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 َهِذِه الّلُعَبُة ُتدَعى ُكَرُة الَقَدِم.
أنَا َوَساِمي نَلَعُب َمَع أَحِد األفرَِقِة ِنَهاَيَة  ُكّلِ أُسُبوٍع. 



أَرِيِهم الّرَمَيَة الَفاِئَزَة!

َهَذا َراِئٌع!

ّرُ َيكُمُن في الّتَفِكيرِ  الّسِ
 في أّيِ اّتَِجاٍه َسَنرِمي الُكَرَة.

واو! 



ر َقْبَل أْن َترِمي! ... َفّكِ

َهَذا َما َيقوُلُه ُمَدّرُِبَنا.

 َيَجُب أن ُنعّلَِمِك 
ورب.  ُكَرَة الّزُ

َسُتِحّبِيَنَها.

ُيمِكُنَنا اسِتخَداُم َهاَتيِن 
َككْرُكوَرَتْين.  َجَرَتيِن  الّشَ

ُزُهَما. َسأَُجّهِ



 َوُيمِكُننا أيًضا اسِتخَداُم زابََتُرون 
ِفيَنِة َكِجْمَبار.  ِمَن الّسَ

ا!   َهذا ُيبدو ُمَسّلِّيً
َهْل نَحتاُج إلى َشيٍء آَخَر؟

َسأَذَهُب إلحَضارِِه!



َسَنحَتاُج إلى ُكَرٍة ِمثَل َهِذِه.

َلَدّيَ ُكَرُة َقَدٍم ُيمِكُنَنا 
اسِتخَداُمَها!

 َسأذَهُب إِلحَضارِ اآلخرِيَن. 
ُخِذي َيا َلبِيَبة، ُيمِكُنِك ُمَشاَهَدُة 

الَمزِيِد ِمَن الِفيدُيوَهات.

ُشكًرا، َكارِمن!



َر   َلبِيَبة، َعَليَنا أن ُنحّضِ
ورب.   لَِلَعِب ُكَرِة الّزُ

َهّلَ َساَعدِتَنا؟



َطبًعا، 

 اِنَتِظْر لَِلحَظٍة َفَقط. أُريُد أن 
أُكِمَل ُمشاَهَدَة َهَذا الفيدُيو.

َماَذا ُتَشاِهِديَن، اآلَن؟

 في البَِدايِة، َكاَن ُهَناَك فيدُيو لُِمَباراِة ُكَرِة الَقَدِم، 
 ُثّمَ َظَهَرْت فيدُيوَهات لِرَِياَضاٍت أُخَرى. 
َعاَم. خُص َوُهَو َيَتَناَوُل الّطَ َيظَهُر َهَذا الّشَ

أوه، َحَسًنا، كّلُ َما 
َعلَّيَ ِفعُلُه ُهَو 

غُط َعلَى   الّضَ
َهَذا الّزِّرِ ...

 َهَذا إِعلٌن 
ِلَْكَلٍت َسرِيَعٍة. 

! كليك



... ُثّمَ َيظَهُر فيدُيو آَخر.

لَِماَذا َيضَحُك الَجِميُع؟

 هممممم، 
 ال أعرِف. 

َواآلَن، لَِماَذا َيبُدو َفلُنَجّرُِب َهَذا. 
الَجِميُع َحزِيًنا؟

 ال أعرِف. 
 َفلُنْلِق نَظَرًة َعلَى 

فيدُيو آخر.

َيا إَِلهي، 

َما َهَذا؟!؟

 َهَذا الَمخُلوُق 
ُيدَعى ُزومبِي.

! اكليك اهاها ها ا هاهاهاها

بواااااااااااا

غروووووووول



َوَهَذا إِعَلٌن لِلَمَلِبِس.

لَِماذا َيصُرُخ الَجِميُع؟
َجُة! َما ُكّلُ َهِذِه الّضَ

 ال أعرِف! 
 َسأضَغُط َعلَى 

زِّرِ الفيدُيو الَقاِدِم!

! كليك





ا َيا أصِدَقاُء ... َهّيَ

ا    ُكَرُة َساِمي ُمَناِسَبٌة ِجّدً
ورب، ُثّمَ ... إّنَ ...  لَِلِعِب ُكَرِة الّزُ

َماَذا َحَدَث؟



َمعُلوَماٌت َكِثيَرٌة ...
َبَيانَاٌت َكِثيَرٌة ...

اَقِة. َتحِميٌل َفوَق الّطَ

 َكاَن الَجِميُع 
َيصُرُخ ... 

ُثّمَ َيبِكي ... 

ُثّمَ َيضَحُك ... 

 اِنِفَعاالٌت 
ا ...  َكِثيَرٌة ِجّدً



 أوه، أعَتِقُد أّنَُهم َشاَهُدوا 
ا ِمَن الفيدُيوَهات. َعَدًدا َكبِيًرا ِجّدً

 َلبِيَبة، 
َهْل أنِت ِبَخيرٍ؟

 الفيدُيوَهات َكانَت َتزَداُد 
ِجيُج ُسوًءا، َوَيزَداُد الّضَ

َوَيزَداُد َمَعُه َخْوفِي

َوَلْم أسَتِطْع إِيَقاَفَها!
أوه، ال! َهذا َفِظيٌع.

اّلَ َتعرَِف  إّنَُه ألَمٌر ُمَحّيٌِر أ
ما َيحُدُث.



غِط َعلَى األزَرارِ ِبُدوِن َتفِكيرٍ،   ِعنَدَما َتسَتِمّرُ في الّضَ
َقد َينَتهي ِبَك األمُر إلَى ُمَشاَهَدِة أو َسَماِع أشَياَء ال َترَغُب 

ِبُمَشاَهَدِتَها أو َسَماِعَها أو أشَياَء َقد ُتِخيُفَك.

 اُطُلْب الُمَساَعَدَة  ِمن َشخٍص بَالٍِغ َتِثُق ِبِه، 
ا َشاهَدَتُه. َوأخبِْرُه َعّمَ



 َهاِتَها، 
 سآُخُذَها إلَى َوالَدّيَ َوأطُلُب ِمنُهَما 

 َحجَب ِتلَك الَقَناِة َحتَّى ال نََرى َهذِه الفيدُيوَهات 
ًة أخَرى. َمّرَ

 اإلِنترنِت ُيمِكُن أن َتكوَن ُمَسّلَِيًة 
 َلِكن َينَبِغي الّتَفِكيُر َقبَل أن َتضَغَط َعلَى الّزِّرِ، 

 ألّنََك ال َتعرُِف أبًَدا إلَى أيَن 
َسَينَتِهي ِبَك األمُر.

 ِفعًل، 
ر َقبَل أن َتضَغَط َعلَى الّزِّرِ.   َفّكِ

ِمثَل ُكَرُة الَقَدِم َتَماًما!



ورب. ا نَلَعُب ُكَرَة الّزُ  َتَعاَلوا، هّيَ
 َلبِيَبة، ُيمِكُنِك أن َتكونِي 

اَفُة" ... وربَُة الَهّدَ "الّزُ

 َطمَطم، 
 ُيمِكُنَك أن َتكوَن 

ورَب َحارَِس الَمرَمى"! "الّزُ

َراِئٌع، 

ا ِبَنا! هّيَ

النَِّهاَية

يَا َسالم م م م م!
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وربز َحْيُث َيسَتِمّرُ  الصِدَقاُء الرَبَعُة    َتاِبُعوا ُمَغاَمَراِت الّزُ
ِبُمَساَعَدِة الطَفاِل في َجِميِع أَنَحاِء الَعاَلِم:


