
 
 )ما تستطیع ان تحلم بھ تستطیع ان تحققة ( 

 
بھذه الجملة البسیطة عمیقة المعنى ابتدأ والتر تحقیق حلمة في 

انشأ مدینة ال تترك لالنسان مجاال للتفكیر او الحزن ، بل فقط 
 .یمكنھ ھنا االستمتاع واللعب ، وھي افتتحت خصیصاً لالطفال 

 
 

عبقري ذو روح محبھ للمغامرة والتحدي ھذا االنسان ، فلیس من الممكن الوقوع عدة مرات ثم الثبات في وقفتك 
، او االیمان كل االیمان بالرغم من كبر الحلم ، اال انھ كان متیقناً في النھایة بانھ باستطاعتھ تحقیقة ، وان كان 

غیر راضي من تحقیقھ بھذا الشكل عند 
رحیلة ، فطموحة كان اكبر واعمق من 

 .ذلك 
 
 
 
 

في مدینة شیكاغو ،   1901ولد في عام 
وبرز كشخصیة في عالم الرسوم المتحركة 
وفي جمیع انحاء العالم ، وھو یعتبر رمزا 

 .ثقافیاً 
 
 
 
 

لقد كان یملك من العبقریة واالیمان بحلمة 
، ان كان رساما للكاریكاتیر والرسوم 
المتحركة وكذلك قام بالتمثیل الصوتي 

ووضع سیناریو لقصص االطفال ، 
باالضافة إلى انھ كان منتجاً للفیلم ، ھكذا 

 .یكون االیقان من نجاح حلم ما 
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 والتر الیاس دیزني 

 
Walter Elias Disney 

 



لقد ابدع  ھو وموظفوه في عمل العدید من الشخصیات الخیالیة الشھیرة بما فیھم میكي ماوس ودونالد داك 
 .وجوفي 

 
جائزة من جوائز االوسكار وحصل  22لقد كان دیزني بنفسة ھو الذي یقوم بعمل صوت میكي خالل حیاتة وفاز 

 .جوائز اكادیمیة فخریة  4على 
 

 .في والیة كالیفورنیا لدیة بعض االقتباسات الشھیرة  1966مات في عام 
 .كل االحالم یمكن تحقیقھا اذا كانت لدینا الشجاعة لمتابعتھا 

 
 .عندما تطالعك تجد الكثیر من االشیاء المثیرة لالھتمام للقیام بھ 

 
 والتر الیاس دیزني  /عزیزي 

بعض االحالم تحقیقھا یصبح حیاة كاملة لالخرین ، فاسعد في مرقدك فھناك الكثیرون ممن یسعدون یومیاً في 
 .حلمك والذي وددت ان یكون بصورة اكبر وافضل 

 
كنت دائما صدیق لطفولة العدید من االجیال ، فھم یجدون متنفس بین ما تقدمھ من اعمال خیالیة رائعة ، جیل 

 .بعد جیل یحمل لك كل الشكر والعرفان لتحقیق حلمك الذي اسعد الكبار والصغار 
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