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 ...كاًبرا عاصوت أوستراليا
 جوالها في هدوئها

حزهت حقيبتي ألحلّق  في صباح اليىم الرابع لي في أوستراليا ودّعت سيدًي و
 ًحى كاًبرا عاصوت أوستراليا.

الوفارقت أًٌا ًحي هي ًسكي في الشطر اآلخر هي الكرة األرضيت بعضٌا يظي أى  و
 سيدًي أو هلبىرى هي العاصوت. 

السياسيت التي تجعل شهرة عىاصن العالن  على عكس الوفاهين الديوىغرافيت و
 تسبق لقاءها، فإى كاًبرا عاصوت تعيش في كىاليس هسرح الودى األوستراليت.

 
ِٓ اٌزذ١ٍك، ٚصٍٕب إٌٝ ِطبس وبٔجشا اٌزٞ اعزمجٍٕب ثٕغّبد خش٠ف١خ جج١ٍخ ثؼذ دٛاٌٟ اٌغبػخ 

 ثبسدح. 

ِٕز اٌٍذظخ األٌٚٝ ٌٍمبئٟ اٌؼبصّخ أدسوذ إٟٔٔ فٟ ِذ٠ٕخ رؼ١ش فٟ ٘ذٚء ج١ًّ، ال رشجٗ 
  ػٛاصُ اٌؼبٌُ.

رزجخزش فٟ أسجبئٗ ّ٘غبد اٌخش٠ف ثذش٠ّخ، اعزمجٍٕب ػٕذ ثٛاثزٗ اٌغبئك  فّطبس٘ب غ١ش ِضددُ ٚ
 ٘ىزٛس ظبده اٌٛجٗ ِشّدجبً ثٕب ثٍىٕخ غش٠جخ. 

سدٕب ٔشجٙٗ ثأدذ فٕبٟٔ ٌجٕبْ اٌى١ِٛذ١٠ٓ إٌٝ أْ دفؼٕب  ٌفذ شبسثٗ اٌىج١ش ٔظشٔب ج١ًّؼب ٚ
 فعٌٕٛب ٌٕؼشف جزٚسٖ فمبي ٌٕب إٔٗ ِٓ رش١ٍٟ.

  .٘ىزا ٟ٘ أٚعزشا١ٌب لبسح رجّغ رذذ فعبئٙب عىبْ لبساد األسثغ األخشٜ
 

اٌغجت أٔٗ ٠َٛ عجذ ِّب ٠ؼٕٟ أٔٗ ثذا٠خ ػطٍخ األعجٛع  شجٗ فبسغخ، ٚشٛاسع اٌؼبصّخ وبٔذ 
ٌىٓ اٌطج١ؼخ ال رجبٌٟ ٌأل٠بَ ثً رجمٝ  األعٛاق رفزخ ثؼذ اٌؼبششح، ٚ إٌبط رغز١مع ِزأخشح ٚ ٚ

  .ِغزؼذح العزمجبي ِٓ ٠ضٚس وبٔجشا
 

١ف غ٠ًٛ روّشٟٔ ػطش ٔغبئّٙب ثمش٠خ ٚاٌذرٟ اٌجج١ٍخ د١ٓ رشٚٞ اٌغّبء ػطش األسض ثؼذ ص
  .فززعّخ ثؼطش خصت ٠ؼجض أػظُ ِجزىشٞ اٌؼطٛس فٟ اٌؼبٌُ ػٓ اخزشاػٗ

 
ب ثبٌٕضالء، ِّب جؼٍٕب  ًّ سغُ ٘ذٚء وبٔجشا فإْ فٕذق ٔٛفٛر١ً اٌزٞ عّٕعٟ ١ٌٍزٕب ف١ٗ وبْ ِضدد

  .ٕٔزظش فٟ ِطؼُ اٌفٕذق د١ث رٕبٌٕٚب فطٛسٔب
 
ٕٔب عٕج١ذ فٟ وبٔجشا ١ٌٍخ ٚادذح، ػٕذِب غبي االٔزظبس لشسٔب االعزفبدح ِٓ اٌٛلذ خصًٛصب أ ٚ

 .ٚرٛجٕٙب إٌٝ ِزذف أٚعزشا١ٌب اٌٛغٕٟ
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وأٔٙب ٌٛدخ رشى١ٍ١خ  اٌٛافشح األٌٛاْ ٚ اٌطش٠ك إٌٝ اٌّزذف وبٔذ ِؼجّذح ثبألشجبس اٌٛاسفخ ٚ
ادزبسد س٠شخ سّعبِٙب فٟ ر٠ٍٕٛٙب فذٌفذ إ١ٌٙب وً أٌٛاْ اٌطج١ؼخ اٌزٟ جؼٍزٕٟ ٚصِالئٟ ٔذبس 

غش٠ٓ ٌُ رزٛلف ػٓ اٌمٛي: "ال أصّذق أْ فٟ ٘زا اٌؼبٌُ غج١ؼخ رض٠ٕٙب أشجبس فٟ رذذ٠ذ٘ب، فٕ
  .فش٠ذح فٟ أٌٛأٙب" إٌٝ دسجخ ادزبسد ِبرا رصّٛس

 
ٌىٓ ػٕذِب  ٘ذأد د١شرٕب إٌٝ أْ ٚصٍٕب إٌٝ اٌّزذف، ٌٍٍٛ٘خ األٌٚٝ رظٓ أْ ال أدذ ٠ضٚسٖ ٚ ٚ

اٌٛلذ ال ٠ضاي ِجىًشا  أٔٗ ٠َٛ ػطٍخ ٚ ٌٚجٕب إٌٝ داخٍٕٗ فٛجئٕب ثٛجٛد ػذد وج١ش ِٓ اٌضّٚاس سغُ
  .ٔغج١ًب

 جبءد ٕ٘ذعخ اٌّزذف اٌّؼّبس٠خ ػٍٝ إٌّػ اٌؼصشٞ راد األشىبي إٌٙذع١خ اٌّجشّدح.

عبلزٕٟ اٌّشب٘ذ اٌطج١ؼ١خ اٌخالثخ إٌّجثمخ ِٓ ٚاجٙبد اٌّزذف اٌضجبج١خ اٌؼّاللخ ٌٍخشٚج  ٚ
  .ِغبثمخ دشوخ اٌطج١ؼخ فٟ اٌزمبغ اٌصٛس ٚ

 
اٌجذا٠خ ظٕٕذ اٌجذ١شح اٌصٕبػ١خ اٌزٟ رخزشق اٌّذ٠ٕخ ًٔٙشا ٌٚىٕٙب ثذ١شح، ٘زا ِب أوذٖ ٌٟ فٟ 

 .٘ىزٛس اٌغبئك الدًمب

ػذد إٌٝ جٛف اٌّزذف الوزشبف ربس٠خ أٚعزشا١ٌب فٟ جٕبح خبص ػجبسح ػٓ ِغشح صغ١ش 
  .ٌىٕٗ ٠ذٚس رجًؼب ٌٍّشادً اٌزٟ ِشد ف١ٙب أٚعزشا١ٌب ٠شجٗ داس اٌغ١ّٕب ٚ

 
ثذأد ِغبِشح اوزشبف  عبد اٌصّذ ٌٍذظبد ٚ أغفئذ األٔٛاس ٚ ٍٝ اٌّمبػذ ٚجٍغٕب ػ

 أٚعزشا١ٌب د١ٓ ثذأد اٌشبشبد رؼشض اٌزبس٠خ ثذًءا ِٓ اٌؼصش اٌج١ٍذٞ إٌٝ أْ رىّٛٔذ اٌمبسح ٚ
  .ٚصٍذ عفٓ اٌّغزىشف١ٓ

 
  ٌىٓ ِب ٌفزٕٟ أْ صٛرٟ اٌّمّذ١ِٓ ثذا ٌٟ وأّٔٙب ٠ذٚساْ دٌٕٛب. اٌّٛع١مٝ وبٔذ سائؼخ ٚ

 
 فٟ ٔذٛ ٔصف عبػخ رؼشفٕب إٌٝ أٌف ثبء ربس٠خ أٚعزشا١ٌب. 

 
ِب ٠ث١ش اٌؼجت ٘ٛ أْ و١ف ٘زا اٌجٍذ اٌمبسٞ اعزطبع فٟ غعْٛ ٔذٛ لش١ٔٓ أْ ٠صً إٌٝ ٘زٖ 

  .اٌّشرجخ ِٓ اٌزمّذَ ٚاٌزطٛس
 

ٌىٓ ٠جذٚ أُٔٙ  صذ١خ أْ اٌغىّبْ األص١١ٍٓ ٌُ ٠غبّ٘ٛا فٟ رى٠ٛٓ ٘زٖ اٌذعبسح اٌشبثخ ٚ
 وً ِب دصً ٌجالدُ٘. ساظْٛ ػٓ

 
 .اٌغىٛد وّب ٘ٛ ِؼٍَٛ ػالِخ اٌشظٝ ٚ
 

ٌفزٕٟ اٌجٕبح اٌزٞ ٠ؼشض ّٔػ د١بح األٚعزشا١١ٌٓ فٟ ثذا٠بد اٌمشْ  جٍذ فٟ أسجبء اٌّزذف ٚ
 .اٌؼشش٠ٓ خصًٛصب األص٠بء اٌزٟ رؼىظ رًٚلب سف١ًؼب فٟ اٌزص١ُّ

ّٟ ػجبسح ع١ذح ِٓ  ألٛاي ثؼط اٌغىبْ األص١١ٍٓ أِب فٟ اٌجٕبح اٌزٞ ٠ؼشض ألػّبي ٚ فأثشد ف
رمٛي إْ ِؼٍّّزٙب أوذد ٌٙب أٔٙب ٌٓ  Abroginals  عىبْ أٚعزشا١ٌب األص١١ٍٓ اٌز٠ٓ ٠ؼشفْٛ ثبٌـ

  !رٕجخ فٟ اٌّذسعخ ألْ غجبء٘ب ج١ٕٟ، ٟٚ٘ ا١ٌَٛ أعزبرح جبِؼ١خ فٟ اٌزبس٠خ
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  .رّٛجٕٙب إٌٝ ِطؼُ "عبفشْٚ" ٌزٕبٚي اٌغذاء أز١ٕٙب ِٓ ص٠بسح اٌّزذف ٚ
 

وبْ ٌجٕب١ًٔب ِٓ غشاثٍظ فبٔٙبٌذ ػ١ٍٗ أعئٍزٕب ػٓ ِذح ٚجٛدٖ فٟ  اعزمجٍٕب صبدت اٌّطؼُ ٚ
ِب إرا وبْ عؼ١ًذا فٟ وبٔجشا خصًٛصب أٔٙب ِذ٠ٕخ ٘بدئخ جًذا ػٍٝ ػىظ ػٛاصُ  أٚعزشا١ٌب ٚ

اٌؼبٌُ ٚع١ذٟٔ، فذّذثٕب أْ الخز١بس وبٔجشا ػبصّخ سٚا٠ز١ٓ: األٌٚٝ رمٛي إٔٙب رىش٠ُ ٌغىبْ 
  .ا١ٌب األص١١ٍٓ ألٔٙب رعُ ٔغجخ وج١شح ُِٕٙأٚعزش

أِب اٌشٚا٠خ اٌثب١ٔخ فزمٛي إْ اخز١بس٘ب جبء ٔز١جخ صشاع صبِذ ث١ٓ أْ رىْٛ ع١ذٟٔ أٚ ٍِجٛسْ 
 .اٌؼبصّخ فٛلغ االخز١بس ػٍٝ وبٔجشا ألٔٙب رمغ ث١ٓ اٌّذ٠ٕز١ٓ

ٌٗ أٔٗ عؼ١ذ فٟ داس دذ٠ث ش١ّك ث١ٕٕب ٚث١ٕٗ أوذ ٌٕب خال ثؼذ ٌذظبد سدت ثٕب فٟ وبٔجشا، ٚ ٚ
٘ٛ ػٍٝ رٛاصً  ٘زٖ اٌّذ٠ٕخ اٌٙبدئخ خصًٛصب أْ ِؼظُ اٌطالة اٌؼشة ٠شربدْٚ جبِؼخ وبٔجشا ٚ

٠جشٞ دٛاسا أعجٛػ١ب ٠ٚؼزجشُ٘ ِثً أثٕبئٗ ٠ٚشبسوُٙ َّ٘ٛ اٌغشثخ خصًٛصب أُٔٙ  دائُ ِؼُٙ ٚ
  .فٟ ثالد ثؼ١ذح جًذا ػٓ ٚغُٕٙ األَ

اٌّذ٠ٕخ أغٍمذ ٌٕب اٌؼٕبْ ٌٍزؼشّف إ١ٌٙب ثذش٠ّخ فٟ غج١ؼخ  ثؼذ اٌغذاء جٍٕب ٚصٍٕب فٟ وبٔجشا فىأّٔب
  .غّٕبء اٌغىْٛ ف١ٙب فٓ غج١ؼٟ خبص ثٙب

ٕ٘بن ساح وً ٚادذ ِٕب ٠ىزشفٗ  غٍجٕب ِٓ اٌغبئك أْ ٠مٍٕب إٌٝ اٌغٛق اٌزجبسٞ فٟ اٌّذ٠ٕخ، ٚ
 ػٍٝ غش٠مزٗ. 

  .ٟٔاألعؼبس ١ٌغذ ِشرفؼخ وّب فٟ ع١ذ فبٌّشوض اٌزجبسٞ ٠عُ ٚادخ ٌٍزغّٛق ٚ
 

ٌُ أٌذع دٍٛي اٌغبػخ اٌخبِغخ إال ػٕذِب ثذأد اٌّذبي ثإغالق أثٛاثٙب، فؼذد  دّٕٟ٘ اٌٛلذ ٚ
 ع١ًشا ػٍٝ اٌمذ١ِٓ إٌٝ اٌفٕذق.

 ف١ّب وبٔذ اٌّزبجش رغٍك أثٛاثٙب وبٔذ اٌّمبٟ٘ رغزؼذ العزمجبي سّٚاد٘ب فٟ أِغ١خ اٌغجذ ٚ ٚ
 .اٌىً ِّٕٙه فٟ اٌزذع١شاد

زمبغ اٌصٛس فؼذعخ اٌىب١ِشا وبٔذ ػبجضح ػٓ رغج١ً اٌجّبي اٌطج١ؼٟ أِب أٔب فٛلؼذ فٟ د١شح اٌ
صؼذد إٌٝ غشفزٟ  اٌّزٕبثش و١فّب ٚجٙذ ٔبظشٞ فٟ رفبص١ً اٌّذ٠ٕخ... ٚصٍذ إٌٝ اٌفٕذق ٚ

سدذ أدبٚي ِٓ اٌششفخ رغج١ً صٛس وبٔجشا عبػخ  اٌزٟ وبٔذ فٟ اٌطجمخ اٌغبدعخ ٚ
     .اٌغشٚة

      
 ج١ٍّخ وبٔجشا سغُ أٔٙب رؼ١ش فٟ وٛا١ٌظ اٌّذْ األٚعزشا١ٌخ. 

ٌٓ ٠ؼشف عجت رخ١ٍٙب ػٓ دٚس٘ب فٟ ِغشح اٌّذْ إال ِٓ ٠ضٚس٘ب، فٟٙ ِذ٠ٕخ رذخٍه فٟ  ٚ
ٌؼجخ االعزشخبء إٌٝ ألصٝ دذٚد ٌزٕغٝ أْ اٌضِٓ ٠ّش ثٙب فٟٙ ال رغبثمٗ ثً رشغّٗ ػٍٝ 

 .ػء ج١ًّ ٌٓ ٠ذسوٗ إال ِٓ ٠ضٚس وبٔجشااٌزٛلف ١ٌزأًِ فٟ دلبئمٗ اٌزٟ رّش إساد٠ب ثج

 

 


