مع دخول النت جمتمعاتنا
اختلف كل �شيء حتى
�شكل اجلرمية ووكر الع�صابة

كانت تظنني
�صديقتها ها ها
لن يعرف �أهلي
مكاين �أبدا

بد�أت الق�صة منذ
�شهر حينما بد�أت
�أدخل غرف الدرد�شة

خطف الأطفال مل يعد �أمرا
�صعبا طاملا الأهل غري منتبهني
�إىل من يتحدث �أطفالهم يف غرف
الدرد�شه

ط ا�سمك
ال تع ِ
هويتك �أو رقم
�أو
ح�سابك لأي
�شخ�ص.
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ال تر�سل �صورك لأي �شخ�ص
عرب برامج الدرد�شة وال
تعط معلومات عن
ِ
عائلتك �أو عن مدر�ستك
لأي �شخ�ص تتحدث معه

�س�أذهب للت�سوق
هل ت�أتي معي ؟
ال �س�أنتظر
بالبيت

معقول هل متلك كل
هذه الألعاب على
الكمبيوتر؟!!

لقد �شغل النت وقته
و�أ�صبح ال يزعجني

لقد �أ�صبح يمُ �ضي وقته
هادئا �أمام الكمبيوتر
...حمدا ً لله

و�أقنعني �أنه يف مثل عمري و�أعطيته
موعدا لتبادل الألعاب بيننا ومل
�أتخيل �أبدا �أنه �سيكون خمتطفا
ي�رسقني من �أهلي �...إهئ �إهئ
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عند ا�ستخدامك لربامج
الدرد�شة �أخرب والديك

لقد �أ�صبحنا مبفردنا لو حتركنا
�سويا ل�شا�شة الكمبيوتر رمبا
ا�ستطعت االت�صال بوالدي

كيف و�أيدينا
مقيدة؟

ل
ال قد مت ا
خ
ت
�ش
طاف
�أنق خ�ص الذي نا ال ت
�
ص
د
ق
ك
ذن
ا..دع والد ان يح
د
ث
ك
كي
....
رى الر
�
س
ا
ل
ة

لنحاول �أن نحرك �أيدينا
لأ�سفل قليال كي �أ�ستطيع
الكتابة

الع�صابة !!احلمد لله �أغلقنا
�شا�شة ال�شات

�سي�صل الزعيم بعد
�ساعة ليقرر الفدية
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ال تعترب كل ما يقال لك على برامج
الدرد�شة حقيقيا بع�ض الأ�شخا�ص
على الإنرتنت لي�سوا كما يقولون
وال تقابل �شخ�صا تعرفت عليه عرب
برامج الدرد�شة

وجنح الطفالن يف تو�صيل ر�سالتهما ليتم �إنقاذهما

املكان حما�رص �سلموا
�أنف�سكم

كان البد �أن �أنتبه ملن
يتحدث مع ابني على
النت

لقد انت�رشت جرائم خطف
الأطفال عرب الإنرتنت وكنا نتوقع
ذلك

لقد بحثنا عنك يف كل
مكان �إال النت

لقد �أخط�أنا و�أخط�أت يا بني كان
علينا �أال نرتكك على النت دون
مراقبة.

�أنا �آ�سف لأين وثقت
بغرباء ال �أعرفهم

برامج الدرد�شه بقدر ما تنقل لنا ثقافات الآخرين ميكنها �أي�ضا �أن تفتح بابا جديدا
للجرمية ونحن منلك يف النهاية االختيار ملن نتحدث وماذا نقول .
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عرب برامج الدرد�شة ا�ستخدم
ا�سما م�ستعارا وال تخرب �أحدا ال
تعرفه عن ا�سمك احلقيقي �أو
عنوانك �أو هاتفك

