ

وطا ل خسلِم !٦بحرة ا٢تت مم٨ً جبضأ بسىالخ٣ُ٣ُ تالهضا٢ ....خا

ًٖال٢اج٪  مم٨ً اللي جدبه ٢ىي و  !ال٨غه أو في الخب  تمخُٞغ باآلزٍغ

ً اللي ج٨غه أنض٢ائ٪ أًٞلحكىٞه  ه ٢ىي ٠٣ً في ْهغ٥ و ًسظل٪ و مم٨

 .الهض٤ً الخ٣ُ٣ي و الؿىض اللي بجض ًب٣ى

ٌٗني  " sequel " و هى ٨ٖـ ا٫ "prequel " الُٟلم صه ًُل٤ ٖلُه

صًؼوي هي اللي وازضة  قغ٦ت .مل بٗضها ألاو٫ ل الجؼء ما ٢ب أخضاربُد٩ي 

ب٨ُؿاع هي اللي بدىٟظ في  قغ٦تل٨ً  خ٣ى١ الُب٘ و الخىػَ٘ مً البضاًت
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ل٨ً ب٨ُؿاع ٢الذ  ألاو٫ ما بٗض الجؼء  أخضارصًؼوي َلبذ  .اؾخىصًىهاتها

ما ٢بل  أخضار"  ٨ٞغة... و مً هىا ظذ .ه٨ُىن نٗب ظو الخىُٟ ال٨ٟغة إن

 " ٫ ألاو الجؼء 

اللي بدىٟظها ب٨ُؿاع بخ٨ىن مغؾىمت بالىع٢ت و ال٣لم و  ألاٞالممٗٓم  ة٦ٗاص

ـ وسخ  جغبىٍت با ماِٞل مجا٫ الهخ٣اصها ٨ٖ  .ال٣ضًمتصًؼوي  أٞالمظضا ج٣ٍغ

بحن ٧اهذ  قغ٦ت  ؾىت ألاولىالُٟلم ْهغث للمغة  ٨ٞغة. 7110 ؾىت إهخاطاإلاٖغ

م الخرظُل و ًخو ًٞل  " toy story" و٢ذ الخدًحر لُٟلم  0442

اإلابضئُت ٧اهذ  ٣هت. ال7110 بخاٖت اليسختما ْهغث  الخٗضًل ٞيها لٛاًت

ً وخىف الخؼاهت  .و ٖمغها ما بدؿِبه ؾىت 91اللي بخٓهغ لغاظل   بدخ٩لم ٖ

ا٢٘ ٧ل وخل ٧ان بُمشل زٝى مٗحن في خُاجه إلاا بيهاظم الخٝى صه في الى 

م ٖلى .بُسخٟي الىخل اللي بُمشله في الخؼاهت  أنها إال ال٨ٟغةمً سخغ  الٚغ

٤  يؿبتبال اصة ؤلاهخاطلٍٟغ و احٗضلذ للك٩ل اللي  ،ػمال ًٖ ال ٧اهذ مباقغة ٍػ

 .7110ْهغث بُه في 

بحن في الجامٗت الجؼء ؼئحن خ٣٣ىا عص و الج 7109 ؾىت إهخاط"  الخاوي " اإلاٖغ

 .الى٣اص و الجمهىع  مؿخىي  ٖلىٞٗل عائ٘ 

ُٞلم اهُمكً ًبضأ بضاًت مبهجت  ر ٗخبر ا٦تهٓغي الجؼء الخاوي ٌ مً وظهت

بحن احٗلمىها مً أو ز ٍيخهي نهاًت ا٦تر مً مبهجت،و  لم الله صعوؽ اإلاٖغ

الػم جالقي في  مٗا٥ تاللي مٗل٣ ألاٞالم٧ل  ٖلى ٦ضه ٌٗني بىٓغة !هٟس ي

... .الُٟلم صه إال في صعاما  الُٟلم الػم ًب٣ى أخضارفي  الهغإ اللي بُدهل

 !مبهج جماما
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اجل -6 ٗدٙ العؿس   " Ice age" م

تطمع  تكدر  دٖاجٕ.... عمٜ"  ٖا   ظّزٙ 

ٌا... .ال وتغكز بغٕٖٛ أ  !ٛكزاو ِحتفظ لٍفض٘ 

ْٖعين  ٜاٌت وعاٌا دلٕقت املفزٔض تٍض  "!ٛكزاو ٖإ

 

 جماما  يص تيض الجمل إويبٌٛ الىٓغ ًٖ 

 إن الػم هى٣ل ألوالصها ٌٗني إًه ٦غامت بكٝى و 

 ل خض ُٞىا ٣ًضع و إػاي ًداٞٓىا ٖليها، إال إن ماِٞ

ًى٨غ إن في مجمىٖت مً الىاؽ إلاا بدخجمٗىا م٘ 

 بٌٗ 

اث  بخيؿىا اإلاهُلخاث صي جماما! بخ٣ىمىا بخهٞغ

ٚبُت أو سخُٟت... مل بخساٞىا إن خض ٨ُٞم ًد٨م ٖلى الخاوي...و ال 

اتهم أنال.... صو٫ مم٨ً ٢ىي ج٨ىن ٢ابلتهم  بخساٞىا خض ًد٨م ٖلى جهٞغ

هم و اهذ نٛحر أو إلاا ٦برث... مم٨ً ج٨ىن ما نضٞت... مم٨ً ج٨ىن ٢ابلت

٢ابلتهمل زالو في خُاج٪ و بدخ٩لمىا في الىا٢٘ لاٞتراض ي بـ! بـ 

 الخالنت إن خُاج٪ ما بِب٣اف ليها َٗم مً ٚحرهم!

 

" وخُض ت مامىر " و صه ٞهُلت مى٣غيت مً الُٟلتالُٟلم ببؿاَ ٢هت 

ٖكان ًغظٗىا َٟل  م٘ خُىان ال٨ؿالن و بُسىيىا عخلت جماما بِخ٣ابل

اهه  ألاؾاس يبِىًم ليهم همغ " مً هٕى مى٣غى بغيه " هضٞه  .ألهلهنٛحر 
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ُم ٢ُُ٘ الىمىع اللي ٖاًؼ ًيخ٣م مً  أنال ًازض منهم الُٟل  ٘ بُه لٖؼ و ًغظ

 .الُٟل الهٛحر برهه ٣ًخله أبى الهُاص 

 " ماوي الغخلت برنض٢اء٤ بالُٟل و بِخٗل٤ م٘ الى٢ذ الىمغ " صًجى " بِخٗل

 أيبُىنلىا لهضٞهم و بُهبدىا ٢ُُ٘ ًسخل٠ ًٖ  النهاًتفي و ،و ؾُض "

 !٢ُُ٘ جاوي

ً الػم ج٨ىن ٦ىمُضًتلاهُم أٞالم٧ل  ـ  .لؤلَٟا٫ مىظهت باألؾاؽ ألنها ِك ب

ًٖ  ابُٗض !ٞٗال صه ا٦تر ُٞلم ال٨ىمُضًا ُٞه ناعزت صي ألاٞالممً ٧ل 

 ...مً الُٟلم صه إًهال٨ىمُضًا زلُىا وكٝى ه٣ضع هازض 

ٔال ٖمغها ما  ةالىخض .وخُض ب٣ىج لمهما ٧اهذ ْغوٞ٪ ما ًىٟٗ ...أ

 .مٍغدت إنهام٩ان مهما خؿِذ  أليل٪ جىن

ٌٗا اط ...ثا اللي قاًٟه مؼعج مل  ناخب٪ .مُلىب و مُٟض و هللا ؤلاٖػ

 .أبضاٖىه  هخ٣ضع حؿخٛنى

ًإلاا بدخجم٘ اهذ و  ...ثالجا و  نضا٢ت أًٞللٗمل زحر صه بخ٨ىن  آزٍغ

 .ىبدب٣

بعا ا مً اه٪ حٗامل  أًٞللُ٪ و جخٗامل برزال٢٪  ؤلاؾاءةاه٪ جيس ي ....ز

ً م مً  ٖلىماوي  .برزال٢هم آلازٍغ اهه  إال  أمهو  أبىهالبكغ ٢خلىا  إنالٚغ

 .أبىهخاعب ٖكان ًغظ٘ ابً الهُاص لخًً 
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وطا وجالقي  ت بيُتو مم٨ً جبضأ في ؾ٨ ،ال٩ائىاث ٖمىما بدخٛحر....خا

٣ ٪ ال صه اهذ مم٨ً حٛحر ٢ىاٖاج٪ و جخٛحر اهذ هٟؿ٪ مل بـ ٚحرث ٍَغ

 .خخهُا

ٍ جب٣ىا قبه بٌٗ ٖكان جب٣ىا ٢ُُ٘ ....ضادضًا ً ج٨ىهىا  !مل قغ مم٨

 .خ٣ُ٣ُحن أصخابمسخلٟحن ظضا و صه ؾبب ا٦تر مً ٧افي ٖكان جب٣ىا 

بلى ؾ٩اي و اللي وػٖخه  قغ٦ت اؾخىصًىهاث إهخاطللُٟلم هٟؿه هى  يؿبتبال

20 " قغ٦ت
th

 century fox " 

٧لها  ألاظؼاء .7101 إهخاطظؼء ٧ان  آزغ و  7117 ؾىت إهخاطظؼء ٧ان  أو٫ 

ٌٗني " بدخٛحر َبٗا  أ٢ى٫  إوي تبخضوع َبٗا في الٗهغ الجلُضي "مل مدخاظ

" صًجى بُالقي ههه جاوي   .ىر بيذ و بُدبها و بِخجىػوابرن ماوي بُالقي مام

 ةممحز  تمان خخهُْهغث ٦ .ةؾُض بُالقي خٓه مً الؿٗاص . ختىبغيه "

ل إلاا بُسخٟي و ٌؿُبهم ٧ل مغ    .ةظضا و هي با٥ اإلاسخل اللي بتٖز

 ألازحرة ألاظؼاء .خض ؾىاء ٖلىالُٟلم ها٫ اؾخدؿان الى٣اص و الجمهىع 

 هض و ٖباعاث مم٨ً ج٨ىن ٚحر مىاؾبتٞيها مكا إنهاواظهذ اٖتراياث 

ضه أوهُٟه الخ٣ُُم صه نٗب أ لؤلؾ٠ .لؤلَٟا٫ ٟالن  أٍؤ صلى٢ذ و  ا٫ألَا

و هم في  أهلهمًٖ  وعي ٦بحر بداظاث ٦خحر ٧اهذ ٚاًبت مً ؾً نٛحر ٖىضهم

  !مؾنه
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 "Shrek" غسٖك الػٕه  -7

َ غري وا ٖعزفٌٕ٘"  ٓ  ،دٔه بٗحكىٕا عمٗا و ُ كد  أكُٕبفضن  أٌاعغا

 لٕحدٙ "

 

م مً  ٖلى  ظضا جدضًضا وا٢ُٗت  الجملت صي إنالٚغ

 ٪ مً ا٦تر لضعظت ألالم، إال أن ؾلؿلت أٞالم قٍغ

 ألاٞالم اإلامخٗت اللي مم٨ً حكىٞها في خُاج٪.

جهلح  ٖغوؾت ٖلىالُٟلم ًٖ مل٪ بُضوع  ٢هت

  إنها

 

ب٣ُغع ٌٗخمض  .بُدغؾها جىحن ٢لٗتفي  مدبىؾت أمحرةبُسخاع  .لُه تج٨ىن ػوظ

وٖضه عيه و أاإلال٪ صه ؾغ١  ألنالٛى٫ بُىا٤ٞ  .ٚى٫ ٖكان ًجُبهاله ٖلى

 .حرةألامه٣ظ ه وأًغصهاله لى هحح في مهمخ

 إناللي بخ٨دك٠  حرةألام إه٣اط بِىحح في .بِىُل٤ في عخلخه م٘ خماع ٞهُذ

 !خدى٫ في اللُل لٛىلتُٞىها بد حرةألام !مً مجغص لاخخجاػ لٗىتها ا٦بر ب٨خحر 

هخخٟ٪ إلاا  اللٗىت ألههٖكان جخجىػ اإلال٪  ةهي بدؿٕغ في زُىاث الٗىصو 

 .يص اللٗىتقٍغ الخدغع مً الخب الخ٣ُ٣ي  .ج٣ابل خبها الخ٣ُ٣ي

٪ و هى بُدبها إنهاالجمُل  ..و لاجىحن .لؤلبض ٚىلت ب٣ىٞبد .بخدب قٍغ

 .بُِٗكىا ؾٗضاء
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ه٣ضع  أ٩ٞاع  مؤزغا الُٟلم ُٞه قىٍت إهخاظها اللي بِخم ألاٞالممٗٓم  ة٦ٗاص

 ...هسغط بيها

ٔال ً... الخٝى مً خ٨م .أ مم٨ً جدهل ل٪ في  خاظت أؾىأٖلُ٪  آلازٍغ

 ج٨ىن ٧ائً بك٘ ٞٗال. أله٪بُىنل٪  .الضهُا

ٌٗا ٢لب٪ إلاجغص اهه  ٖلىالشخو اللي بدكٝى وظىصه في خُاج٪ ج٣ُل  .. .ثا

بُداو٫ ًسغظ٪ مً ٖؼلخ٪ صه الهض٤ً الخ٣ُ٣ي اللي مل اإلاٟغوى جٍٟغ 

 .ُٞه

اث  ذيغب اللي  ألاٞالمُٟلم صه مً ..ال.ثالجا في  ال٣ضًمتصًؼوي  أٞالمهٍٓغ

م و عاقي ب٣ىحر مل قٍغ ًألام !م٣خل مم٨ً ٨ًىن ؾيئ ٖاصي  ..هبُل و ٦ٍغ

اإلاهمكحن في  آلازغ الجاهب  ٖلى !اإلاىهب مل مٗىاه خؿً الخل٤ !ظضا ٌٗني

 .اإلاجخم٘ اللي بِخم اؾخٛاللهم هم اللي ٢لبهم َُب ٞٗال

بعا ا ما جساٞل مً  !ج٨ىن اهذ اللي مدؿبب في لٗىخ٪ تمم٨ً ببؿاَ...ز

مم٨ً ج٨ىن مسخل٠  !وخكت خاظتمل قٍغ ٨ًىن مٗىاه  ألههلازخالٝ 

 ٖاصي. ب٣ىٞبالف ججبر هٟؿ٪ اه٪ ج

وطا  !٧ان ق٩ل٪ أًاإلاا جدب هٟؿ٪ الىاؽ هخدب٪  ...خا

٪  ألاو٫ الجؼء  ً قٍغ م وع٦ـ باالقترا٥  قغ٦تجىُٟظ  7110ٖام  إهخاطم صٍع

 ؾىتجم وكغها  ٣هتالُٟلم بضأ ب !ب٨ُؿاع و جىػَ٘ صًؼوي اؾخىصًىهاثم٘ 

اهه جسلي  إال ٍلها لُٟلم اإلاسغط ؾدُٟحن ؾبُلبحرط و اقتري خ٤ جدى  0440

م ووع٥ اللي بضأث في   !0449 ؾىتاإلاكغوٕ  صعاؾتًٖ الخ٤ لهالح صٍع
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بـ ٖمىما صه لخؿً  .في قٛل لاهُمِكً باصئت كغ٦ت٧اهذ لؿه ال لؤلؾ٠

مم٨ً ٧ان ًسغط بك٩ل ا٢ل مً  7110الُٟلم ٧ان ٢بل  إهخاطالخٔ الن لى 

 .٦ضه

 ؾىتكً ُِٞلم اهُم أًٞلوؾ٩اع ص مً الجىاًؼ و ٞاػ برم اجغخح لٗضالُٟل

7110.  

ج٣بل  إػاي"  ال٨ٟغةهٟـ  ٖلى٧ل واخض ٞيهم بِكخٛل  أظؼاء 9نضع له 

م لاهخ٣اصاث "   تجىا٢ل " ٖضم ز٣ إنها ة٧اهذ مً ال٣ى  ألاظؼاءهٟؿ٪ ٚع

٪ في هٟؿه " برهه ًش٤ في  قاب وؾُم   ب٣ىإلاا حٗغى ٖلُه اهه ً ؾاخغةقٍغ

  !بضه و ما ٨ٞغف في اإلاساَغ اللي وعاء الٗغى صه هى عخبو 

٪ بٗض جدىله مً ٧ائً "  ظؼء جاوي ها٢ل الًٛىٍ اللي بِخٗغى لها قٍغ

الخدى٫ صه  إػايو ػوط و مدبىب مً الجمُ٘ و  أؾغةٚحر اظخماعي " لغب 

بالًِٛ  ال٨ٗـ صه هُدـ مٗاها ٖلى٧ائً ًخ٣بلها  أيؾهل  خاظتمل 

  !ًسلو مً ٧ل صه الٗهبي اللي هُسلُه ًخمنى

٪ في اإلاُل٤ بدسخغ مً الشىابذ اللي  ؾلؿلت ٞيها الػم ج٨ىن  أمحرةقٍغ

 ي واضختص تالسخٍغ .و وؾُم أمحر و البُل الػم ٨ًىن  تالخُل تو ٢لُل ظمُلت

 .٧لها ألاظؼاءظضا في 

ا و ه٣ضًا ؾلؿلت ٪ هحخذ هجاح مبهغ _ ظماهحًر ت  ٖالُ أعباحو خ٣٣ذ  -قٍغ

الهىحي للخماع نض٤ً قٍغ٪  ألاصاءي " اللي ٢ام بٗمل مغف إًضي"  إن لضعظت

بٗض نضوع  زغاء في الىالًاث اإلاخدضة ألا٦ثر ٖغف اإلامشلحن  ٖلى٧ان بُترب٘ 

 !الجؼء الشالض
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 "Toy story"  لعبٛ حكاٖٛ -8
 

 " حاجٛ" المعب بتكدر تغٕف كٕٔٔٔٔٔٔه 

بت ٦ضه ًىٟ٘ ج٨ىن ؾلؿلت ٨ٞغة إػايهى   ؟٦ضه ةخلى  أَٟا٫ أٞالم مٖغ

 

ب ال٨ٟغة  اللي مغث بسُالىا ٧لىا  ال٨ٟغةهي  تاإلاٖغ

لىخضها  ألالٗابإلاا بيؿِب  .أَٟا٫ إخىاو 

   ؟إًهبخٗمل 

و بدخدغ٥ و  ألالٗاببخضب في  خُاةفي الُٟلم ال

 بخسُِ 

في خخو ه٣ُغب  إن ما جدـ أو٫ و جىٟظ..و 

ئت  !منها بترظ٘ ٞجرة مجغص الٗاب بٍغ

 تاإلاًٟل لٗبتووصي" ال، بُداو٫ "باػ " " ظضًضة لٗبت لؤللٗابإلاا بُجي ًىًم 

اهضي ب٣ُٟض قٟٛه  إنللُٟل اهضي اهه ًخسلو مىه زهىنا م٘ قٗىعه 

اة ًىا  أصخابهىحح إلاا زُخه بد .الب٣غ اللي هى بُمشله بُه و بٗالم ٖع بحٞر

٘ باػ جاوي في مٛامغةباللي ٖمله ٞ  النهاًت...في .بِخٗلم ٞيها ٦خحر ًُُغ اهه ًغظ

 .بُدبه و مؿخدُل ًخسلي ٖىهاهضي  إنب٨ُدك٠ 

 ؟إّٚانفٛهى دِ عاٚز ٚمٕل 

ٔال  صلى٢تي لٛاًت أها ظضا ةم٣ٗض تالُٟلم بِىا٢ل بك٩ل َٟىلي ٢ًُ ...أ

" ال٣ٟض و  ٨ٞغةبِىا٢كها و هي  أَٟا٫ُٞلم  إناؾخىٖب  ٢اصعةمل 
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ٖالي مل اه٪ ج٣ٟض خخو ماث ال  مؿخىي  ٖلىؾدبضا٫!" و ال٣ٟض هىا لا 

 !الم ما ب٣اف ًدب٪صه حي ٢ضام٪ بـ هى ز

َى٫  أَٟا٫ابى٪/ بيخ٪ بُسخبروها و هم  اإلاكاٖغ صي إنٖمغ٥ ٨ٞغث 

إلاا بُجي  أو اإلاىبُل  ٗضي ماؾ٨تإلاا بخ٣ ؟إلاا بدؿُبهم و جغوح الكٛل ؟الى٢ذ

ٌ ٧ل صه .َٟل ظضًض  ٖلى" اهه ب٣ى إخؿاؽو بُداو٫ ًخسلو مً  هى بحٞر

  !ٖى٠ُ ًب٣ى أو ٌُِٗ  أو الٝغ " برهه ًب٣ى ٖهبي 

ظه باػ ٖكان اهضي ًدبه و ًضي له ٧ل  ةٞجر ..ووصي" ٧ان ؾُٗض في خُاجه"

بت و  .لاهخمام اث ووصي الٍٛغ  .مً هىا بضأث جهٞغ

ٌٗا  هى صا .ٚلِ خاظتاللي بجض اللي ٣ًٟىا يض٥ إلاا حٗمل  ألانض٢اء...ثا

ب إلاجغص  ٖلى٣ًٟىا مٗا٥ و ًىهغو٥  إنهممل  ،الصح  إنهمخخو ٍٚغ

 " مٓلىما أو إلاا ْا أزا٥ًىهغو٥ " اههغ 

 أمٌٗني إلاا ج٨ىوي  !مل بدخٛحر ل٨ً ًم٨ً لاهخماماث جخٛحر اإلا٩اهت....ثالجا

 .م٩اهخه ؾُٓل فياهه ٧ان و ماػا٫ و  ٨بحرةالػم جٟهمي ابى٪/ بيخ٪ ال ةظضًض

 ....َمىىهم.نٛحر ألهه بـ ًم٨ً تهخمي بالهٛحر قىٍت

بعا ا ً ججبر٥ حٗمل ...ز ٝ اللي مم٨ ًؼها بخٗلم٪ مل ٖا أهذ خاظتالٓغو

 .أًٞلىع بك٩ل ألاماه٪ جىطج و حكٝى 

وطا م٪ الجضًض مم٨ً ٨ًىن مؿخ٣بال ؾىض٥ الىخُض....خا  .ٍٚغ

اهضي باللٗب بخاٖخه  لُٟلم اهه هى٫ مً حجم ٖال٢تا ٖلىمرزظي الىخُض 

 .ألٗابها٦خحر جدـ بالظهب ججاه  أَٟا٫ زلى ألاعجحٖلى و 

 ٞاث ٖلى ألاو٫ و الُٟلم ٞٗال اهخم ٦برجىا  أًىه"  0449 ؾىت إهخاطالُٟلم 

 " !ؾىت 79 إهخاظه
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الؾخىصًىهاث ب٨ُؿاع " ٧ان وف الؿٗض ٖلُىا و  إهخاط أو٫ ٌٗخبر  ألاو٫ الجؼء 

اإلاىخج اإلاىٟظ لُه ٧ان ؾد٠ُ  إنالجمُل  .هللا " باالقترا٥ م٘ صًؼوي َبٗا

 !ابل قغ٦تًىه هى بخإ أ !ظىبؼ

م حج !تو زبراء التربُ هحح هجاح ظماهحري ؾاخ٤ و ها٫ اؾخدؿان الجمهىع 

 أًٞل بروؾ٩اعنٟداث للؿغص و ٞاػ  الجىاًؼ اللي اجغخح ليها مدخاظت

ى ُٞلم اهُمِكً و  الىجاح صه ًٞل م٨مل للجؼء   .أٚىُت أًٞلؾِىاٍع

و  ُٞه بدخر٦ض مساٝو ال٣ٟض و لاؾدبضا٫  7101 ؾىت إهخاظهالخالذ اللي جم 

بخسليهم   صي خجغبتال !نهماجسلىا ٖ أصخابهمزايتها و  تلٗب جاهُ خجغبتب

ألن اهضي نض٤ً مسلو ما بـ و  .البكغ و اللٗب اللي بخدبهم ها٢محن ٖلى

هخازض  إنها٧لهم لبِذ بيذ هى ٖاٝع  همبِى٣ل ه،لٗبًٖ  ب٣ُضعف ًخسلى

 في اللخٓت صي .ال٣ضام  و ب٣ُغع ًدخٟٔ ب " ووصي" أصخابهبالها مً 

بض٫ ما  أصخابهًل م٘ اللٗب بُسخاع اهه ًٟ .ووصي بُصبذ اهه هى اللي ٦بر

اإلاالًحن ٞٗال إلاا اهضي بِؿِب  أب٩ى... في مكهض .ًغوح م٘ اهضي لىخضه

....في .أزحراللٗب ب٣ُٟىا ًىصٖىه وصإ  أصخابهو  تو ًغوح الجامٗ أصخابه

 حؿخمغ م٘ ال٣ٟض لى لُ٪ ؾىض خ٣ُ٣ي.. الخُاة مم٨ً إن إقاعة
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 " ratatouille "...خمطبٗطٛ بالؿمؿٛ -9

ٕ فضمت تبص ٔراك ٘ وضتٍٗك " إْٖ.. عىزك وا ِتكدر تغٕف ." ل  الم

  !٢غب للخُٝغُٞلم جاوي بِخ٩لم ًٖ ال٣ىلبت بـ بك٩ل مسخل٠ و أ

 !ٞاع بُدب الُبش

 ٞحران َبُُٗحن بُا٧لىا مً ٧لهم  أهلهالٟاع اللي 

 أيما ِٞل  .اإلاُابش أ٧لبِؿغ٢ىا  أو  الؼبالت

 إخؿاؽ

بُٓهغ بُنهم  ٞجرة .و ال مؼاط لُه ألا٧ل هاخُت 

صه اللي مىهىب ظضا في الخٟغ٢ت بحن  ٟاعال

 الغواًذ بخسلُه 

 

ب٣ُغع ٌؿُبهم و ًدب٘ خلمه برهه ًُبش ونٟاث  آلازغ في  .ليهم يؿبتمهم بال

َبار ٞغوس ي و هى  أٖٓمقبذ  صي الغخلتفي  لُلت.. و ب٨ُىن ص.بُه تزان

 !ظىؾخى

اللي و  ؤلاَال١ ٖلى قاب مل مىهىب ، بُٓهغ " لى"،آلازغالجاهب  ٖلى

مي " الٟاع اللي  .بحروح ٌكخٛل في اإلاُٗم بخإ ظىؾخى و هىا٥ ب٣ُابل " ٍع

الٟاع مل بـ مىهىب في الُبش ال صه ٦مان ب٣ُضع  إنب٨ُدكٟىا م٘ بٌٗ 

ما  لٛاًتالىي٘ ٧ان " عابذ/ عابذ "  !ًضهئًخد٨م في " لى " و بُسلُه ًُبش ب

.. .ابً ظىؾخى و وعٍض اإلاُٗم " لى " هى  إنب٨ُدك٠ مضًغ مُٗم ظىؾخى 

ل ًُبش و بِو  َبٗا بِىحح  النهاًتبـ في  !د٨م ُٞه ٞاعخ٦مان اهه ما بُٗٞغ

البدض ًٖ طاجه و  تاهه ٧ان صح في عخل ألهلهالٟاع اإلاىهىب و بُصبذ 

 !ب٨ُك٠ للٗالم اهه هى الٟاع الُبار
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 ؟إيهالػقؾم ده بقؼول 

ٔال ذ  أله٪ٍغ ٦ىَـ ٢ىي و مل ق ألوالص٥الػم حؿم٘ .....أ هاضج و مٍغ

لى مل هخ٣ضع جمص ي مٗاهم  .َمىخاتهم أو  أخالمهمبخجاعب ٦خحر حؿٟه مً 

 م ؾلبي و ه٣ض إلاىهبت خ٣ُ٣ُتب٨ال  ٣ٖبت ب٣ىهم مل الػم جفي مكىاع خلم

 .خاظتوال  إنهااللي قا٠ً  –اهذ بـ  –مم٨ً ج٨ىن 

ٌٗا  النمم٨ً ٨ًىن ٦ىَـ و مُٟض  !س يءالخ٣الُض  ٖلىمل ٧ل الخمغص  ...ثا

 !ال٩ائىاث اللي ما بخ٨ٟغف و ما بخٛامغف هي اللي بخمىث في م٩انها

ً هٟؿ٪ مهما ٧ان مايُ٪ زهىنا لى ٦ىذ مىهىبثالجا...  ،ما ج٣للل م

 !ٖمل٪ هى اللي اإلاٟغوى ًخ٩لم ٖى٪

بعا ا .. بـ ما حؿدؿلمل ... َبُعي اه٪ جدبِ.مل ُٖب اه٪ جٟكل....ز

 للُرؽ.

وطا  ال٣ضًمت تالُبس !٢ىة أ٦ثرها٨ىن بخ ألاقُاءما ابؿِ صاً ....خا

 ةالٟاع الُبار مً الى٣ض اللي حؿبب في خؿغ  أه٣ظثهي اللي  خ٣لُضًتال

 !ألاًامظىؾخى في ًىم مً 

 اؾخىصًىهاثو ٧ان زامـ ُٞلم جيخجه  7112 ؾىت إهخاطالُٟلم صه مً 

و قاع٥ في  أزغظه ." Buena vistaاؾمها "  قغ٦تب٨ُؿاع بـ ٧ان جىػَ٘ 

 الهىحي لضوع " ظىؾخى " باألصاءصه ٚحر اهه ٢ام  .بغاص بِذ ٦خابخه الىجم
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 "ratatouille" ت " هىبالهله تاؾم الُٟلم اللي اجمهغ ٫ " زلُبُُ

 أ٧لت٧اهذ بخٗخبر  ًٖ قغائذ زًاع ٖليهم نلهت، ٖباعةي هى َب٤ ٞغوس و 

  ٞغوؿُت تقٗبُ

 ُٟظ.ؾيخحن في الخى أزض .7119 ؾىتللُٟلم صه مً  ؤلاٖضاصو  تبضأ ال٨خاب

 

 أًٞل صزل ٢اًمت 7101 ؾىتُٞلم اهُمِكً. و  أًٞل أوؾ٩اع ٞاػ بجاًؼة

ش 011  .ُٞلم اهُمِكً في الخاٍع

مي احٗلم َبش الىنٟت إنذ بخ٣ى٫ زغظ تفي هٍٓغ ي " زلُبُُت ص ٍع

مي  ." اًجى" ها٢ض الُٗام أم" مً  بالهلهت ٖكان ٦ضه إلاا صا١ َب٤ ٍع

اث الُٟىل  .تعظ٘ لظ٦ٍغ

ش مل  أهابخٗبر ٖنهم "  إنهااللي هاؽ ٦خحر قاٞذ  الجملتب اًجى صزل الخاٍع

 "!بٗك٣ه أها.... .ألا٧لبدب 
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 Bug's Life""  حػسٚ حٗاٚ -10

َ قٕٙ .... حتٜ." وع بعض .. ٖكدرٔا حيككٕا ِدف .الصػريٖ

 "كبري
 ؟ال ُٞلم ؾُاس يصه و  أَٟا٫ُٞلم 

 

ً مؿخٗمغة ٢هت  اإلال٨ت اهمل بخد٨مه الُٟلم ٖ

  .حرةألامو

ىمل بِكخٛل ٞيها جدذ عخمت خكغاث ا٦بر " ال

مً اللي  وؿبت" ٖكان ًضٞٗىا لهم  بلُجُت

 ً ت هىا البلُجُ إن ال٨ٟغة .و قغب أ٧لبُجمٗىه م

هىا  .ىا في ًىم بُُلبىا ي٠ٗ اللي بُازضوهجُبِ

ً الىمل الٗامل  اللي بُٗمله صه ب٨ُىن  .ٗترىاهه ًخمغص و ٌب٣ُغع واخض م

 بِخسلهىا مً ؾلُت إنهمبُىنلىا  آلازغ و في  الىمل ٧له ًخدض إنؾبب في 

 .تالخكغاث البلُجُ

 في الُٟلم صه هخالقي...

ٔال و حؿخ٠ًٗ  .. إلاا جب٣ى في مى٠٢ ٢ىة.ٍدتو نغ  تواضخ تعؾال....أ

ً ً َا٢ت ألن.. .ما جؼوصهاف آلازٍغ ِ بُىلض لاهٟجاع ل٩ل ٧ائ  .و الًٛ

ٌٗا و٠٢ الٓلم  ججاه ٢ل زُىةأ .مؿخ٠ًٗ أو مهما ٦ىذ ي٠ُٗ  ....ثا

 .بخٟغ١ ظضا



 
69 

ت...ثالجا همل ٖامل / همل مداعب "  " جهيُٟاث ٖالم الخكغاث الٗىهٍغ

و ج٣ضع  ٢ىٍتبـ  تٖاصً مم٨ً ج٨ىن هملت !لىملتا ٖلىللخ٨م  مل ٧اُٞت

 !ظه اإلاداعبحناجى 

٘  قغ٦ت إهخاط 0443 ؾىت إهخاطالُٟلم مً    .صًؼوي قغ٦تب٨ُؿاع و جىػَ

ٟا٢٫ًاًا ا٦بر مً ٞهم الُٟلم صه بِىا٢ل ػي ما ٢لذ  .. .الخمغص .ألَا

ب  !اإلاؿؤولُت.. .تالؿلُ في الُٟلم بك٩ل ؾلـ ظضا  ٧لها زاعظت إنهاالٍٛغ

 !ح٣ُٗض أيمً ٚحر 

....و ٞاػ بٗضص ٦بحر مً .الى٣اص و الجمهىع  مؿخىي  الُٟلم هحح ظضا ٖلى

 .الجىاًؼ
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 "Pinocchio"  بٍٕٗكٕٗ -11
 

اميا خم٘ ضىريك ٔ د  ".ٕ  "!كحكى .. ِ

 

 ...عظل وخُض بُدلم اهه ًسل٠ و ما ب٣ُضعف

  .ىى٦ُىِب٣ُغع ًهى٘ َٟل مً الخكب و ٌؿمُه ب

 ... .ش يء٧ل  ٫ هاخُتبِىى٦ُى بُدغ٦ه في الضهُا ًٞى 
 

البدض  ججغبتو ٣ًغع بسىى  أبىهًٞى٫ بُسلُه ٌؿِب 

٣ت بُسىى ججاعب  !َٟل َبُعي ى٣ًضع بيها ًب٣ ًٖ ٍَغ

 .بُىنل لهضٞه آلازغ و في  ة٦خحر 

ذ لؤلؾ٠ نضام صًني الُٟلم هي ٢هت في صؽ  ٣هتجم اؾخسضام ال ،نٍغ

ً اإلاٟاهُم التربىٍ تمجمىٖ ذ لٗباع  ت اإلاُٟضةم "  ةفي اؾخسضام واضح و نٍغ

 "!تلُجبرع الىؾ الٛاًت

ٔال ....٧لها .ٖلُه ىى٦ُى و الخٗل٤ بُه و ٖضم الؿُُغةنى٘ بِ ٨ٞغة ...أ

 !و حؿُُغ ٖلُه جماما ش يءاه٪ ٖمغ٥ ما هخ٣ضع جهى٘  ٨ٞغةبخهب في 

ٌٗا ٞيها مىدىُاث  !ال٨ٗـ ٖلى ..جماما تبِىى٦ُى ما ٧اهدل ممخٗ ت.. عخل.ثا

َٟل  ألي إقاعة٦ضه هي  ت.. ٌٗني ببؿاَ.ٞٗال مً ز٠ُ و اؾخٛال٫ مسُٟت

  .اهه هُىاظه نٗاب ٦خحر ػي صي ججغبتًداو٫ ًسىى 
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واضح  ىال٨ٗـ صه بِب٣ ٖلىة، للىجا تاؾخسضام ال٨ظب مل وؾُل....ثالجا

و هُىجى مً  ةبِىى٦ُى هِؿخسضم ال٨ظب مغ  إن اإلاك٩لتبـ  !و هخخ٨ك٠

 !لاخخجاػ بًٟل مىازحره اللي بخ٨بر

بعا... ا   قٍغ الجىُت ز
 
م ٖكان جدى٫ بِىى٦ُى لُٟل خ٣ُ٣ي اهه ًد٨

اجه مل  أنال الًمحر  إن اإلاك٩لتبـ  ةممخاػ  تههُد وصي .يمحره في جهٞغ

اللي  صه بُجي بالتربُت الؿلُمت !ؿانإلوبا٦ضط " م٘ جدى٫ الخكب هُجي "

بخ٣خل الًمحر صه في مهضه و  تو ْغوٝ و بِئ ه جغبُتالن ُٞ ،بدىمي الًمحر

 !الًمحر مىٗضمت أخخامجسغط 

هخاظاث صًؼوي أًٞل إو ٌٗخبر مً 0421 ؾىتصًؼوي  قغ٦ت أهخجخهالُٟلم صه 

 .ؤلازغاطو  مً خُض الهىعة ال٣ضًمت

ث بِىى٦ُى " اللي ٦خبها لاًُالي ٧اعلى ٧لىصي " مٛامغا ٢هت ٖلىالُٟلم مبني 

 .0339 ؾىت

 أزغظه"  Artificial intelligenceزغط للىىع ُٞلم اؾمه "  7110 ؾىت

ً  ٖلى .الٗب٣غي ؾدُٟحن ؾبُلبحرط م م  ٢هت ٖلى تالُٟلم مبِى ٢هت انالٚغ

ال جسخل٠ ًٖ  ببؿاَت إنها إال 0414 ؾىتلل٩اجب بغاًً اصلِـ ٦خبها  ٢هحرة

ىى٦ُى ٧ان زكب  ل٨ً صًُٟض " ِب إنبـ  ال٨ٟغة .ِىى٦ُى نهائيب ٢هت

اإلاؿخ٣بل ًٖ ؾذ في  أخضازهالُٟلم بخضوع  !الُٟل اللي في الُٟلم " عوبىث

 لبدؿخُٗض ابنها و بخده .عوبىث بُدبها بجىىن  بخ٣ٟض ابنها ٞبخ٣غع جدبنى

 أًٞلمكا٧ل بِىه و بحن صًُٟض ٞبخ٣غع جخسلو مً صًُٟض بك٩ل ؾلبي " 
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صًُٟض بِؿاٞغ الٗالم ٧له بدشا ًٖ  .اللي هخٗضمه " كغ٦تحُٗضه ال إنهامً 

٣ه جسلُه " َٟل خ٣ُ٣ي" ٖكان ًغظ٘ المه و جدبه   !ما بُدبها أصٍَغ

 إن أًٞل...و خخهُا ال .تالٗائلُ ُٞلم ؾبُلبرط ٚحر مىاؾب للمكاهضة

ٟا٫  ....أنالٌكىٞىا ُٞلم بِىى٦ُى  ألَا

 

 ً ٟا٫ ٢هتبُٗضا ٖ  بِىى٦ُى " مخالػمتاؾمها "  تمغيُ لتي في خاص ألَا

 ب٣ىبِ !باإلاهغي " ٧ل ما ب٨ُضب ُتبُٗاوي اإلاهاب بيها ب " الخاػو٢ت/ الٚؼ

صي  الخالت إن ألاظمل !٦ظبه مًٟىح ظضا ٌٗني ا٦تر مً اإلاىازحر اللي بخ٨بر

٘ الشخو صه لٛاًت  !ما ٣ًى٫ الهض١ بخًٟل مؿخمغة م
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التٛتػازل٘ يف وؿٍع  -12  الػكٕ

 " Charley & The Chocolate Factory" 

 

ع فمٕ ا  !"  الدٌٗ ع كتري يف  فمٕ يف 

اكرتٔ بٗطبعٕا وٍّا   ًٕٖ . لكَ .كن  .

بظ يف  اكس  مخظ تر فٗؼ غري  ا و

مل كمْ ا الم٘  !الع بظ ِٕ  يب  الػ

ع ٖٚضخ٘ بالتركس اُ الفمٕ . .عػ .

يب  "؟اٌت غ

مم٨ً هل ....إلاا ج٨ىن ٣ٞحر ٢ىي 

ٖمغ٥ ٖكان  جًخي بٟغنت

  ؟أؾغج٪

ا ى ٧لهم بُداولىا ٌكخٛل أهلهالُٟلم ًٖ حكاعلي الُٟل ال٣ٟحر اللي  ٢هت

لي واه٩ا "  .ٖكان ًىٞغوا ٢ىث ًىمهم ل٨ً في بُنهم خب و جماؾ٪ بُٗلً " ٍو

 ٘ اعة 9ة ًٖ ظاًؼ  ألاقهغ  الك٨ىالجتناخب مهى حكاعلي  .مهىٗه جظا٦غ لٍؼ

لي واه٩ا  ةاهه ًالقي جظ٦غ  ب٨ُىن مدٓىّ ٦ٟاًت و بُضزل ٖالم ٍو

٧اهذ بهضٝ البدض ًٖ وعٍض  صي اإلاؿاب٣ت إن آلازغ...ب٨ُدك٠ في .اخغالؿ

 ؟اإلا٣ابل إًه ل٨ً ًا جغي  .للمهى٘
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 ؟إيهالفيلم ده فيه 

 ٖلى ؿِئتال بخىضح ازغ التربُت تجغبُ ٨٦بؿىلت بٗىاًتالُٟلم صه م٨خىب 

ٟا٫ اللي بُسغط  أو َٟل قغه  ص يءاللي بخي ألامًٖ  !بك٩ل مخُٝغ ٞٗال ألَا

اللي بِؿِب ابىه لُل نهاع ٢ضام  أو  اللي بتربي َٟلت ٖىُضة أو ت َٟلت مضلل

ىن  هه بٌٛ الىٓغ ًٖ خالخ٪ الُٟلم ب٣ُىل٪ بازخهاع ا النهاًتفي  !الخلٍُٟؼ

 ٞالضهُا. ش يء أيمً  أهم أزال١َٟل ٖىضه  إوكاء اإلااصًت،

ٌ لاؾخمإ  آلاباءصه ٚحر اهه اج٩لم َبٗا ًٖ زُر   ألوالصهمفي الدكضص و ٞع

لي ًٞل َى٫ ٖمغه ٧اعه  !لالهٟها٫ الىٟس ي النهاًتبُؤصي في اللي  ٍو

 !للخد٨م مً ٚحر ٖىا٠َ ةفي هٓغه نىع  ألنهمالىاضجحن 

 ٖلىهحح الُٟلم ظضا  .اإلابضٕ جُم بحرجىن  إزغاط 7119 ؾىت إهخاطالُٟلم صه 

لي  مؿخىي  الى٣اص و الجمهىع زهىنا لىظىص الىجم ظىوي صًب في صوع ٍو

اللي بِكتر٦ىا ٞيها  ألاٞالمفي ٦ُمُاء بحن بحرجىن و صًب و  إن الخ٣ُ٣ت.. .واه٩ا

بحرجىن و هى  إزغاطَبٗا صًب ٧ان هجم ُٞلم اهُمِكً  .ةبخ٨ىن ا٦تر مً ممحز 

٢اجم و  ألههمل  أَٟا٫ما بٗخبروف ُٞلم  أها" بـ !تالجش تُٞلم " الٗغوؾ

ك٩ل ىاث باألمب ألاخُاء بِىا٢ل ٢ًُت ٖال٢ت ألهه.. ال صه ٦مان .٦ئِب بـ

 !ٞلؿٟي

لي واه٩ا و مهى٘ إهخاطجم  ٣هتًٖ هٟـ ال و  0420 ؾىت الك٨ىالجت ُٞلم ٍو

ى هى ٧اجب ال إنها٫ هٟـ لاهخمام و الىجاح زهىنا   ٣هت٧اجب الؿِىاٍع

 أَٟا٧٫اجب ٢هو  .... صاًل باإلاىاؾبت صي.لاهجلحزي عاولض صاًل ألانلُت

 ... و الٗمال١ الطخم الُُب.٦خحر منها ماجُلضا

ًٖ  تمؿغخُ إهخاطجم  " ظُل الٗؼ " الشماهِىاث٢ى٫ اهه في أبـ  ها٢و

لي واه٩ا أبى ٢ام ببُىلتها الٟىان الغاخل  صي ٣هتال  .ب٨غ ٖؼث في صوع ٍو

 .لؤلؾ٠ الُىجُىب  بـ مل ٧املت ٖلىة منها مخىٞغ  أظؼاءفي  اإلاؿغخُت
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 "Bee Life " ٛحنم حٗاٚ -14
 

احدٚ " غػالٌٛ بدبظ  ٔ أل ٖ؟ل ا بقٜ! دٓ  ُاختٗ  "!ز جمٍٕ

 

 !هخدضر خُاةال ًٖ صاًغة

 

مخسغط ظضًض بِكٝى  باعي بي هدلت

هه مؤهل إ.. ب٨ُدك٠ .إًههِكخٛل في 

 ىهه ها٢م ٖلو أل  .هه ٨ًىن ٖامل ٣ِٞإ

بُدهل له مى٠٢  ،الىٓام و مخمغص

 ٖلىًبٗضه ًٖ ججم٘ الىدل وبِخٗٝغ 

 .و بخ٨ىن نض٣ًخه الىخُضة إوؿاهت

لي الٗؿل ال إن ةبٗضها ب٨ُدك٠ ٞجر

بِؿخسضمه مً ٚحر  ؤلاوؿانالىدل الٗامل بِبظ٫ ُٞه خُاجه ٖكان ًجمٗه 

٘ ٢ًُت ٖلى .م٣ابل للىدل أي البكغ ٖكان ًخم و٠٢ اؾخسضام  ب٣ُغع ٞع

.. ل٨ىه ب٨ُدك٠ اهه ٧ان ٚلُان و .وا بُهالىدل هم اللي ٌؿخُٟضو  ،الٗؿل

 اؽأؾله ٚحر مجضي هى في الىا٢٘  يؿبتالٗمل اإلاؿخمغ اللي ٧ان بال إن

  !ألاعىوظه  ٖلى خُاةال

بك٩ل  خُاةال اإلامحزة ٞٗال في ه٣ل نىعة صوعة ألاٞالمالُٟلم صه مً 

 .....مبؿِ

ٔال ٟي " مً ٚحر ظضوي  ...أ ٧ل ٧ائً في الضهُا  !غصوصم أو  ماِٞل ٖمل " ؾحًز

 .تبخسضم البِئ تبُترجب ٖليها خاظاث جاهُ خاظتبُٗمل 
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ٌٗا مل ماٖىض٦ل بٗض هٓغ و زهىنا لى  !الخمغص مل صاًما خلى...ثا

 !إًهجمغص٥ صه  تقا٠ً هدُج

 ٖلىاه٪ جخهٝغ  س يءمى٠٢  أيهٟؿ٪ مً  إله٣اط...الؿبُل الىخُض .ثالجا

 !َبُٗخ٪ اللي عبىا زل٣٪ ٖليها

 ً اإلاىخج والبُل في صوع باعي و  ال٨ٟغةناخب  .7112 ؾىت إهخاطالُٟلم صه م

م ووع٦ـ ٦تقغ  إهخاطالُٟلم مً  .هى اإلامشل الكهحر ظحري ؾاًىُٟلض  .صٍع

 !مل ٦ىمُضي ٢ىي  ألههٖىه  آلاعاءا ل٨ً جباًيذ الُٟلم هحح ظماهحًر

صه ما مىٗل  !تبُئُ تالبٌٗ اٖخبره مباقغ ا٦تر مً الالػم ٦رهه ُٞلم جىُٖ

 .و ًٟىػ بٗضص منها اهه ًترخح لٗضص مً الجىاًؼ اإلاهمت
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 "Tarazan" طسشاُ – 15

 

ٖق....." ثق يف قمبك القدز   سز "ٔ ضٗب 

 

جدضًضا ...َٟل وخُض بتربُه الخُىاهاث

 !الٛىعٍالث

تبازخهاع ًٖ مؿخٗمغ  ال٨ٟغة في  ة اهجلحًز

٣ُا  ..ٞيها عاظل ومغاجه و ابنهم الغيُ٘ إٍٞغ

بخالقي الُٟل  .ب٣ُخلهم همغ ألامو  ألاب

.. ب٨ُبر ... بتربُه ٦رهه ابنها.ٚىعٍال ٖا٢غ

بُضٞٗه  اَغػان و هى ٖاٝع اهه مسخل٠ ٞض

بذ هٟؿه ا٦تر في ٖالم الخُىان و اهه ًش

 .بِىحح في صه

 .تها الٗلم و باَنها نهب الثرواث بخىنل للٛابغ ْاه تجاهُ تاهجلحًز بٗشت

ت َغػان ب٣ُابل ظحن  .إوؿانًضيها ب٨ُدك٠ اهه إ ٖلىاللي ، البيذ لاهجلحًز

ججاع ٞيهم بُسضٕ َغػان و بُداو٫ ًهُاص الٛىعٍالث بهضٝ لا ٢ائض البٗشت

بُهبذ هى  النهاًت.. في .هلهبِى٣ظ أال٣ائض صه و  ن ب٨ُدك٠ هُتل٨ً َغػا

 .ٛابت٢ائض مجخم٘ الٛىعٍالث و ظحن بخًٟل مٗاه في ال

 ب٣ى٧ان جم حٗضًل ٢هخه ٖكان ج 0444 ؾىت إهخاط ألههَبٗا الُٟلم صه 

ث جازض بالها مً اإلاكا٧ل .. صًؼوي ػي ما ٢لىا بضأ.ت٧لها عؾائل اًجابُ

ٟا٫ها في ٢هو لاللي بخ٣اب التربىٍت الُٟلم صه  .و حٗالجها بك٩ل صخُذ ألَا

ا و ه٣ضًا و ٞاػ بجاًؼجحن  مىؾ٣ُي ُٞلم  أًٞل"  أوؾ٩اعهحح ظماهحًر

 " أٚىُت أًٞلاهُمِكً و 
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 لؤلؾ٠ل٨ً  0402 ؾىتلل٩اجب اصظاع عاٌـ بغوػ نضعث  ألانلُت ٣هتال

 !ظضا تهي ٖىهٍغ

ال٣بائل  أٞغاصن مل بـ بُسً٘ له الخُىاهاث ال ٦ما ٣هتَغػان في ال

٣ُت ال٣ىي الشجإ  ألابٌُال٩اجب ٢ضم همىطط الغظل  آلازغ ٌٗني مً  !ؤلاٍٞغ

٣ُااللي بُيُم  ال٩اجب ٧ان  إنال٨ىمُضي في اإلاىيٕى  !٧لها مً اإلاٛغب إٍٞغ

في خحن اهه  !ب٣ُضم َغػان اللي مغبُاه الٛىعٍالث وؾُم و قٗغه مؿبؿب

ل ًٖ ً ضخمه٨ُىن له ص٢ الٛابتمى٣ُُا لى َٟل ٦بر في  ت و ما ٌٗٞغ

 !ٚحر اللي بخٗمله الخُىاهاث ُتالشخه الىًاٞت

 ؟أنلليها  ان صيَغػ  ٢هتهل 

و عبتهم  أهلهممً جاهىا  ألَٟا٫ في ٖضص مً الخاالث اإلاسجلت ان الخ٣ُ٣ت

... ... اللي عبخه الُُىع ....منهم اللي عبخه الظئاب... اللي عبخه ال٨الب.الخُىاهاث

ٖغبُا الُٟل اللي ل٣ُىه في الصخغاء اللي  أقهغهمو  ري!اللي عبخه اإلااٖؼ الب

الشابذ هىا إن الخُىاهاث  .0421 ؾىتبحن ؾىعٍا و الٗغا١ عبخه الٛؼالن 

.. و اهه مهما ٢ًىا ٧اهذ عخُمت ظضا باألَٟا٫ صو٫ ًم٨ً ا٦تر مً البكغ.

ٟا٫  ابُٗض ال٣ضًمت خُاةبُدىىا لل إنهم إالصو٫ و٢ذ في الخرهُل الىٟس ي   ألَا

 .ًٖ البكغ

اًتال٣هو اإلا٨خىب أ٢ضممً  ً َٟل وكر في ٖع "  ٢هتالخُىاهاث ٧اهذ  ت ٖ

غ .حي بً ٣ًٓان " البً الُُٟل ة لىخضه .. بً ٣ًٓان اللي بُيكر في ظٍؼ

 ٢هتابً الُُٟل مل  ٢هت... .ألام تبخ٨ىن لُه مشاب واخضة ت مٗؼةبتربُو 

بالضهُا  انؤلاوؿ ت ًٖ ٖال٢تٞلؿُٟ ٢هتما هي  أص ؤلاَال١ ٖلى أَٟا٫

 !والضًً

٤٣ اإلاكاهضة ألهه بُضٖم ٢ُم ُٞلم َغػان ٧ان هاجح وؾخد النهاًتفي 

 .و الضٞإ ٖنها باألؾغةالخمؿ٪ 
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 "Coco" كٕكٕ  -16
 

 اذكسٖين

 

 !مل بخإ مدمىص ًاؾحن

 

ً ٖال٢ تٖمل ٚاً  ألاخُاء تفي الخ٣ُٗض بِخ٩لم ٖ

الُٟل مُجُل اللي بُد٩ي  ىاث مً زال٫األمب

ضا  و ٦ٟاخها ٥ ؾىجل ماػع ظضجه اًمُل ٢هت

بٗض ظىػها ما ؾابها هي و بىتهم ٦ى٦ى و ؾاٞغ 

هه ٨ًىن مىؾ٣ُاع ن ًُاعص خلمه بئٖكا

ُلضا بخ٨غهه و بخدغم بحرظٗل واًماهه َبٗا م الىدُجتبخ٨ىن  .مكهىع 

 ألاخظًتت ٖملهم في نىاٖ إنوبدكٝى  أؾغتهاٞغص في  أي اإلاىؾ٣ُي ٖلى

و ٧ل  ىاوي ومُجُل بُُل٘ مجىىن باإلاىؾ٣ُالجُىاث ب٨ُىن ليها عأي ج .أًٞل

ىاث ٖكان ٌٗغى ُٞه ألامو بُسخاع ٦غهٟا٫  ًىم  .اهه ٌٗٝؼ خُاةهضٞه في ال

ب٣ُغع اهه ٌؿغ١ ظُخاع مً  .ب٨ُىن زؿغ الجُخاع بخاٖه لؤلؾ٠مىهبخه ل٨ىه 

 ت صه بخدؿبب في اإلاٛامغةمىؾ٣ُاع في اإلا٨ؿُ٪ و هى اعوؿخى والؿغ٢ أقهغ ٢بر 

 .ىاثألامبُسىيها مُجُل في ٖالم اللي  ةاإلاشحر 

بغ  إلاغخلت ألاؾغي ُٞه ب٨ُؿاع خاظغ الترابِ  ىالُٟلم صه بدخسُ إن الخ٣ُ٣ت

م  ٖلى مىظه صًنيصعامي وال ٖمل  أيفي  إلُه ؤلاقاعةبك٩ل لم ًخم  اإلاىحى الٚغ

ذ في صعؽ واضح و  !صًان الخالجتالخض ٖلُه في ألا مً   ألاٖما٫ إن إػاينٍغ

 !ٗال جغج٣ي بالغوح و ال٨ٟغ مل بـ ٦الم و زالممم٨ً ٞ تمائُالؿِى
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 ...عؾاًل قىٍتمً الُٟلم صه هيكٝى 

 ٖلىلى اللي ب٣ُىلىه مل  ألوالص٦م ختىاإلالُاع اؾمٗىا  للمغةو   ...ٔالأ

 !جغؾمىا لهم خُاتهم و مؿخ٣بلهم ٧له أبضامل َبُعي  !هىا٦م

ٌٗا ........ ٖكان ..خبها أص ٖلىالؿخاث جدضًضا ًٚبها و ٦غهها ب٨ُىن  ...ثا

 !خبخ٪ زاٝ ٞٗال لى ٦ؿغث ٢لبها واخضة٦ضه لى 

ً جسلي الىاؽ جٟخ٨غ٥ بالخحر بٗض مىج٪ الكهغة ...ثالجا ....... بـ مل .مم٨

 !هخمخي طهىب٪

بعا ا بخٓهغ و  الخ٣ُ٣ت !حؿ٣ِ بالخ٣اصم ٢ًُتاؾمها  خاظتماِٞل  ...ز

 .و لى بٗض خحن ألصخابهالخ٤ بحرظ٘ 

وطا .... زلىا الىاؽ ... اه٣لىا ط٦غاهم الُُب.ماجىاما جيؿىف اللي ....خا

اللي بخيؿاهم ٞيها بُيخهي  اللخٓت.. الن في .جضعي لهم و جخ٩لم ٖليهم بالخحر

 .الضٖاء ٦غهم في الضهُا و بِى٣ُ٘ ٖنهم ختىط

 ....... ٧لىا ٖلى.مهما ٧ان الٟغا١ مؤلم ل٨ً ُٞه ظاهب مكغ١  ...ضادضا

 .هىٟاع١ و هخجم٘ باللي عاخىا ٢بلىا مخىاإ٢ا.. مهما َالذ ٞتره .ػواع ألاعى

بعا خىضمىف ًىم ما ٖكان م .باألخُاءىاث اهخمىا ألامػي ما جظ٦غوا  ...ضا

اث مٗاهم إه٨مجمكىا   .ؾاًبُنهم مً ٚحر ط٦ٍغ

وٍا مهما ٦ىذ مخماؾ٪ مؿخدُل حكٝى الُٟلم صه و ما جٟخ٨غف خض  ...ثا

ؼ ٖلُ٪ ا  أو ماث و جضم٘ "  ٍٖؼ  أو و اهذ بخٟخ٨غ ظضج٪  ."حُِٗ بهؿخحًر

ب مى٪ اه٣ُٗذ ؾحرجه مً الضهُا ٖكان اهذ وؿِخه أي أووالض٥   !خض ٢ٍغ
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 ان الليألام.. اخ٨ىا ًٖ الخب و .اصٖىا للي بخدبىهم و اط٦غوهم بالخحر

اتهم و خؿِخىه مٗاهم ٖكان اللي ما قاٞه مل في الضهُا ٌكٝى جهٞغ

ب ٖنهم بالخحر.  ًٟخ٨غهم و لى ٍٚغ

في ازخُاعاث  ختىالُاب٘ الٗام م٨ؿ٩ُي  7102ٖام  إهخاطالُٟلم مً 

٩ي طو ألامبىجامحن بغاث  ألاقهغ ال٩اؾذ مشال ٢ام بضوع اعوؿخى اإلامشل  ٍغ

و ٢ام "  cat womanفي ُٞلم  ٢ام بضوع البُىلتالالجُني " ألانل

ث و مىخج بغيه" و هى ممشل نى ت "الالجُيُ ألانى٫ لي اوه٨َغل طو  باإلزغاط

 .ب٨ُؿاع قغ٦تفي  إصاعةـ و مسغط و ًٖى مجل

 .ةلجزو٫ ظؼء جاوي بـ لؿه مل مؤ٦ض تفي اخخمالُ

 

 

 

ً .آزغاو لِـ  أزحراو  ٟا٫ أٞالم....ال٨الم ٖ ٖمىما  الٗائلُت ألاٞالم أو ألَا

بك٩ل  أ٩ٞاع  أواللي بخ٣ضم ٢ُم  ألاٞالم أظُب... خاولذ هىا .مؿخدُل ًيخهي

ً ه  أٞالم ٦خحرة خلىة.. في .مسخل٠ خ٩لم ٖنها بك٩ل مٟهل ٢ضام و مم٨

 ....ػي  قىٍت
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.. ب٨ُؿاع .7114 ؾىتاؾخىصًىهاث ب٨ُؿاع  أهخجخه"  Up"  أعمٜ -0

ًٖ ٖضص البالىهاث اللي ج٣ضع حكُل بِذ بالدجم اللي  تٖملذ صعاؾ

ما ٢ضعوف ًىٟظوا ا٫  لؤلؾ٠ !ملُىن بالىهت 9في الُٟلم و َلٗىا ٧ان 

 ً عائ٘ و ملُان مكاٖغ مغهٟتا٦تر مالُٟلم  !في الُٟلم تملُىن بالىه 9

اهُبإ اهه ؾهل الخٗامل  لؤلَٟا٫بـ مك٩لتي مٗاه اهه مم٨ً ًضي 

 !و الؿٟغ مٗاهم ألاٚغابم٘ 

2- ٖٛ ؽ  حكا  "  Shark Tale" قس

م ووع٦ـ  قغ٦ت إهخاطً م نٗب اه٪ ج٨ىن  إػايبِخ٩لم ًٖ  7112 ؾىتصٍع

بحن في ٣هتهٟـ ال !مسخل٠ "  الجامٗت اللي اج٩لمىا ٖليها في ُٞلم" اإلاٖغ

م مً  ىفي الُٟلم صه و ٖل اإلاك٩لت اللي قاع٦ىا ُٞه  ألابُا٫ٖضص إن الٚغ

ٟا٫ٖحن ه٣ض بِخ٩لم ًٖ ان الُٟلم بُٟخذ  اهه ٧ان في إال ضخم ٞٗال   ٖلى ألَا

ٌٗني اإلاىيٕى ا٦بر مً ٢غف  !ب٨خحر مً اللي ب٣ُىله الُٟلم أضخمازخالٝ 

جم  صي ألاؾباب... لىٟـ .لؤلَٟا٫هباحي ٖكان ٦ضه هى مل الُٟلم اإلاًٟل 

الٗغى في عوؾُا و صو٫  و الىخل مً جمُلتمً ال تالخضًش اليسختمى٘ 

" مكهضًً  تالجيؿُ ٖكان ٧ان ُٞه مكاهض بخضٖم اإلاشلُت آؾُىٍتقغ١ 

ٟا٫ تمالخٓ نٗب اه٪ جالخٓهم بـ   أ٢ىي بدب٣ى  يىع صألامفي  ألَا

 "لؤلؾ٠
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ٌدا ٕك -3 با  "Kung fu panda" ٌج فٕ 

م ووع٦ـ قغ٦ت إهخاطو ٧اهذ  7113 ؾىتزغط للىىع  ٫ ألاو الجؼء  هٟـ ...صٍع

جدى٫ ُٖىب٪ إلامحزاث و  إػايمل مهم ق٩ل٪ اإلاهم اللي ج٣ضع حٗمله و  ٢ًُت

 تبـ الجمُل في الُٟلم صه اهه بِى٣ل ػاٍو !تبكٍغ ت٦الم ٦خحر جدؿه اهه جىمُ

 أوصه مم٨ً ٌؿبب ٞكله  إػايو  آلازٍغًخؿاب  ٖلىجًُٟل خخو 

 !للي بُجي بٗضه أؾىأ... و بٗضها ب٨ُىن الىي٘ .جضلُله

املٗالد أغباح -4 ٗد   "A Christmas Carol" ع

ً  واخضةص٨ًُجز زغظذ  حكاعلؼ  إبضإمً  ٟا٢٫هو  أًٞلم ال٨باع " و  ألَا

قبذ اإلااض ي  ..أقباح 9خض ؾىاء"  بدخ٩لم ًٖ خخو بسُل بتزوعه  ٖلى

م ًٖ ان مايُ٪ هى ..الُٟلم بازخهاع بِخ٩ل.قبذ الخايغ و قبذ اإلاؿخ٣بلو 

ً إؾٗاصمداوله  إػاياللي بحرؾم خايغ٥ و مؿخ٣بل٪ و  هي حجغ  آلازٍغ

 ألٞغاصالُٟلم صه اهه جدؿه بُىظه ٦المه  مك٩لت .هٟؿ٪ إلؾٗاص ألاؾاؽ

َبٗا في وسخ ٦خحر مً الُٟلم صه  صون ٚحرهم بؿبب اعجباَه بُٗض اإلاُالص!

تمً خُض اإلاخٗ أًٞلهم  7114 ؾىتصًؼوي  هأهخجخالُٟلم اللي  ت البهٍغ

 .ظُم ٧اعي  ت٧ان بُىلو 

املٍ -5  " Home Alone" صه ـٔحدٙ يف 

 !.. ده ممؽن يتحؼق.احذر ما تتؿـي

ٍ ال ٞٗال  إنهم الخ٣ُ٣ت... .تخ٣ُ٣ُ آلالثهاث ألامو  آلاباءبخدى٫  خُاةيٛى

م٘ هاؽ  ٦ُٟحن ؾاٞغث والًاث في ٖغبُت أم  .ٞى١ الىن٠ أوالصهمبُدبىا 
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.. .اهه ٚالي ٖليهم حٗلم ٧ل مغة٦ُٟحن ا .ابنها لىخضهن ما حؿُبل اٖك أٚغاب

هٟؿه مً ٚحر اللجىء  ٖلىالُٟل اٖخماصه ت مك٩لتي م٘ الُٟلم صه مداول

اللي ٞى١ صماٚه  تجدضًضا ٦ىٕى مً الهغب مً الؿلُ تللكَغ أو لل٨باع 

ظؼء مً الُٟلم صه زغط  أو٫  !لؤلؾ٠اإلاىيٕى مل ٦ىمُضي  !َى٫ الى٢ذ

الجماهحر... احٗمل  مؿخىي  ٖلىان هجاخه ضخم ظضا و ٧ 0441 ؾىتللىىع 

 ألاو٫ ماجذ بٗض ما ٦بر بُل الجؼء  إ٧لُي٨ُُا ؿلؿلتل٨ً ال أظؼاء مىه أعبٗت

 .في اؾدبضاله تو الخاوي " ما٦ىلي ٦ىل٨حن " و ٧ان في نٗىب
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ـاملك -6 ٔٓـ  "Despicable Me"   س

غ لى اجدِ في مى٠٢ ٌكُل  خخو مم٨ً ٨ًىن َُب مهما بضا أي مً قٍغ

ل٨ً الخىُٟظ  لؤلؾ٠ ال٨ٟغةفي  إبهاع ماِٞل  !٢لبه جغؾباث الكغ ٖلى

 .و هؼ٫ مىه بٗضها ظؼئحن ٦مان 7101 إهخاطالُٟلم مً  .ل٠ُُ
 

ٕت أفالً ضمطمٛ -7 ب  "Harry potter 2001- 2011" س ـِازٙ 

 

٘ مًُل ٦ى٦خ اهخ٣ا٫ آوي مً ال٣ٟغ و الُخم  ًٖ  ٢هت...السخغ و الٛغابت ممخ

صؾذ في هٟىؽ  تٖاإلاُ ةْاهغ  ت٧اهذ ؾبب في نىاٖ عخلت !للٛنى و الكهغة

ٟا٫  إًه... ٌٗني .نضا٢ت إًهٌٗني  !هطج ٢بل ما ٨ًبروا إًهٌٗني  ألَا

٢ىي ان  ٦ٟاًت !تجطخُ إًه...ٌٗني .أؾغة إًه.. ٌٗني .خب إًه.. ٌٗني .إزالم

خجإ ٖكان ج٠٣ في  ب٣ىصمبلضوع اهه "الػم ج ههُدتظؼء ظذ  أو٫ مً 

إلاا  أنض٢ائ٪ا٦بر ٖكان ج٠٣ في وف  ل٨ً الػم٪ خجاٖت.. .أٖضائ٪وف 

 ٖلىو ٦باع "  أَٟا٫اللي ٞى٢ىا ظمُٗا "  ألازحر " صه ٚحر َبٗا الجؼء !ٌٛلُىا

و  ماِٞل مال٨ًت !اؾىص أو ماِٞل خض ُٞىا ابٌُ  !٧لىا عماصًحن !بكغ إهىا

بُداو٫ ٌؿاٖض٥ و اهذ  أو  أؾبابهلُه  أو مجبر  الٗضو مم٨ً ًب٣ى !قُاَحن

 !مل قا٠ً صواٞٗه ت هٓغ٥ ٢انغةوظه

 "Robots"  آلٗنيزجاه  -8

الغوبىث الكاب الُٟلم بِخ٩لم ًٖ   7119 ؾىتبلى ؾ٩اي  قغ٦ت إهخاطمً 

٤ اللي ٖىضه خلم ٦بحر  اهه ًهبذ مهلح إلاكا٧ل الغبىجاث ل٨ً ب٠٣ُ في ٍَغ
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هى  ال٨ٟغة أؾاؽ !ت٢ضًم آلت أي٢غعث الخسلو مً  تضخم قغ٦تهجاخه 

.. ُٞلم .ما ًىنل لهضٞه لٛاًت أصخابه ظىبهللي ب٠٣ُ ىهىب اال٠ًُٗ اإلا

 !خلى بـ ال ظضًض

ٕطَـاملٍ -9  "Home" صه / ال

م ووع٦ـ  قغ٦ت إهخاطُٞلم مً  ٧ائً ًٞائي بيهغب مً ًٖ  7109 ؾىتصٍع

ب٣إ  آزغ مها في و بيذ بخداو٫ جىنل أل  اعج٨ب مهِبت ألههت الؿلُ

و  أؾغج٪ان اللي ُٞه الُٟلم ان الىًَ هى اإلا٩ نهاًت ٧الٗاصة....ألاعى

 !و الىاؽ اللي بخدبهم أصخاب٪

10-  ٕ  "Rio" زٖ

اللي بِخ٩لم ًٖ  ألاو٫ زغط الجؼء  7100 ؾىتبلى ؾ٩اي  قغ٦ت إهخاطمً  

ب بُٗض ًٖ بُئخه بحَائغ   خُاةفي  و بُالقي نٗىبت للتزاوطرظ٘ بُئخه ٍٚغ

ت ً اللي مً الهُاص ة..صه َبٗا بجاهب مُاعص.اللي هى مل مخٗىص ٖليها البًر ً

ً ًدهلىا ٖلُه ٖكان ًبُٗىه  !ٖاًٍؼ

مٗغوى بك٩ل ٞج  لؤلؾ٠ل٨ىه  تالبُئُ ًٖ الخىُٖت آزغ ٌٗخبر ُٞلم 

بًمحر مغجاح اهه ًهلح  أ٢ى٫ بـ ما ا٢ضعف  تبهٍغ ت... هى مخٗ.قىٍت

ٟا٫ إلاكاهضة  .ألَا

 "Brave"  غجاعٛ -10

الُٟلم صه بِخ٩لم اه٪ مؿخدُل حٛحر  7107 ؾىتب٨ُؿاع  قغ٦ت إهخاطمً 

ًآلا   !أًٞل ب٣ىصه هُو و٢ذ اه٪ جٟهمهم  قىٍت... ل٨ً ج٣ضع جازض .زٍغ
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ُلم ٖغبي " و البيذ اللي مل بخ٨ٟغ ٚحر ان بىتها الػم جخجىػ "جدـ اهه ٞ ألام

 .منهم ٧لهم أًٞلالجىاػ هضٝ و اللي بِخ٣ضمىا هي  اللي مل قاًٟت

"  هاأم اللي بخجز٫ بؿبب البيذ اللي ٖاًؼة اللٗىتالهضام اللي بُدهل و 

  !جٟهمها إنهاجخٛحر " بض٫ ما جُلب 

 

ٚحر  تجاهُ تىع مً ػاٍوألام..... إلاا بخٟهم .بدخٛحر ٞٗال ألام النهاًتاهه في  ال٨ٟغة

... الىهُدت .أمهاو البيذ ٦مان بدخٟهم وظهه هٓغ  .اللي هي قاًٟاه

..ظُل .مسخلٟحن ٖى٨م إنهمو خاولىا جخٟهمىا  أوالص٦م...... اؾمٗىا .ألاؾاؾُت

 .. .و ٨ٞغ مسخل٠ ،ٖهغ مسخل٠ ،سخل٠م

 

 .....تطىل و ال تنتهٌ ة.....و القائن
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 الفؿن الجالح

 

 عريب و خرجت من الثؼافة أصؾفاليل ا األعاملعن 

 ....كعرففا إكـابتاعتـا و تستحق 
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ٔ املؿباح الطخسٙ -1  عالء الدَٖ 

 

ت و لُل تلُل أل٠ الن  .للىىع  يص ٣هتالٗغبي زغظذ المً ٢لب الترار 

. ٖكان .للى٣ل ٖنها الٛغب ما٫ للخرزغ بها و  ه زلىضظضا ٖاإلاُا ٞ مكهىعة

 ألاٞالمبر ان صه واخض مً ٦ضه بٗخ

٢هت الُٟلم  ًٖ الكاب ٞٗال  اإلامحزة

الٛلبان ٖالء الضًً اللي بُالقي مهباح 

ُٞه ظني بُد٤٣ له أخالمه. َبٗا 

ال٣هت مخب٣اف ٢هت مً ٚحر وظىص 

و هي ألامحرة نغإ ٖلى ٢لب أمحرة 

ًاؾمُىت. بٗض خغب ٖالء الضًً ٖكان 

مه  ًٟىػ ب٣لب ألامحرة و ًخسلو مً ٍٚغ

غ ظٟٗغ بُٟىػ ٖالء الضًً و  الكٍغ

 بُازض ألامحرة ًاؾمُىت في ظىلت بالبؿاٍ السخغي الُاًغ بخاٖه!

 

 ًاؾمُىت حرةألامْهغ الُٟلم أ .جماما ػي ما هى واضح تٖغبُ ألانلُت ٣هتال

ٌ ظىاػ اإلاهلخاللي  ةباإلاخمغص ٨رن صه  تبتٞر ٌٗني و  إبهاع او و و  خاظت" ٍو

بغيه  أنال  الٗغبُت ٣هت" الٍُغ٠ ان ال تالٗغبُ ٣هتال ٖلى إياٞت

ٖالء الضًً  ٖلىو هي اللي بخىا٤ٞ  ٢ىٍتاللي خخهُتها  حرةألامبدخ٩لم ًٖ 

 الخُاب " هي اللي بخسخاعه ٌٗني "  صوها ًٖ ب٣ُت
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بدخ٩لم ًٖ ظني اإلاهباح اللي خ٤٣ لٗالء  عائٗتا٦تر مً  ألانلُت ٣هتال

اإلاهباح بُدؿغ١  ،ل٨ً الن اللي بُجي ؾهل بحروح ؾهل .أخالمهالضًً ٧ل 

ٖكان ٌؿخُٗض .. و ب٨ُىن ٖلُه ٌكخٛل بجهض .ش يءمىه و بُسؿغ ٧ل 

 .اإلاهباح

 

الهىحي لضوع الجني الغائ٘  باألصاءو ٢ام  .0447 ؾىتصًؼوي  إهخاطالُٟلم 

لُ فى ؤلاٖاصة اللى بِخم ؤلاٖضاص ليها خالُا اقُ٘ ان  .امؼالغاخل عوبحن ٍو

ت ًاؾمحن نبري ٢ضمذ لل٣ُام بضوع لامحره ًاؾمُىه واج٣بلذ  اإلامشلت اإلاهٍغ

ل حٛني  ظاعي البدض ًٖ و إال أهه جم التراظ٘ ًٖ ال٣بى٫ ألنها مابخٗٞغ

 .للضوع  ممشلت جاهُت
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ٕزٖٛ البخس الؿػريٚ -2  ح

 

غ جخدى٫ و بخ٣ضع بالسخ أمحر بخدب  .إوؿاهتذ جهب ىالبدغ اللي بدخمن خىعٍت

 ألنهاحر بخ٣غع جغظ٘ اإلادُِ ألامخب بُنها و بحن  ٢هتبٗض  .ٞٗال إلوؿاهت

 ٖلىبخ٨دك٠ اهه في زُغ 

 النهاًتل٨نها في  .ُٞه أنض٢ائها

ػي ما  -ألههالهٗاب  ٖلىبدخٛلب 

حن إخىا الخب بُٗمل  -ٖاٞع

 !اإلاعجؼاث

 ؾىتؼوي ًص قغ٦ت إهخاطالُٟلم مً 

 ٢هتاج٣ا٫ اهه ًٖ  0434

اللي ٣ًىل٪ ٦ضه ٢ىله  .صهماع٦ُت

 !٦مان و ٢ىلها بش٣ت !اهذ خغامي في وقه

م مً ان خىعٍت البدغ مىظىصة ٖلى  ٖلى ال٣ضًمتفي ٧ل الش٣اٞاث  الٚغ

٧اهذ عمؼ الجما٫  صاًما مً وظهت هٓغ البداعة أنها إال ،ازخالٝ مؿمُاتها

البدغ  اللي ٧اهذ بخٓهغ له خىعٍت البداع  ٌٗني !الكضًض و الخغاب و اإلاىث

 !هى هُمىث ألاعجح ٧ان بِب٣ى ٖاٝع ان في ٖانٟت ظاًت و ٖلى
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البدغ و البكغ هي  تخب بحن ٖغوؾ ٢هتاللي ٖملذ  ةالىخُض الش٣اٞت

 تو لُل لُلت أل٠ْهىع لخىعٍت البدغ ٧ان في ٢هو  أو٫  .تالٗغبُ تالش٣اٞ

 !ي مجلضاث٢بل ما جخجم٘ ف ألاؾىا١اللي ٧اهذ بدخد٩ي في 

 أل٠"  ؤلاطاعيالبدغ ٧اهذ في اإلاؿلؿل  ٖغوؾت ٣هته٣ل و جىُٟظ ل أًٞل

، و ٖكان ًدب٘ ٢لبه ًٖ الٗغف حر جسلىألاماج٩لم ًٖ ان " اللي  لُلتو  لُلت

ايُغ ٌكخٛل ٖكان ٣ًضع ٨ًىن ظضًغ  .٧ائً بدغي  اهه بالسخغ ٢ضع ًب٣ى

بُد٩ي  ٣هتق٤ جاوي لل٧ان في  آلازغالجاهب  ٖلىو  .البدغ اللي خبها تبدىعٍ

زبر ًٖ  أين ٌٗٝغ اإلال٪ اللي ل٠ الٗالم و واظه اإلاساَغ ٖكا أبىهًٖ 

 .ابىه اللي ازخٟى ٞجرة
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ٍدباد .1  ض

الٗغبي الن لاؾم  ٣هتال أنلخ٣ُ٣ت  إلزٟاءت مداول أيم٩اول في  اإلاغة صي

ُٞلم الؿىضباص  .مًٟىح بهغاخت

بُد٩ي ًٖ  تالبداع الؿبٗ أؾُىعةو 

ص البدغي اللي ٧لىا مٛامغاث ؾىضبا

ُنها  .ٖاٞع

م ووع٦ـ  قغ٦ت إهخاطالُٟلم مً  صٍع

و ٧ان ُٞه  7119 ؾىتج٣ضًم صًؼوي و 

 باألصاءمً الىجىم ٢امىا  هسبت

عأؾهم بغاص بِذ في صوع  ٖلىالهىحي 

 .الؿىضباص

 لُلتو  لُلت أل٠في  إؾهابا أ٦ثربك٩ل  ةخ٩اًاث الؿىضباص مىظىص مغه جاهُت

ب بخد٩ي ًٖ اللي  ،"اإلاجلضاث ٦مان" ب و بًٗها ٍٚغ ٖىالم بًٗها مٖغ

... ػي ٢هخه  في اخض الغخالث م٘ ال٩ائً اللي ًٞل عا٦ب .بًٗها ٞلؿٟيو 

 !تما ؾىضباص ٢ضع ًسلو مىه بالخُل لٛاًت٦خ٠ ؾىضباص و مؿخٗبضه  ٖلى

ب الكغ١  أٞالم أ٢ىي اجازضث و ٧اهذ ٢ىام واخض مً  هها صي ال٨ٟغة الٖغ

 !آؾُىي 
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2.  ٔ بابا  ألزبععم٘  و٘  نيا  حسا

 

الُٟلم الٍُغ٠ ب٣ُضم بك٩ل  .0427 ؾىتمهغي  إهخاطُٞلم ٖغبي  صي اإلاغة

لي بابا ٖ ٢هتمبؿِ 

 البؿُِ اللي ب٨ُدك٠ مٛاعة

خغامي بِؿغ٢ىا  21ٞيها 

 .ٍى٣لىا ليها اللي بِؿغ٢ىهو 

 ؾغ  ٩لمتب اإلاٛاعةبُٟخدىا 

ٖلي  .هي " اٞخذ ًا ؾمؿم "و 

 الؿغ  ٧لمتبابا ب٨ُدك٠ 

 .ال٣ضع ت٢بدخٟخذ له َاو 

م مً اهه ُٞلم  ٖلىٖمىما  لؤلَٟا٫ما اعخخل الُٟلم صه  أهاَبٗا  الٚغ

بابا  ٖلي.. .أزالقي.. ل٨ً مك٩لخه ببؿاَه اهه ماٞيهىف وإػ .ل٠ُُ ٞٗال

م اهه  ٖلى ....ابدؿم له ًب٣ى الخٔ ٖكان ٣ٞحر و ل٣ي ٞلىؽ مؿغو٢ت الٚغ

 !لى مً خغامي ىختاإلاٟغوى ان الؿغ٢ت ؾغ٢ت 

.. و بغيه ما اهصخل بُه .0422 ؾىت إهخاط أظىبيـ لاؾم زغط ُٞلم بىٟ

 !تالٗائلُ للمكاهضة
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 از ــــــــبك .3
 

 !٠٦ ع٤ُ٢ و نٛحر أبى هى  آه

 

... بِخ٩لم .تاهه ٧ان ممخ٘ للٛاً إال الٗمل صه جدضًضا و ان ٧ان مباقغ ظضا 

ا ٦خحر و بِخٗلم منه ؾىت أص ٖلىًٖ الىلض الىىبي الُدُم اللي لُه مٛامغاث 

 !اللي خىالُه ٦مان بِخٗلمىا

 

مً ب٩اع ٧اهذ ٞٗال  ألاولى ألاظؼاء

 .. ما اهصخل بمكاهضة.مؿلُت

 .مؤزغا إهخاظهااللي جم  ألاظؼاء
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 حكاٖات خٗاه الظن .4

 

 .في الدؿُٗىاث ألاعيُت الخاهُت ال٣ىاة ٖلىصا ٧ان مؿلؿل بِخم ٖغيه 

اث مً الترار بك٩ل ل٠ُُ و مىاؾب اهه خ٩اً تُٞه بمىخهي البؿاَ ال٨ٟغة

  .لؤلَٟا٫

مً وظهه  مك٩لخه الىخُضة

ٟا٫هٓغي ان مم٨ً   ألَا

 !خالُا ما ًخ٣بلىهىف

٣ضًم هىٖا ٧ان الخىُٟظ ال

٣تأبُسلُه  ٖغى  ٢غب لٍُغ

 !أًٞلعاظىػ بـ بك٩ل ألا 

 

 الُىجُىب. ٖلى... و مخىٞغ .بـ ٞٗال ٌؿخد٤ اإلاكاهضة
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ٗد الطفٕل .5  .ٛوطسحٗات ع

 

 !اه٪ مم٨ً ج٨ىن مهضوم مً اللي بخ٣غاه بـ ٞٗال صه خ٣ُ٣ي تمخٟهم هاأ

 ت مىظهتمؿغخُ تالخماهِىاث و الدؿُٗىاث ٧ان بِخٗمل ٧ل ُٖض َٟىل ةٞتر 

ل٨ً ٞيها ٦خحر مً ٢هو ٖغبُت، و  أظىبُت، منها ًٖ ٢هو لؤلَٟا٫

 .حؿخد٤ جضيها ٞغنت
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 ...ٛاهلاللٗ ٚالطري .6

 

ً ألا  ٖلى م م  ان الؿحرة إال ، ؤلاهخاظُت ؤلام٩اهُاثو ي٠ٗ  ألاصاءفي  ةٞىع الٚغ

ً الهاللُ ى١ اللي ٞيها ٢ُم ٦خحر و صعوؽ الترازُت ألاٖما٫ أًٞلت بخٓل م ، وٞ 

 .٧ل صه مىاؾبت للمكاهضة الٗائلُت
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 عم٘ الصٖبق .7

 

ً الُٟل ٖلي اللي ب٣ُٟض  ٢هت ٕ لالهخ٣ام م  ب٣ُغع ًازض الخُلتٞ أبىهنغا

٘ خ٣ه توؾُل  .ٖكان ًغظ

م ٖلى بض٫  تاهه جغبىٍا ال٨الم ًٖ لاهخ٣ام  بض٫ مً الدؿامذ و الخُل الٚغ

ب٤ بخًٟل الٗمل التراسي الىخُض  إال ٚلِ ظضا  تاإلاهاعخ ان مٛامغاث الٍؼ

 في خالتزهىنا  !الىؾُلتاللي بخبرع  الٛاًت ٨ٞغةاللي مم٨ً جخ٣بل ُٞه 

  !و خًاعي  إوؿاويالخٓلم بك٩ل  ٖلى ن و ٖضم ال٣ضعةالٓلم البح  
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 ..لٗٛمٔ  لٗٛم ألف .8

 

د ل اإلذاعيسؾسل ا ا ادسؾسالت   !خالص تؾقػزيوكقةمش 

ت و و مهظب تمى٣د ؤلاطاٖتفي  لُلتو  لُلت أل٠لخؿً الخٔ ان خل٣اث 

ٟا٫بك٩ل ًسليها جىاؾب  نُاٚت مٗمى٫ لها إٖاصة  الخل٣ت... .و ال٨باع ألَا

لى ....الُىجُىب ت ٖلىلالخل٣اث ٧ام ةمخىٞغ  ..ص٣ُ٢ه 71خىالي  ىاخضةال

 ٧ل ًىم ٢بل الىىم خل٣ت أوالص٦مؾمٗذ م٘ 

 ....الهامل ٖلى

... .زهُها للُٟل تم٣ضم تو مهٍغ ت٦خحر ٖغبُ أٖما٫ماِٞل  لؤلؾ٠

 .ٞحن و الٛغب ٞحن إخىاَبٗا واضح 

ت ألاٞالم٦خحر مً  - مً  أو احٗملذ ًٖ ٢هو مً الترار  ال٣ضًمت اإلاهٍغ

 ةهىع الضًً و البداع خغامي و  ألاعبٗحنػي ٖلي بابا و  لُلتو  لُلت أل٠

 .تالخالج

مٗغوٝ ًٖ الترار ُٞلم اؾمه  اللي مرزىطة ال٣ضًمت ألاٞالممً يمً  -

اللي مغاجه  ألاخظًتًٖ مٗغوٝ ناو٘  ..الُٟلم مهغي بُد٩ي.لاؾ٩افي

غة ما  ة و هىا٥ بِىحح لٛاًتبُٗض بدىٛو ٖلُه خُاجه ٞبيهغب منها لجٍؼ
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غة بُٛحر مً هجاخه ٞ أمحر يُه و ًبٗذ ًجُب له مغاجه بُضوع في ماالجٍؼ

 !لُه ِٖكخهٖٖكان جى٨ض 

 ٢هتجدضًضا ٧اهذ  يص ٣هتاؾخىٖب ان ال ٢اصعةمل  تبهغاخ أها -

صه ٞيها ٧ل  ٣هت" ال!جخٗمل ُٞلم ٖائلي ٌٗني إنها" ًٞال ًٖ  أَٟا٫

حر اإلاهؼأ اللي ألامَبٗا ٚحر صه  !اإلاؿؤولُتت و الهغوب مً مٗاوي الخؿ

 !مً مٗغوٝ اهه بٗذ ًجُب له مغاجهٚحرجه  ٖلىعص ٞٗل لُه  أ٢ص ى

 .0422 ؾىتمهغي  إهخاطالُٟلم 

تظضا  ت٢ُم أٖما٫في  - . ػي خ٩اًاث .في عمًان إهخاظها٧ان بِخم  مهٍغ

  ال٣غآن" اللي ٧اهذ بالهلها٫ " و ٢هو الخُىان في  ألاهبُاء

 ىالهىحي ليها الىجم ًدي ألاصاء ببُىلتبخاٖخه " اللي ٢ام  ألاظؼاءو

و جىُٟظها مخمحز ٞٗال ل٨نها حٗخبر  ي ٧اهذ ٢ُمتص ٖما٫ألا  .الٟسغاوي

ُٖض  أقباح" هٟـ الؿبب اللي زالوي اؾدبٗض ُٞلم  تصًيُ أٖما٫

 اإلاُالص"

تاإلا ضبلجتال - ٘ ال٣بٗت ؤلازغاطصًؼوي و  ألٞالم هٍغ  بخاٖها ًسلُىا هٞغ

تللمىاهب اإلا .....مل .اهُمكحن ألٞالمزام  إهخاطاللي حؿخد٤  هٍغ

 !و ال اإلامشلحن و ال اإلاسغظحن و ال اإلاهممحن و هللا ٩اع ألاٞها٢هىا ال 

ان صه مىخج بُجُب مالًحن " لى احٗمل  ؤلاهخاطها٢هىا وعي مً قغ٧اث 

 "!صح و اجىػٕ صح

اإلاجخم٘ بحًزض لخؿً  أٞغاصبحن  مىدنى الٟهم ل٣ىاٖض التربُت -

ٟا٫ برٖما٫الخٔ........و مىدني لاهخمام  ٖمىما جدذ زِ  ألَا

 !الهٟغ
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 -عسفِٕي ا-

 

  ...جرين األخويي

 

م اجىحن  ظا٨ًىب و ولُام ظٍغ

 أ٧اصًمُحنشحن و خازىاث با

ل مً  أإلاان ٢ًىا و٢ذ ٍَى

البدض و الخى٣ُب  ٖمغهم في

ٖكان  ًٖ ال٣هو الكٗبُت

يهظبىها و ًجمٗىها في ٦خاب 

مً ال٨خاب  ألاو٫ .. و ؾمىا الجؼء .بـ لؤلَٟا٧٫لها مل  لؤلؾغة

ٟا٫صه " خ٩اًاث  اإلاىاػ٫ " ال٨الم صه في ال٣غن  أصخابو  ألَا

 .اهضزغث .. لىالهم ٧اهذ مٗٓم الخ٩اًاث صي.الخاؾ٘ ٖكغ
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 والج ديزًي 

 "1011 -1091ٔانتر دٚزَٙ " 
 

صه اللي بُُل٤ ٖلُه 

...هى .ٞٗال تناو٘ البهج

٩ي أٖما٫عظل  نى٘  أمٍغ

صًؼوي وهى  إهخاط قغ٦ت

عائض مجا٫ لاهُمِكً في 

  الٗالم.

اللي  ة صي" الٟتر 0499 -0473" ؾىت٣ي لُه بضأ الهٗىص الخ٣ُ

....و بٗضها جىالذ الشخهُاث و .زغط ٞيها للىىع م٩ُي ماوؽ

اث  ألاٞالم  أظُا٫اللي نىٗذ ط٦ٍغ
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 بيكسار  شركت

 

 تبضًل قغ٦تمبرمجحن ٢غعوا ٨ًىهىا  تبمجمىٖ 0424 ؾىت٧اهذ  البضاًت

 كغ٦تال .صًؼوي كغ٦تل

 قغ٦تاللي مىلها  صي

ؤؾؿها ابل اللي م

ؾد٠ُ ظىبؼ ُٞما بٗض 

٦خحر في  أؾهماقتري 

ش ال أؾهما٦بر خامل  أنبذصًؼوي و  قغ٦ت .... و مً هىا .كغ٦تفي جاٍع

 .الخٗاون  ٨ٞغةالبضًل و ْهغث  ٨ٞغةازخٟذ 

 

 صي ألاٞالمى ... ٖل.ُٞلم 04 أهخجذ صي ؿىتال تب٨ُؿاع لٛاً قغ٦ت

ًمي ظىاًؼ ؤلا ظىلضن ظلىب صه ٚحر  و ؾبٗت !أوؾ٩اع ةظاًؼ  01ٞاػث ب 

اويًٖ   .٦خحر ت.. و ظىاًؼ جاهُ.ألاٞالماللي في  ألٚا
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 بيتر دوكتر
 !انعانى يستٕٖ عهَٗجاحا  األكثر انشخصٛت

  !اتؼال عؾقه كده فعال !آه

ل بُتر  صه واخض مً اللي ما ٌٗٞغ

ً الخىُٟظًحن ل  كغ٦تاإلاضًٍغ

بُتر ونل للمىهب  .ب٨ُؿاع

الخىُٟظي صه بـ اإلا٨خب ما 

.. .اهه ٨ًىن مسغطمىٗىف مً 

ى...مىخج.اهُماجىع   ألاٞالم... و مؤصي نىحي في اهحح ...٧اجب ؾِىاٍع

 .تالٗائلُ ألاٞالماللي احٗملذ في جاٍعش 

 أٖماله .ٞاػ باجىحن منهم بالٟٗل أوؾ٩اع ظىاًؼ  3بُتر اجغخح ٫ 

 هي  ألاقهغ 

 Toy story 1،2 

 Bugs life 

 Monster inc، Monster University  

 Wall-e  

 Up  

Inside out  اللي بخمغ بيها  اث العجُبتر مً الخٛح ال٨ٟغةاللي ظذ له

و ٢غع بُدض في اإلاىيٕى م٘ ص٦خىع هٟس ي مً ظامٗه  ت،بيخه اإلاغاه٣

ى مبهغ و ازغ  ت٧الُٟىعهُا لٛاً لهالُٟلم بك٩ل  طما ٢ضم ؾِىاٍع للٟىػ  أه 

 .باألوؾ٩اع
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 "1002-2591الٌصر "  أبوهٌى 

ٟا٫ٖما٫ مً ال٣اماث الٗالُت في أ صعؾذ الٟىىن  ىمن ةص٦خىع  .ألَا

و جسههذ في مُبىٖاث  جمُلتال

ٟا٫  أغ اللي ألام ،ألَا
 
 قغ٦تها انها جرؾـ هل

اللي ٢ضمذ  ت٧اًغو ٧اعجىن للغؾىم اإلاخدغ٦

..ؾىبغ .الؿىضباص البدغي  ت...عخل... ب٩اع.لىا

 .هىُضي

 -2521هحود هحوود شعباى " 

2555" 

 اإلاٗغوٝ ب بابا ألاقهغ  ؤلاطاعي

ٟا٫.. بجاهب خل٣اث .قاعو  اللي  ألَا

 أل٠ل٣ب بابا قاعو منها ازغط  أزض

 لُلتو  لُلت أل٠مً خل٣اث  تخل٣

في ٢لب و ٣ٖل ٧ل  لؤلبض ٖاٌكتهخًٟل  أٖمالهالغاظل صه  .ؤلاطاُٖت

 لُلتو  لُلت أل٠....... صه ٚحر خل٣اث .واخض ؾم٘ خل٣اث بابا قاعو 

 .َبٗا
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 سلين  رة عائشتدكتو
 

 أؾاس يبك٩ل  لتو .. ٧اهذ اإلاؿؤ .خىاعاث ٧اجبت و  ت و مسغظتنىجُ ممشلت

 صبلجت تمً بضاً الٗغبُت اللي جم صبلجتها للٛت ألاٖما٫ٗٓم ًٖ م

 ؾىت...و ؾابذ صًؼوي ٧اع٦تر ٞىَـ اهترهاقىها٫ 0442 ؾىت ألاٖما٫

٨ت و مضًغة ٞىُت. و 7111 مهغ  كغ٦تل ضبلجتفي ٢ؿم ال هي خالُا قٍغ

 .مُضًا
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 دبلجاث

 

 باألصاءالٟىان اخمض مٓهغ "  أزذمٓهغ "  تٞاَم الٟىاهت٢امذ 

لضًؼوي ًخم صبلجخه و ٖغيه مضبلج و هى ُٞلم " ُٞلم  ألو٫ الهىحي 

الٟىان الغائ٘ الغاخل  في خحن ٢ضم .0429 ؾىت إهخاطؾىىواًذ " 

 .ةاإلاسخىع  ض الىاعر ٖؿغ صوع الغاوي و اإلاغآةٖب

ً الت ٧امل ٖبل اؾخُاٖذ الٟىاهت ل٩ل مً  يؿبتبال اةخ٢ُلب مىاٍػ

قاهض ُٞلم البدض ًٖ هُمى بهىتها اإلامحز في ٖىم و اجمسُغ ٖىم و 

  أالن ت.. و اللي قاٝ الُٟلم اإلاضبلج مؿخدُل ٣ًخى٘ باإلاظٌٗ.اجمسُغ

م ان  ٖلىوعي صفي هٟـ صوع  ٧امل  الضوع ٢بل ٖبلت أصث أالنالٚغ

 !ضبلجتما ج٣ىم بال

٢لب خجإ بٗض ما ٦خحر البىم ٚىائي اؾمه  أَل٤الٟىان هكام هىع 

مً الىاؽ َلبىا مىه صه زهىنا لخٗل٣هم بهىجه اللي ؾمٗىه في 

ٖالء  ،اخضب الىىجغصام ،"ألاؾض.. ؾُمبا " اإلال٪ .ُٞلم َغػان أٚاوي

الهىحي لضوع ؾُمبا في الجؼء  ألاصاءصه بجاهب  .الضًً و هغ٢ل

 .الخاويو  ألاو٫ و الخاوي للُٟلم و في صوع لُىج في مىالن الجؼء  ألاو٫ 

ذ اهه هى الٟىان  ب٣ىلى خبِذ قلبي ؾىلُٟان ً اهذ صوعث و ٖٞغ

الهىث اإلامحز و اللي هحح م٘ الٟىان مدمض هىُضي  .ؾامي مٛاوعي

بحن اإلادضوصة قغ٦ت صبلجتمً  ةممحز  وسختفي ج٣ضًم  ًخمحز  .اإلاٖغ
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ًه الٟىان ؾامي مٛا هٓغه ٚحر  مً وظهت ألٞالموعي ًٖ ٚحره بٞغ

و صه هٕى هاصع مً الىعي  .ٚلِ أ٩ٞاع بتزعٕ  أو لؤلَٟا٫ مىاؾبت

  .لؤلؾ٠هال٢ُه صلى٢ذ نٗب 

ل٨نها  ضبلجتاإلا مٛاوعي ٢ضم صوع قٍغ٪ في الشالزُت الٟىان ؾامي

ال جدىاؾب م٘  تالُٟلم هُب أصثاللي  ت الٟهخىالٗغبُ باللٛت

 ت... و بالٗامُ.ال٩اعجىن اللي الػم ج٨ىن زُٟٟت ألاٞالم تَبُٗ

تاإلا  !هٍغ

 

نىحي مم٨ً ًخ٣ضم لضوع  أصاءل٣اء الخمِس ي ٢ضمذ اع١  الٟىاهت

اويفي خحن ان  .و الىخل جمُلتبُل في ال ٧اهذ مً ههِب  ألٚا

و قاع٥ الٟىان ماظض  .الهىث الغائ٘ صٖاء ٞاعو١ تناخب

ػمان في خحن ٢ام اإلامشل  أو ال٨ضواوي في هٟـ الُٟلم بضوع اإلاىبه 

 .ٞغاؽ ؾُٗض بضوع الىخل

 

ىهاث  تاؾمهم في مجا٫ ٦خاب مً إلا٘ أًٞلمً يمً  الؿِىاٍع

 ضبلجتال ةاللي بضأ مؿحر هى الغاخل ٖبض الغخمً قىقي  ضبلجتاإلا

٧اجب  ٖبض الغخمً هى باإلاىاؾبت .أٖمالهاإلال٪ و جىالذ  ألاؾضبُٟلم 

غ َُٞى  .تٞىاٍػ
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 ةالىاؽ اللي ٖملىا َٟغ  أوائلاإلاسغط الغائ٘ ٖهام الؿُض ٧ان مً 

٦تر مً عائ٘ لُٟلم ؤلازغاط ألابٗض  لجتضبصًؼوي اإلا أٖما٫ إزغاطفي 

 خ٩اًت إهخاطبٗضها اؾخٗاهذ بُه صًؼوي باإلاهغي في  .اإلال٪ ألاؾض

 ...و هغ٢ل و ٚحرهم لٗبت

 

 .................. ٔ انحكاٚاث نٍ تُتٓٙ.تطٕل انمائًتٔ 
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 ٛــــــاخلامت
 

بدأته  إزاي مش عارفة احلؼقؼة .اقدر اهني كتاب زي ده إزاي ةمش عارف

 أفؽاربتبث  أحقاكامل كبر و عؾقفا عا ألضػالـا ةادوجف األعامل !أصال

لقفا ةيف اخلطور غاية  .الزم كـتبه 

كاكت  أيا يد باألعاملمجقعا بـستؿتع  إكـايف كػس الوقت ما كؼدرش كـؽر 

 –شقؿبا و صػـا كػسـا  عذكقؿو و زعؾـا  عذكؾـا خػـا  .مرجعفا أوثؼافتفا 

  !بقس بان أووودي  أويف رشيك  -أحقاكا

ابتسامة ضػولقة عذ  مفام حصل هتػضل األعامل دي تثر صغػـا و ترشم 

 وصـا.... أو تـجح يف إهنا تـزل دمعة تلثر و تزرع جواكا حاجة.

 

لألضػال و بس. لقـا كؾـا........... مش   هتػضل األعامل دائام و أبدا 
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 الكاتٛب ٌطبىٛ عاطف ؾدزت هلا اعىاه ضابفٛ

 6911ٚمذو بارادا طبك او االَتم

 6912رٔاٚت انعائهت 

 6912 0رٔاٚت عًارة 

 يٍ خالل انفٛسبٕن  انكاتبت يعنهتٕاصم 

https://www.facebook.com/nesma.atef.144 

 

https://www.facebook.com/nesma.atef.144
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