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هنا مثال سوف ندخل الى سوق الخضار
االقرب اليك ولكن قبل ذلك ، ارتدى الخوذة

واقبض على ذراع التحكم .
هيا نقوم بدفع مبلغ اضافى ونستدعى

شيف ماكوالت شهير مشاركة الرحلة معك
عندما تقوم بالتوجة إلى قسم ما ، سوف
يعرض البرنامج جميع تفاصيل المنتج من

سعرات حرارية بروتين فيتامين ويمكنك خالل
ذلك الشراء التشاور مع الشيف الشهير

وستجد اقتراحات عدة لعمل اشهى
الماكوالت والذ االكالت ، وسوف يقوم هو
نفسة بدعوتك لتعلم طريقة جديدة لنوع
طعام بعد أن ترسل جميع مشترياتك إلى

سلة الشراء
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وبمجرد وصول الطلب سوف تعمل
االن الخوذة بطريقة الواقع المعزز
مع دمج الواقع الحقيقي بتشغيل
الكاميرا الخارجية وتصوير مكان
الطبخ لديك ثم يتم قبول دعوة

الشيف سوف تجدة بجوارك تماما
وسوف تقوم بوضع المقادير

الفعلية تماما وسوف يساعدك
على طريقة التقطيع و درجة

حرارة الفرن كل شئ معد الجلك . 
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انت االن ال تجلس على األريكة كما المعتاد ،
ستذهب إلى مكان الطبخ ولكن هذة المرة
بمرافقة الخوذة واذرع التحكم مع العلم أن

الخوذة تدعم كاميرا أمامية عالية الجودة تسجل
كل شئ امامك يمكنك تشغيلها فقط عند الرغبة
لذلك وسوف تعمل هذة الكاميرا إلى تحويل ما
تسجل إلى شئ مرئى امام عينيك تماما وسوف

نقوم االن بمشاركة الشيف هذة التسجيالت
سوف يكون العمل على ذلك مبهم قليال فى
بداية األمر لكن سوف تعتاد على ذلك سريعا
تقوم بتنفيذ كل ما تطلبة منك الخوذة ، ولن

يتطلب منك الكثير لتفعلة ، فقط تزيدها
بمعلومات المعلومات التى ترغب انت فقط فى
إعطاؤها للنظام ، وانت تريد أن تفعل بكامل
كفاءتها فسوف تزيدها بكل المعلومات . 
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 ماهى وظيفتك فى الواقع ...... 
طبيب ، مهندس ، ظابط ، ممثل ، مطرب ،

موسيقى ، رسام ، عقارى ، سائق ، كاتب ، فنى ،
كهربائى ، مخرج 

كل هذة المهن وغيرها الكثير سوف تتغير
طبيعة عملها تماما ، وسوف تنقرض بعض منها

 .
قديما كان طهى الطعام على شعلة تعمل
بالوقود (الباجور) ماليين من البشر ال يعرفون
غيرة وال احد يستعمل غيرة ، هل كان هناك

مصانع تعمل لصنع هذا المنتج ، هل هذا المنتج
كان يعمل علية عمال كثيرة ، هل كان يربح

أصحاب هذة المصانع من ذلك المنتج ، منتج يقوم
باستعمالة جميع سكان األرض .
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ماذا حدث بعد اكتشاف الغاز ، تغيير أصحاب
مصانع الباجور إلى مصانع أجهزة أكبر وأفضل

وأعلى ، ماذا عن أصحاب المصانع القديمة وماذا
عن عمالها ، لقد انقرضت هذة الصناعة مع

التطور ، وماذا بعد دخول الكهرباء فى صناعة
مثل هذة ، قل االتجاه إلى الغاز بكل تاكيد على

األقل فى المنازل التى عليها اكبر الطلب ،
وسوف ينقرض هو أيضا . 

فى الواقع أيضا سوف تمر على مكان واسع وبة
حفرة كبيرة بعد مرور أسبوع سوف تمر على
نفس المكان لتجد مبنى عالى ، قد تم بناءة

بأسلوب تكنولوجى فى مصنع عقارى وتم تركيبة
فقط على األرض بمعدات عمالقة وتكنولوجيا

عالية . 
كم شخص تم استخدامهم لبناء هذا المبنى ،

سوف تنقرض أيضا . 
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فى السابق عندما تنقرض مهنة ما ،
ياتى بعدها مجال مشابة لها ولكنة أكثر
تطورا ، فيقوم الناس بتغيير أفكارهم
وتغيير ثقافتهم وتعلم الجديد والعمل

على المشاريع الجديدة ، لكن االن التطور
أصبح بدون هذة الناس ، التطور أصبح
اجمل واسرع وأأمن من دون البشر . 
انظر االن الى مصنع تسال لتصنيع

السيارات ، ستجد مصنع على مساحة ١٠٠٠٠
فدان أو كثر يعمل بة تقريبا من ١٠ إلى ٢٠
فرد وفى النهاية ينتج ١٠ مليون سيارة

سنويا .
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لن تجد عمال يكفيك فى الواقع سوف يقل
الطلب عليك انت ،  االن امامك فرصة أكبر
للعمل والربح دون عناء أو تعب اذهب الى

الواقع االفتراضي وقم بعمل تطبيق بيع وقم
ببيع المنتجات علية ، وقم باالتفاق مع شركات
قريبة منك فكرت مثلك تماما ، ولكن تخصصت
فقط فى توصيل المنتج ، وقم أيضا باالتفاق

مع شركة تخصصت فى تحصيل األموال
إلكترونيا ، لكن انظر حولك وقم بعد هذة

الشركات سوف تجد أن عددها أصبح اكبر كثيرا
من الطلب وسوف تجد نفسك على أعتاب مهنة
منقرضة أيضا فى القريب ، كل شئ االن يبدو
اسرع من السابق ، حتى االنقراض أصبح كثيرا .

االن ليس امامك إال أن تذهب الى الواقع
المعزز . .
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ستجد نفسك هناك ، ألن هناك
يوجد كل شئ تحبة ، وكل شئ
يميزك عن غيرك ، وسوف تختار
يومك وحياتك وطبيعة عملك ،
وستشعر بالحماسة جدا عندما

تقوم بشراء شئ ملموس ولكنة
عظيم وذو قيمة . 
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NFC 
هى كلمة السر فى مستقبلنا القريب الذى بدأ

تنفيذه بالفعل ثالث احرف دائما ما يجتمع
عليهم جميع البشرية بكل تخصصاتها فمن

WWW التى قام بتجميع كل سكان األرض إلى
NFC التى سوف تسيطر على سكان األرض .
انها خاصية البيع والشراء والحجز والرحالت

وااللعاب وبالفعل قامت اكبر شركات االلعاب
بالعمل الجاد على الوصول ألكبر مصداقية

للمستخدم وتسخير جميع اإلمكانيات والوصول
الصعب الحلول والتجارب على جميع الحواس
واألعصاب بالتعاون مع اكبر مؤسسات تعمل

فى تحليل الخاليا العصبية للبشر حتى يتم دمج
الشعور الحسى من دون اللمس .  
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هيا نذهب معا الى عالم البحار والمحيطات
فشركة ناشيونال جيوغرافيك تدعوك لرحلة

مجانية الى عالم ما وراء البحار بخاصية الواقع
المعزز النها تتميز بالكثير من المعلومات

ولديها من المخزون المصور ما يكفى لدخولك
هذا العالم ومعرفة الكثير من التفاصيل

والمغامرات . 
لكن ما رايك أن تستعين يهذة الرحلة بشركة

سونى لاللعاب وعالم طبيعة معروف يتم
 . ترشيحة لك من قبل الشركة

ارتدى الخوذة وتمسك بذراع التحكم واجلس
على الكرسى المتصل بالخوذة لتمتلك كامل

الشعور الحسى
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نعم االن وافق العالم المشهور على اصحابك
لهذة الرحلة الشيقة سيشرح لك فى البداية
كيف تصعد على السفينة وكيف تحافظ على
انفاسك فى وسط المحيط وسترى اسماك

متوحشة وأخرى أليفة وأخرى لم تراها من قبل
ولكن اجمل ما فى ذلك أنك سوف تنظر إلى
هذة الوحوش وتقوم بالقفز فى البحر بعد أن
ترتدى بدلة الغطس وانبوبة األكسجين الخاصة
بذلك ال تستطع السباحة ، ال تقلق ، تخاف من
األسماك ، ال تقلق أن فى ايد أمينة ، انت فى

مكان مسخر لك فعل اى شئ ال تخاف وال
تهاب شئ كل هذة االشياء المخيفة حقيقية
بالفعل لكنها مسخرة لك قم بتشغيل أداة

التسجيل عن طريق ذراع التحكم حتى ال يفوتك
شئ عندما تعود للواقع . 
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سوف تذهب إلى أماكن تحت المحيط وترى
ما بها من كنوز وسفن غارقة وأسماك نادرة
وسوف يشرح لك العالم كل هذا بالتفصيل ،

ما هذة السفينة ، أنها سفينة بريطانية
غرقت فى الحرب العالمية كانت فى حرب مع
ألمانيا بقيادة هتلر وتم ضربها بصاروخ من
طراز كذا وكان تحتوى على كذا كذا كذا .
يا لها من متعة حقيقية يا لها من وجبة

فكرية وثقافية ممتازة ال اريد أن اترك هذا
االبداع هل يمكننى االستمرار أكثر ، بكل

تاكيد ال احد يرغمك من المغادرة اال انت ، ال
تنسي أن فقط من تتحكم بهذا العالم . 
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هل يستطيع أحد أن يجعلك تغلق
تطبيق اليوتيوب الخاص بك 

هل يستطيع أحد اخراجك من تطبيق
الفيس بوك الخاص بك 

هل يستطيع أن يغلق عليك االنترنت
الخاص بك غصب عنك 

الخاص بك ، هو لك ال احد سوف
يرغمك على فعل اى شئ من دون

أن توافق . 
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هوووووف 
 

نعم هذا الصوت الذى خرج من فمك يوضح انك
قمت بغلق الخوذة وخرجت إلى الواقع

الحقيقي. 
يالها من رحلة ، الهاتف لديك يرن أحد ما يتصل

بك 
اهال بيك . نعم هل تتصل منذ فترة 

نعم اتصل بك منذ امس 
امس !  لتكتشف انك استغرقت فى هذة

الرحلة ٣٠ ساعة دون الخروج من هذة الملحمة
الفكرية فائقة الجمال . 
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ضاع ٣٠ ساعة من عمرى وانا فقط اشاهد ما
حدث وما عين رات وال اذن سمعت ضاع كل

هذا الوقت من دون أى شئ مفيد ، ضاع هذا
الوقت من دون أن أكل أو اشرب ضاع كل هذا

هباء. 
ال لم يضيع شئ فأنت قد استفدت الكثير
وتعلمت أكثر وخرجت إلى الواقع لديك

بمعلومات قيمة تستطيع أن تستغلها وتربح
منها وتحكى بها وتتفاخر انك قمت بفعل

ذلك من قال إن الوقت قد ضاع فى شئ غير
مفيد ، االكل والشرب ال يهم لم أشعر من
األساس بالجوع ولم اشعر بالعطش فقط

شعرت بطاقة إيجابية وشعور بالفرح
والسعادة . 
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سوف تفقد بعض المشاعر والكثير من
اإلحساس وفقدان الكثير من طبيعتك

البشرية التى تعودت عليها . 
الشعور بالجوع والعطش والنوم والتعب
واالرهاق سوف يكون شعور بارد نادرا ما
يحدث لك ، سوف تمرن معدتك على عدم

تناول الطعام فى مواعيدة الطبيعية والمياة
أيضا والحركة بالطبع سوف تصبح جليس

المعرفة والتطور والربح السهل واالستمتاع
بما هو مجانا .

مجانا التى لم تعرفها فى حياتك الحقيقية ،
اشياء قيمة بال سعر اشياء فريدة تكاد تكون

مجانية ، وتربح أيضا من دون أى عناء . . 
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هل سمعت من قبل عن رجل جلس ثالث ايام
فاتح اليف على قناتة الخاصة فى اليوتيوب 
هل تعرف صديق لك جلس لمدة ٤ ايام على

لعبة كونكر حتى يستطيع أن يحصد على جواهر
أكثر ، هل تحدثت مع صديق لك ظل يلعب

باليستيشن لمدة أسبوع متواصل حتى يستطع
أن يخرج كل ما حدث وينشرة على قناتة الخاصة
على اليوتيوب او تيكتوك ، هل تعرف أن هذا
الشخص قد ربح فعال بما فعل ولكنها ارباح

قليلة للغاية نظرا للوقت والمجهود المصاريف
التى دفعها لشراء األجهزة . لكن فى النهاية
هو حقق ربح ومتعة وتشجيع وأصبح معروف 

من منا ال يريد كل هذة الصفات أن تتحقق ..... 
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سوف نتطرق أكثر فى الجزء الثالث  

سعدت بتواجدى معك   
محمد عنان   


