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في أحِد الُبلدان، عاَش طفٌل مَع والديه وأصدقائه 
في سـالم، إلى أْن أقاَم ملُك الّشـابكة حفاًل سـّمـاُه 
»دخـول عالـم الحاسـوب«. ظنَّ الطفـُل أنَّ الحفَل 

عادّي، فحضَر مَع أصدقائه. 
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فـي نهايـة الحفل،  قـّدَم الملـُك إلـى الحضور 
حواسيَب سحرّية، ثـّم قال: 

ـنُـكم ِمــن دخوِل عالـٍم  هذه الحواسـيُب ُتـمكِّ
خارجـّي رائع تحصلوَن فيه على ما ُتريُدون. ُفوجَئ 
الحضـوُر بـكالم الملـك، وكانـوا ُمـتشـّوقيَن إلى 

دخوِل عالم الشابكة إّل شخصًا واحدًا.
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 وفـي رمشـِة عيـن أعطى هذا الشـخُص 
الـُحضوَر طاقًة سلبّيًة إّل الطِّفَل وأصدقاَءه، 

فقاَل لهم:
أنتـم الوحيُدوَن الذيَن تسـتحقُّوَن ُدخوَل 

عالم الشابكة. 
وفـي لـمـح البصر، خـرَج نوٌر مـن فوِق 

الطفِل وأصدقائه، ثـّم اختفى الجميع.
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وفجأًة ظهَر األصدقاُء في هيئٍة ُمـضحكة، وأّما 
الشـخُص الغامـُض فقد ظهَر في هيئٍة ُمرعبة ُتشـبُِه 
هيئَة ملـِك الظالم الذي كاَن األصدقاُء ُيشـاهُدوَنُه 

في التلفاز.
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سـحرّية  قطـٍع  بجمـِع  عليكـم  الظـالم:  ملـُك  قـاَل 
ـنُـكم من العودة إلى عاَلـِمكم.  ُتـمكِّ

قاَل الطفل: لكنّنا ل نعرُف هذا المكان. 
قاَل ملُك الظالم: سُأعطيُكم خريطَة عالم الشابكة .

ــُن ملَك  فـي حقيقـة األمـر، كانْت هـذه القطـُع ُتـمكِّ
والهواتـف  الحواسـيب  ُكلَّ  َيـحُكــَم  أن  ِمــْن  الظـالم 
الـمحمولة واألجهزة اإللكترونّية في أنحاِء العالم ُكّلها .
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فـي الطريـق، وصـَل األصدقـاُء إلـى مـكاٍن 
ُمـظلـٍم وُمرعب ل يَروَن فيه شـيئًا، وفجأًة بدُؤوا 

يسمعوَن أصواَت ثعابين تّتـجُه نحَوهم. 
هرَب األصدقـاُء، وراُحوا يبحثوَن عن َمـفـرٍّ 
لهـم، وفـي هذه األثنـاء كاَن ملـُك الظـالم ُيِعـدُّ 

ِسوارًا ذهبّيًا كي يضَع فيِه تلَك القَطع .
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كاَن األصدقـاُء ُيواجُهـوَن الثعابيـَن بـُكلِّ مـا 
لديهـم من طاقة، ولكْن ل فائـدة، وفجأًة ظهَر لهم 

ثالثُة أطياف، يحمُل ُكلٌّ منهم سالحًا قوّيًا. 
دهَش األصدقـاُء بُقّوة األطيـاف، وكيَف أنهم 
َقَضوا على الثعابين بضربٍة واحدة، ثـّم شكُروهم، 

ُثوهم عن ُمشكلتِـهم.  وحدَّ
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، وُيريـُد أن  قـاَل األطيـاف: إنَّ ملـَك الظـالم ينـوي الّشــرَّ
َيـحُكـَم العالم.

ُفوجـَئ األصدقـاُء بهـذا الـخبـر، وذهُبوا مـع األطياف إلى 
ملِك الظالم، وَقَضوا عليه، وأصبَح عالـُم الشابكة مكانًا َيـُزوُرُه 

النّاُس جميعًا.
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