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 ...مهبىرن مديىت أوسترانيت
 بىفس أوروبي

 
حهقىا في انفضاء األوستراني وحى مهبىرن، كاوت انحماست  عدوا و تركىا كاوبرا و

يحرّكه نكه حماستي كاوت أكبر، فهقاء مه وعرفه  شعىًرا مشترًكا بيىىا جميًعا، و
  انشىق، بيىما نقاء مه وجههه يحرّكه انفضىل.

 
انحركت  وصهىا إنى مطار مهبىرن عىد انعاشرة، كاوت انمديىت هادئت صباح يىو األحد و

خجىنت وسبيًا، نكىها رحبّت بىا عهى طريقتها، إنى أن وصهىا إنى فىدق سىفيتيم 
  انمىجىد في شارع كىنيىز.

 
حنؼالػٍٛ، يٍ َٕحفزْخ حنكزٛشس سكض أطؤيم يهزٕسٌ حنظٙ نى  ٔ كخَض غشفظٙ فٙ حنطزمش حنغخرؼش

حنُخغلخص ٚلظشذ رُٛٓخ حألخعش حنز٘ ٚلخفع ػهٗ َعخسس  طظغّٛش، فُٓش ٚخسح ال ٚضحل ٚخظشلٓخ رٓذٔء، ٔ
  حنًذُٚش.

 
نهزْخد انٗ حنٕعػ حنظـخس٘، فمذ حطفمُخ ػهٗ حعظغالل  الرؼذيخ ٔظؼض كمٛزظٙ حَظظشص ْ

حنًُطمش حنمشٚزش يٍ حنفُذق، لزم حنظّٕؿّ انٗ فٛهٛذ أٚالَذ. عشَخ فٙ  حنظـٕحل فٙ حنٕلض ٔ
 الشخسع كٕنُٛض كٛغ حنزٕطٛكخص حنظٙ طؼشض ألْى دٔس حألصٚخء حنؼخنًٛش طظـخٔس رؤَخلش، ػهّمض ْ

  يٛالَٕ حإلٚطخنٛش.  أشؼش رؤَُٙ فٙ» لخثهش: 
 

نفض «. كم ْزح ٚزكّشَٙ رًٛالَٕحنُخط،  حألرُٛش حنظخسٚخٛش رحص حنًُػ حنفٛكظٕس٘ ٔ حنزٕطٛكخص ٔ
  ٚؼشض ألصٚخء حنٕٓص كٕطٕس. Gaspَظشَخ رٕطٛك حعًّ غخعذ 

 
يخرح »فٙ حنزذحٚش طشددَخ فٙ حنذخٕل ألَُخ حفظشظُخ أٌ حألعؼخس عظكٌٕ يشطفؼش، ٔنكٍ لهض نٓزش 

  .حعظمزهُخ حنزخثغ رظشكخد«. عُخغش؟ نُذخم َٔش  
 

نطفّ  نى َكٍ َُٕ٘ حنششحء فبٌ كُكش حنزخثغ ٔيغ أَُخ  أَخ رفغظخٌ، ٔ رمًٛص ٔ الأػـزض ْ
ـّشرًٓخ ٔ أَخ  حنًغخٔيش، فكشٚظ حنزخثغ كخٔل الُخػٙ، ٔ ُْخ دخهُخ فٙ نؼزش حنظغّٕق ٔ ؿؼالَخ َ

 نكٍ حنًفخؿؤس أَّ خعغ إلسحدطٙ ٔ عخٔيظّ ػهٗ حنغؼش سغى أَُٙ أػشف يغزًمخ أَّ نٍ ٚمزم ٔ
خ ٔصم انٗ  ًً ػُذْخ نى أؿذ يخشًؿخ عٕٖ أٌ  زٕنّ ٔفٙ حنًجش، فخؿؤَٙ ل 07لّذو نٙ كغ

خ ػهٗ حنمًٛص حنز٘ حشظشطّ، نى َصّذق  الكزنك ْ أشظش٘، ٔ أػطّٛ رطخلش حنفٛضح ٔ ًً كخصص كغ
 أٌ ٚلذع ْزح يؼُخ. 

 
كؤٌ  حنفشق حنظشفٛٓٛش ٔ حنًشخس ٔ كخٌ ٚؼّؾ رخنًظغّٕلٍٛ ٔ أكًهُخ يشٕحسَخ َلٕ حنٕعػ حنظـخس٘ ٔ

 ؼشٚط حنز٘ طُظشش فّٛ حألرُٛش حنظخسٚخٛش حألشزّ رظلف فُٛش. يٓشؿخًَخ لخثى فٙ ْزح حنشخسع حن
 

 .يٍ حنـًٛم أٌ طظـٕل فٙ يذُٚش كم شخسع فٛٓخ ٚشزّ حنًظلف
 

أال « نُذخم، فظشددص لخثهش: اليشسَخ حنٗ ؿخَذ يظـش كزٛش كظذ ػهّٛ طُضٚالص خٛخنٛش، لهض نٓ
  .«طشٍٚ حألعؼخس؟ ال رذ أٌ َٕػٛش حنزعخثغ غٛش ؿٛذس

كخَض حنًفخؿؤس، فشغى حألعؼخس حنضْٛذس يمخسَش رظـشرظُخ حنظغّٕلٛش  أيخو اصشحس٘ دخهُخ ٔنكٍ  ٔ
ٖ   ال الػهٗ حنًٕظش، يًخ دفغ رٓ فٙ عٛذَٙ، فبٌ حنًالرظ كخَض يٍ حنُٕػٛش حنـٛذس ٔ

 .اغالق حنؼُخٌ نٕٓحٚش حنظغّٕق نذٚٓخ
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َلٕ فٛهٛذ أٚالَذ ػُذ حألٔنٗ طُزُٓخ انٗ حنٕلض ٔلشسَخ حنؼٕدس انٗ حنفُذق ألَُخ عٕف َُطهك 
  .ٔحنُصف ظًٓشح

 

اَطهمض رُخ حنلخفهش َلٕ ؿضٚشس فٛهٛذ كٛغ َخٕض طـشرش سإٚش غٕٛس حنزطشٚك طـظخف حنشخغت 
نلظش غشٔد حنشًظ، كخَض حنطشٚك غٕٚهش، رؼعُخ َخو ٔرؼعُخ طآيش ػهٗ حنٕلض رظزخدل أغشحف 

  .حنلذٚغ انٗ أٌ ٔصهُخ انٗ ؿضٚشس فٛهٛذ
 

حنًذُٚش حنغخكهٛش حنًغظهمٛش ػُذ حنًلٛػ حنٓخدة رًذُٚش ؿَٕٛش حنهزُخَٛش، خصًٕصخ ٕٚو ركّشطُٙ 
حألكذ، ار طـذ فٛٓخ حنُخط ٚشطذٌٔ حنًالرظ حنًشٚلش ْٔى يظٕؿٌٕٓ َلٕ حنشخغت، ٔحنًلالص 
حنظـخسٚش رؼعٓخ ٚزٛغ حٜٚظ كشٚى ٔرؼعٓخ حٜخش حنظزكخسحص حنخخصش رخنًذُٚش، فًٛخ كخَض يطخػى 

نظٙ طمّذو حألغزخق حنزلشٚش ٔحنٕؿزخص حنغشٚؼش يضدكًش رخنشّٔحد حنزٍٚ لشّسٔح أٌ ٚظُخٔنٕح حنشصٛف ح
حنغذحء خخسؽ يُخصنٓى. رذص حنًُطمش كؤَٓخ يُفظلش ػهٗ حنزلش ٔحنٕٓحء ٔكخٌ حالَطزخع ػُذ حنـًٛغ 

  .أَٓى ٚشؼشٌٔ رؤَٓى فٙ اكذٖ يذٌ حنزلش حألرٛط حنًظٕعػ حنغخكهٛش
 

حنالفض فٙ حنًذٌ «. رُٕٛ»ٔلشسَخ طُخٔل حنغذحء فٙ يطؼى اٚطخنٙ حعًّ شؼشَخ رخنـٕع ؿًًٛؼخ 
حألٔعظشحنٛش حنؼالع حنظٙ صسَخْخ ٔؿٕد حنًطخػى حإلٚطخنٛش أًُٚخ رْزُخ فعالً ػٍ أٌ حنؼخيهٍٛ فٛٓخ 

 .غخنزٛظٓى اٚطخنٌٕٛ

ُضِّ فٛهٛذ كخَض حألغزخق شٓٛش ٔحألعؼخس يؼمٕنش ؿًذح. رؼذ حنغذحء ٔطُخٔل حنًؼهّـخص طٕؿُٓخ َلٕ يظ
حنز٘ كخٌ ٚعؾ رخنضّٔحس يٍ طاليزس يذحسط ٔأْخٍل  Philip Island Nature Parks أٚالَذ حنطزٛؼٙ

 يغ أرُخثٓى، رذص ػهٗ ٔؿْٕٓى حنلًخعش نخٕض طـشرش سإٚش حؿظٛخف حنزطشٚك نهشخغت
Penguins Parade. ٚعى حنًظُضِّ رٕطٛكخص نزٛغ حنظزكخسحص ٔيطخػى نهٕؿزخص حنغشٚؼش.  

 
خٌ ٚغشع حنخطٗ َلٕ يذسؿخص حنًشحلزش، كٙ ال ٚفٕطّ حنًشٓذ، ٔحنالفض أٌ حنظصٕٚش حنكم ك

يًُٕع ٔحنغزذ، كًخ َـٕو ْٕنٕٛٔد، فبٌ فالشخص حنكخيٛشح طضػؾ حنزطشٚك يًخ ٚـؼهّ ٚظلخشٗ 
ػذعخص حنًصّٕسٍٚ ٔٚؤخز يغخنك عشٚش، أٔ ٚفعم حنزمخء فٙ رطٍ حنًلٛػ. ؿهغُخ ػهٗ 

نغخدعش ٔحنٕحكذس ٔحنؼششٍٚ دلٛمش كًخ ُركش فٙ الثلش حنظؼهًٛخص، حنًذسؿخص ٔحَظظشَخ حنغخػش ح
غخرض حنشًظ ٔظٓش حنمًش رذًسح ٚظشحلص ظٛخإِ ػهٗ ٔؿّ أيٕحؽ حنًلٛػ حنظٙ رذص كؤَٓخ طغظؼذ 

نطمظ ٕٚيٙ طمٕو رّ كم يغخء، يشٓذ يٓٛذ خذع أرصخسَخ ٔؿؼهُخ َؼظمذ نهلظخص أٌ غٕٛس 
يٕػذِ، يًخ ؿؼهُٙ أيم حالَظظخس ٔلشسص حنؼٕدس حنُٕسط ْٙ لطٛغ حنزطشٚك حنز٘ طؤخش ػٍ 

  .ٔكذ٘ انٗ حنلخفهش
ٔأػُخء حَظظخس٘ صيالثٙ الكظض أٌ حنُخط حنزٍٚ كخَٕح كهٓى كًخعش ػُذ دخٕنٓى رذٔح خخثزٙ 

حأليم ػُذ خشٔؿٓى، فمطٛغ حنزطشٚك كخٌ صغٛشحً ؿًذح ٔنى ٚكٍ حنًشٓذ كًخ طٕلّؼِٕ، ْزح يخ أكّذِ 
 .نٙ صيالثٙ ػُذ ػٕدطٓى

خدص رُخ حنلخفهش انٗ يهزٕسٌ، ٔكُخ يظؼزٍٛ فمشسَخ طُخٔل حنؼشخء فٙ أكذ يطخػى حنفُذق. ؿؼهظُخ ػ
خٛزش أيهُخ َعلك ػُذ ألم يشٓذ ٚلذع أيخيُخ، فخنُخدنش حنظٙ كخَض طٓظى رطخٔنظُخ شؼشص 
كّذ رخنلشؽ ألَٓخ نى طكٍ طفٓى ػهُٛخ ٔظُّض أَُخ َغظٓضة رٓخ ٔلشسص أال طٓظى رُخ، سغى أٌ صيٛهٓخ أ

  .نُخ أٌ دٔحيٓخ لذ حَظٓٗ ٔنكُُخ ػهًُخ أَٓخ كخَض يغظخءس يُخ
أػهى ؿًٛذح أَٓى » ٔأػُخء طزخدنُخ حنلذٚغ الكظض ْزش شؼهش حنُخس طُزؼك يٍ رؼٛذ، فمهض نٓخ 

  .«ٚعٛجَٕٓخ كم نٛهش ٔنكٍ حنغخثك شكك فٙ يؼهٕيخطٙ
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 مىعد مع انمغامرة
 Eureka ٗ يٕػذ يغ يغخيشس رح اٚذؽ فٙ رشؽ أٔسٚكخ طخٔسصزخف حنٕٛو حنؼخَٙ نُخ فٙ يهزٕسٌ كُّخ ػه

Tower  
خ رخنضّٔحس   ًً فٙ حنعفش حنـُٕرٛش نًهزٕسٌ ٔػخَٙ أػهٗ رشؽ فٙ أٔعظشحنٛخ. كخٌ يذخم حنزشؽ يضدك

ػخَٛش ٔصهُخ انٗ حنطزمش حألخٛشس ػهٗ حسطفخع كٕحنٗ  70حنزٍٚ ٚشٚذٌٔ خٕض يغخيشس رح اٚذؽ، خالل
  .يظًشح 790

عٛذَٙ طخٔس ٔحإلؿشحءحص َفغٓخ ٔخخض صيالء حنشكهش طـشرش رح اٚذؽ ْٔٙ دخٕل طكشس يشٓذ 
يكؼذ صؿخؿٙ ٚشزّ حنصُذٔق حنكزٛش نٛخشؽ ْزح حنصُذٔق يٍ حنغشفش حنؼخرظش ٔطـذ َفغك فـؤس 

 .يظش ٚفصم رٍٛ أسض يهزٕسٌ ٔفعخثٓخ نٕف صؿخؿٙ 777ٔحلًفخ ػهٗ ػهٕ 

هٕد حنعؼٛفش أٔ حنلٕحيم فخألفعم نٓى ػذو خٕظٓخ. طـشرش طضٚذ حسطفخع حألدسُٚخنٍٛ أيخ أصلخد حنم
  .خشؽ حنضيالء يٍ حنصُذٔق حنضؿخؿٙ يئكذٍٚ نٙ أَُٙ فّٕصُّ ػهٙ نلظش سحثؼش

ػذَخ انٗ حألسض حنؼخرظش ٔطٕؿُٓخ انٗ اعظخد حالطلخد حنًٕؿٕد فٙ لهذ يهزٕسٌ دٔكالَذ، حنز٘ 
ًٓشؿخَخص حنظٙ طلذع ػهٗ أصزلض ششكش غٛشحٌ حالطلخد حنشحػٙ حنشعًٙ نكم يزخسٚخطّ ٔحن

أسظّ. ؿهُخ فٙ أؿُلش حإلعظخد ٔيٍ رُٛٓخ ؿُخف حنذسؿش حألٔنٗ. سغى أٌ حنًشٓذ ال ٚظغٛش، فبٌ 
خ نٕؿّ فّٛ يٍ حنظشف نًٍ ٚشٚذ أٌ ٚذنّم َفغّ،  ًٓ طُخٔل ٔؿزش غذحء أٔ ػشخء ٔيشخْذس يزخسحس ٔؿ

  .ٔال ٚفكش فٙ عؼش حنزطخلش
 

ذ حنذسؿش حألٔنٗ ٔطؤيم حنًهؼذ حألخعش حنز٘ ٚخعغ نهكؼٛش أيخ َلٍ فخكظفُٛخ رخنـهٕط ػهٗ يمخػ
يٍ حنظـٓٛضحص ٔحنظلعٛشحص حنظٙ نى أكٍ أطخٛهٓخ شخصًٛخ، فًزخسحس كشس حنمذو حنظٙ طـشٖ ػهٗ 
أسظّ حنًؼشٕشزش ٚظى حنظلعٛش نٓخ رطشٚمش ال طؼشلم كشكش الػزٙ حنكشس، فؤسظّ ٚـذ أٌ طكٌٕ 

ض أفكش أَّ ٚكفٙ أٌ طكٌٕ يغشٔعش رخنؼشذ حألخعش... يظغخٔٚش ٔطًُغ حالَضالق، ٔأَخ حنظٙ كُ
  .رؼذ حنـٕنش فٙ أؿُلش حإلعظخد طُخٔنُخ حنغذحء فٙ أكذ يطخػًّ

 
رؼذ حنـٕنش حنشٚخظٛش ػذَخ انٗ ْٕحٚش حنظغّٕق ٔغهزُخ يٍ حنغخثك حنظٕؿّ انٗ شخسع كٕنُٛض فمذ 

 .حصطلزُخ صيٛالص حنشكهش انٗ حنزٕطٛك َفغّ نهظغّٕق

ش لشسَخ أٌ َكزق ؿًخف سغزظُخ فٙ حنظغّٕق فبَُخ خعؼُخ إلغشحثّ، ٔنى ٕٚلفُخ اال ٔسغى أَُٙ ْٔز
  .يٕػذَخ ػهٗ حنؼشخء فٙ يطؼى أطالَظك حنًٕؿٕد فٙ يـًغ كشحٌٔ طخٔس

 
سغى أٌ صٚخسطٙ حنؼخَٛش نًهزٕسٌ طغٛشص خالنٓخ حأليكُش حنظٙ صسطٓخ لزم عض عُٕحص، فخنؼخرض أَٓخ 

  .يذُٚش طفٛط رخنلٕٛٚش ٔحألَخلش
 

غهزض يٍ حنغخثك أٌ ًَش رشخسع شخرم حنز٘ طـّٕنض فّٛ لزم عض عُٕحص كٛغ حنظمٛض أَخًعخ 
  .يظٕعطٙ -يٍ يخظهف ؿُغٛخص كٕض حنزلش حألرٛط حنًظّٕعػ ٔكؤَّ شخسع كٕصيٕرٕنٛظخَٙ

 
نى ٚظغّٛش حنشخسع فخألرُٛش حنظشحػٛش َفغٓخ ٔحنظٙ ال ٚظؼّذٖ يؼظًٓخ غزمظٍٛ طزكّش ُْذعظٓخ 

  .رزٕٛص اعزخَٛخ أٔ حنَٕٛخٌ، العًّٛخ حنششفخص رحص حنمُخغش حنًضسكشش حنًؼًخسٚش
 

ٔرؼذيخ حؿظضَخ حنشخسع ٔصهُخ انٗ يـًغ كشحٌٔ طخٔس، كُض عؼٛذس ألَُخ عُظُخٔل حنؼشخء فٙ أكذ 
يطخػًّ، ٔألَُٙ كُض أػشفّ ؿًٛذح ػشظض ػهٗ صيالء حنشكهش يؼهٕيخطٙ ألَُٙ رض فّٛ خالل 

أنٍ طشؼم أػًذس حنُخس »ل حألٔل حنز٘ غشكظّ ػهٗ صخكذ حنذػٕس: حنضٚخسس حنًخظٛش، ٔحنغئح
 .فؤكّذ نٙ حأليش. شـؼض صيالثٙ ػهٗ يشحلزش حنًشٓذ« حنًظشحصش أيخو حنًـًغ
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َٓخنض ػهُٛخ أغزخق ػًخس حنزلش رًخظهف إَٔحػٓخ ٔأكـخيٓخ ٔأشكخنٓخ ٔكخَض نزٚزس ؿًذح انٗ دسؿش ح
ٚغٛطش ػهٗ حنمٕٖ حنغزحثٛش ػُذ٘ ٔآيش يؼذطٙ أصخرظُٙ رخنششحْش لزم أٌ أؿؼم ػمهٙ 

  .رخنظٕلف
 

فٙ صزخف حنٕٛو حنغخدط ٔحألخٛش نٕؿٕد٘ فٙ أٔعظشحنٛخ ٔدّػض يهزٕسٌ ألكهك َلٕ يطخس 
عٛذَٙ حنذٔنٙ. يفخسلش غشٚزش... صلٛق أٌ يهزٕسٌ نى طذخهُٙ فٙ نؼزش حنؼٕدس رخنضيٍ انٗ 

نهظٍٛ صسص فًٛٓخ أٔعظشحنٛخ طكٌٕ يهزٕسٌ حنٕسحء كًخ كذع يؼٙ فٙ عٛذَٙ، ٔنكٍ فٙ حنًشطٍٛ ح
  .يلطّظٙ حألخٛشس! ْم ْٙ يصخدفش ال أدس٘

 
يغ غٛشحٌ  share-code سكزُخ غخثشس طخرؼش نششكش فٛشؿٍٛ رهٕ حنظٙ أرشيض حطفخق يشخسكش رخنشيض

حإلطلخد، ٔعهكُخ دسٔد حنفعخء حنكَٕٙ، نُؼٕد انٗ حنـضء حٜخش يٍ حنكشس حألسظٛش، يلهّمٍٛ فٕق 
ٛػ حنٓخدة ٔحنًلٛػ حنُٓذ٘ ٔنُغظشٚق ػُذ حنخهٛؾ حنؼشرٙ، َٔلػ سكخنُخ فٙ حنزلش حألرٛط حنًل

 .حنًظٕعػ

 


