�أ�صبح الإنرتنت مبرور الوقت �صديق �أحمد الوحيد
فلم يعد قادرا على مفارقته ليال �أو نهارا

ال �أحد يدري بال�ضبط
كم مر من الوقت وهو
على هذه احلالة

�أدركت الأم �أن هناك �أمرا ما ي�سيطر على �أحمد بقوة فلي�س
فقد حما�سته للخروج
فقد َ
هو نف�س ال�شخ�ص الذي كانْ ..
و�أ�صبحت نتائجه الدرا�سية يف انهيار .

حاال ....
ماما ت�س�أل متى
�ستذهب للجامعة؟

حتى عندما ذهبوا للم�صيف مل يرتك
غرفته بالفندق وكان �أول �س�ؤال �س�أله
لعامل اال�ستقبال هل يوجد نت ؟
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كيف تعرف �أنك مدمن �إنرتنت؟
عندما تتجاوز ال�ساعات التي
حددتها لنف�سك على الإنرتنت
تظل حتدث �أ�صدقاءك طول
الوقت عن مواقع الإنرتنت وغرف
املحادثة وغريها بال توقف

وكان البد لها �أن تت�صرف ولكن
كيف؟ هل توقف الإنرتنت ؟

ولكن كيف ؟ واجلميع يف املنزل مبا فيهم هي
واع دون �أن يف�سدوا حياتهم
ي�ستخدمونه ولكن ب�شكل ٍ
وعالقتهم بالآخرين

�أ�سعار الأ�سهم
يف ارتفاع
انتهيت من
البحث

�أخريا وجدت
و�صفة الطعام

وعند حلول امل�ساء حتول املنزل ملركز �أبحاث تدر�س
حالة �أحمد بينما �أحمد يف عامل �آخر بينهم

الأمر �أخطر مما ت�صورت يا
داليا وفقا لهذه الأوراق
�أحمد مدمن �إنرتنت

لديك بحث
هل ِ
يا �أمي؟

رمبا يهتم �أحمد بالإنرتنت ب�شدة
وهذا ال يعني �أنه مدمن بالفعل
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كيف تعرف �أنك مدمن �إنرتنت؟
ال تهتم بواجباتك املدر�سية
وتعتذر با�ستمرار عن �أي واجبات
�أ�سرية
ت�ستمر يف ا�ستهالك وقتك �أمام
الإنرتنت رغم نتائجك الدرا�سية
ال�سيئة وغ�ضب �أهلك منك

لقد انقطع
الإنرتنت �أين رقم
ال�شركة امل�سئولة؟

وكيف نت�أكد ؟؟

�أوال  :نغلق الراوتر
قليال ونرى ؟!

�س�أذهب �إذن لأي
�إنرتنت كافيه

يبدو �أن هناك بع�ض
الإ�صالحات ولن يعود قبل
�ساعات

كما حتب يا �أحمد ولكن
عليك �أن ترافقنا ل�شراء بع�ض
املتطلبات الهامة
لن �أذهب لأي
مكان �أريد النت
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كيف تعرف �أنك مدمن �إنرتنت؟
تثور ب�شدة عندما ينقطع
الإنرتنت لأي �سبب
ت�ستيقظ فج�أة وتفتح املا�سنجر
لر�ؤية املوجودين �أو لر�ؤية
�إمييالتك دون وجود �سبب وا�ضح
�أال يكفيك نتائجك ال�سيئة
تنام �أي�ضا يف الف�صل؟

هل تدري يا �أحمد كم مر عليك من
وقت و�أنت �أمام الإنرتنت؟

انظر يا �أحمد
كيف �أهملت نف�سك وهذه الهاالت ال�سوداء
التي حول عينيك ؟!!

ماذا يحدث يل ؟
كيف ن�سيت موعد
االختبار ؟

�أمامك جل�سات حمددة
للعالج عليك �أن تتبعها
لت�شفى متاما
لقد �أ�ضعت امتحانك
اليوم دون �أن تدري لقد
ات�صل بي �أ�ساتذتك

وجميعنا �سوف نلتزم
بها و�إال �أ�صبحنا مدمني
�إنرتنت

 -1حتديد �ساعات
ا�ستخدام الإنرتنت
- 2الذهاب
�إىل النادي يف
مواعيد حمددة

- 3عدم التهرب من
الواجبات العائلية
- 4دفع غرامة
�إذا ت�أثرت الدرجات
الدرا�سية مرة �أخرى

الإنرتنت فتحت لنا �أبواب العامل
بكل ما فيه �سهلت العلم واالت�صاالت
والتجارة ولكن لكل �شيء وقت حمدد �إن
�أفرطت فيه انقلب �ضدك

55

كيف تعرف �أنك مدمن �إنرتنت؟
ت�ستمر يف ا�ستهالك وقتك �أمام
االنرتنت رغم نتائجك الدرا�سية
ال�سيئة وغ�ضب �أهلك منك

