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رحلة البحث عن المعدن
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 اقتربت االجازة الصيفية وأخذ عارف والروبوت
زيرو يفكران في كيفية قضاء وقتهما.ا

 قال عارف: سيسافر والدّي لزيارة أصدقائهما، 
 وأنا ال أرغب في الذهاب معهما، ألنه ال يوجد

 لدى أصدقائهما أوالٌد في مثل عمري .س
 قال زيرو بحزن: وأنا أرغب في قضاء االجازة

 برفقة والدّي في كوكب (هولولو)، ولكن كيف
 سأسافر إليهما بعد أن تعطلت مركبتي

الفضائية، وتحطم جزٌء معدني مهم منها؟

 عارف: ما رأيك أن نبحث عن هذا المعدن، ثم نصلح 
 مركبتك الفضائية ونسافر معا إلى كوكبك الذي

أتمنى زيارته؟
 

 قال زيرو بحماس: ومن أين سنحصل على هذا
المعدن؟

 
 عارف: لقد بحثُت عن هذا المعدن النادر، واسمه

 (الرينيوم) وُيستخدم في صنع المحركات والمركبات
 الفضائية، ولكن علينا أن نسافر إلى بالد

 المكسيك للحصول عليه. ستكون مغامرة رائعة
ولكن بالطبع يجب أن نستأذن من والدّي أوال.ذ



 قفز الصديقان بكل حماس الى مركبة عارف
 األرضية، وقاما بتحديد مسار الرحلة وابالغ

 هيئة الطيران بالمعلومات المهمة عن رحلتهما،
 ثم تلقيا الرسالة التالية :ا

 أهال بعارف المغامر وصديقه الفضائي
 اللطيف زيرو. للحصول على هذا المعدن
 سيكون عليكما مواجهة بعض التحديات

 بأمان، وإذا نجحتما في ذلك، فسوف تحصالن
 على هذا المعدن النادر كهدية ثمينة

لجهدكما.ا

 ولكن في حالة إذا شعرتما بالخطر، و رغبتما 
 في طلب المساعدة، يمكنكما االتصال بمركز
 الحماية مباشرة على الرقم 1100 ، نتمنى لكما

رحلة سعيدة .ا

 انطلق الصديقان في رحلتهما المثيرة، ومن
 السماء أخذ زيرو يتأمل منظر البحار واألنهار

 الهائلة الحجم التي لم يرى مثلها على كوكبه
 (هولولو).ا



 سمع زيرو صوت عارف وهو يقول باستغراب:ا
 مهال.. مهال ما الذي يحدث؟ يبدو أن هناك شخصا

ما يحاول اختراق شبكة االنترنت لدينا يا زيرو .ا
زيرو: ماذا .. ماذا سنفعل اآلن يا عارف؟

 عارف: اخبرني يا زيرو ما هو االسم السري
للبرنامج الذي نستخدمه في مركبتنا األرضية؟

 زيرو فرحا: اممممم هل تقصد الباسورد ؟ وضعت
 حروف اسمي زيرو فقط. هل يجب أن أضع اسمي

بالكامل ؟
 قال عارف مبتسما: سأقوم فقط بتغييره لشيٍء
 أصعب قليال حتى ال يكتشفه أحد بسهولة ، مثال

 سنستخدم بعض الحروف واألرقام مثل حروف
  اسمك مع عدد من األرقام والرموز

 زيرو: ولكن لماذا ال تزال اشارة الخطر الحمراء
مضيئة على الشاشة يا عارف ؟

 صاح عارف: يبدو ان شبكة االنترنت فيها بعض
 الفيروسات ..عزيزي زيرو هل قمت بتنزيل ألعاب

جديدة؟
 أجاب زيرو بتردد: نعم، نعم لقد قمت بإعادة تشغيل
 اآليباد يوم أمس، والحظت أن لعبتي المفضلي قد
اختفت ولذلك قمت بتحميلها مرة ثانية في جهازي.ا

 عارف: ربما علينا أن نفعل ذلك برفقة والدي في
 المرة القادمة، ألن الكثير من الروابط واالعالنات
 المزعجة وأيضا بعض الفيروسات، قد تتسلل إلى
جهازنا حين نحاول تحميل األلعاب من االنترنت.ي
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 وفجأة عال صوت ضحكة غريبة داخل مركبتهما
 األرضية، وظهرت على الشاشة صورة شخص

 لطيف وهو يقول:ي

 أيها األصدقاء الطيبون، أنا خبيٌر في مجال
 المعادن وقد سمعت عن رحلكتما المثيرة من
 حسابك الجميل على السناب شات أيها الولد

 الذكي عارف. أرجوكما اسمحا لي بمرافقتكما،
 وسوف أساعدكما في الوصول الى المكسيك

 بشكل أسرع.ا

 فكر عارف مندهشا: غريب.. أنا لم أقل في
 السناب شات اني ابحث عن معدن، ولم أقل

 اني مسافر الى المكسيك، يا ترى من هو
هذا الشخص ؟

 اقترب زيرو من عارف وهو يقول له بصوت
 منخفض: هل يمكن أن أتصل بأصدقائي كما

اتصل بنا هذا الرجل المهذب ؟



 قفز عارف من مكانه، وأقفل شبكة االتصال
 واالنترنت تماما وهو يقول : زيرو انت رائع..

 سؤالك جعلني أفكر..  فكيف تمكن هذا الرجل
من الحصول على رقمنا هنا ونحن مسافران ؟

 وبسرعة قام عارف بفتح شبكة اتصال سرية
 واتصل بمركز الحماية على الرقم  1100

الو الو مركز الحماية 1100 هل تسمعوني؟ 

نعم ، تفضل.ا

 عمري 12 ومعي هنا صديقي زيرو، هناك شخص
 غريب اخترق شبكة االتصال لدينا، هل يمكنكم

حمايتنا؟
 

 ال تقلق سنأخذ منك اآلن كل البيانات المطلوبة، 
ونعمل على حمايتكما فورا.ن

 شعر الصديقان ببعض القلق، فإذا لم يتجاوزا
 األخطار االلكترونية التي يتعرضان لها فلن

 يتمكنا من الحصول على المعدن النادر واصالح
مركبة زيرو الفضائية.ا



 وبعد قليل من االنتظار تلقى عارف اتصاال
من مركز الحماية 1100 :ز

 
 شكرا جزيال ألنك طلبت المساعدة في الوقت

 المناسب تماما. صورة الشخص اللطيف التي
 أرسلتها لنا ليست حقيقية، بل هي صورة

 القرصان الشرير الذع.ا
 لقد هرب من السجن لألسف، ثم قام باختراق

شبكة االتصال واالنترنت وحدد موقعكما.ا

 لقد عرف انكما تبحثان عن هذا المعدن 
 الثمين وكان يخطط لسرقته. لقد قبضنا عليه

االن.ا

 شعر عارف وزيرو بالراحة والسعادة عند
 سماعهما هذا الخبر، فقررا أن يرتاحا قليال بعد

 أن مضى عليهما أكثر من نصف ساعة وهما
يستخدمان أجهزة االيباد والتلفون دون راحة.ا



 واخيرا وصل الصديقان المغامران إلى
 المكسيك ونجحا في الحصول على

المعدن النادر كهدية لجهدهما ال كبير.ا
 

 وقبل أن يغادرا المكسيك قال زيرو: ما
 رأيك يا صديقي عارف ان نلتقط بعض صور
 السيلفي ، ثم اضيف إليها ببرنامج التصوير
 الرهيب هذا صور بعض المناطق السياحية

 الجميلة، وسيبدو وكأننا ذهبنا في رحلة الى
األماكن السياحية في المكسيك ؟

 عارف : وما رأيك يا صديقي لو قمنا برحلة
 حقيقية الى هذه األماكن السياحية وبعدها

 يمكن لنا أن نصلح مركبتك ونعود إلى كوكبك
الجميل ؟

 صفق الروبوت زيرو بيديه مصدرا رنينا معدنيا
 وهو يقول: أنت رائع يا صديقي، أحب السفر

 معك ألنك شخص طيب ومغامر وذكي ايضا،
 تعرف كيف تحمي نفسك وأصدقائك، هيا

لننطلق االن.ا



ساعد عارف وزيرو
في رحلتهما للوصول الى

 ٕابدٔاكوكب هولولو
من هنا
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تنفيذ
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