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دق دق!
فتحْت آّما الباَب. 

آمي�ش وس�وني:  ص�رَخ 
راغو! 

وعانقاُه بشّدة.
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كاَن راغ�و ش�قيَق والدتهم�ا الوحي�د. ي�روي لهم�ا أفض�َل 
القص�ص، وُي�حِضُر لهم�ا الهدايا، لك�ْن ث�ّم�َة ُمش�كلٌة واحدة 

ُيعاني منها. 
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كاَن كس�والً ج�ّدًا، إل�ى درج�ِة أّن�ُه ُي�مكنُ�ُه الجل�وُس على 
ُكرس�ّيِه س�اعاٍت يقرُأ كتابًا، أو ُيش�اهُد التلفاز، وقد س�ئمْت آّما 

من كَسلِ�ه.
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قال�ْت آّما: راغ�و! هل ُت�خطِّ�ُط لقضاء الُعطلة جالس�ًا على 
ُكرسّيَك كالعادة؟

أجاَب راغو: ال، سأكتشُف هذه المّرَة الُكهوَف تحَت الماء، 
وسأتسّلُق الجباَل الشاهقة، وسُأطارُد ُن�موَر الغابة.

صاَح آميش وسوني: أين؟ نريُد ُم�رافقَت�ك.
قالْت آّما: هاه! يا ل�ه�ا من مزحة!
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في اليوم التالي، ول�ّم�ا كاَن راغو في ُغرفته َس��ِم�َع�ُه آميش 
وس�وني، وهو يت�حّدُث إلى ش�خٍص ما. كاَن يق�ول: واو! هذا 

ُم�ذِه�ل!
وبعَد ذلَك بقليل: أوه، ال!

دخَل الطِّفالِن ُغرفَت�ُه، وقاال له: ماذا حَدث؟
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كاَن راغو جالس�ًا وحَدُه على ُكرس�ّيِه، ُمرتديًا نّظارًة س�وداَء 
كبيرة. 

س�أَل آمي�ش ُم�حّدقًا إلى النّّظ�ارة الداكنة الت�ي أخَفْت وجَه 
راغو تقريبًا: هل كلُّ شيٍء على ما ُيرام؟

بيها! ضحَك راغو، وخلَع النّظارَة، وقاَل لسوني: ج�رِّ
كانت النّظارُة ثقيلًة جّدًا، إلى درجِة أّن س�وني اضطّرْت إلى 

َح�ْم�لِ�ها بيَدْي�ها االثنَتين.
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وضَع راغو النّظارَة على وجه سوني. كانت النّظارُة 
داكنًة، ولم تتمّكْن س�وني من رؤية ش�يء ف�ي البداية، 

ث�ّم ضغَط راغو زّرًا.
فج�أًة، أصبح�ْت س�وني ف�ي ال�ُمحي�ط، وث�ّم��َة 
أس�ماٌك ُملّون�ة حوَل�ها، ول�ّم��ا أداَرْت وج�َه�ها نحَو 

اليس�ار رأْت ُسَل�ْحفاًة كبيرًة تس�بح. كانت قريبًة 
ج�ّدًا، حّت�ى ظنّ�ْت أّن�ه�ا تس�تطيُع االقت�راَب 

منه�ا وَل�ْم�َس��ها، ث��ّم أدارْت وج�َه�ها إلى 
الجان�ب اآلخر، فأخَذْت تصرُخ ألنَّ س�مكَة 

قرٍش ضخمًة كانت تسبُح ُقرَب�ها.
ق�اَل آمي�ش ُم�ح�اوالً انت�زاَع النّظ�ارة من 

سوني: دعيني أَر! 
ق�اَل راغ�و: دوُرَك الّتال�ي يا آمي�ش! ل�ديَّ ُمغامرٌة 

ألجلك.
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وض�َع آميش النّظ�ارة، وضغَط راغ�و زّرًا آخ�َر، وإذ بآميش 
يقوُل: 

أووه! أرى ُقطعانًا من الغزالن والِق�َردة! 
لقد أصبَح في غابٍة ُم�متلئٍة باألشجار، ول�ّم�ا نظَر عاليًا رأى 

قطيعًا من اإلوّز يطيُر في السماء.
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قالْت س�وني: تبدو حقيقّيًة! ل�ّم�ا وضعُت النّظارَة بدا األمُر 
كما لو أنني أسبُح تحَت الماء!

أجاَب راغو: بالتأكيد. أظنُّ أّنُه لهذا السبب ُأطلِ�َق عليِه اسم 
»الواقع االفتراض�ّي«.

س�ألْت س�وني: لك�ْن ألي�َس المقص�ود باالفتراض��ّي »غير 
الحقيق��ّي«؟ كي�َف ُي�مكنُ�َك ال�ُحصوُل على واق�ٍع حقيق��ّي، 

وهو ليَس كذلك؟
ق�اَل راغو: ُنطلُِق عليِه »الواقع االفتراض�ّي« أو )VR(، ألّنُه 

، لذا فهو ِشْبُه حقيق�ّي. َي�جعُل�َك تشعُر بأنَّ ما تراُه حقيق�يٌّ
صاَح آميش: النَّ�جدة! ث�ّم�َة َن�ِم�ٌر قد ُي�هاِج�ُم�ني.

ضحَك راغو، وقاَل: ال تقلْق، أنَت في أمان.
قال�ْت س�وني: ُيش�بُه ُمش�اهدَة فيل�م، 

لكنُّه أجمل. 
ق�اَل راغ�و: تمام�ًا، حي�َن ُنش�اهُد 
فيلمًا في الّسينما، تكوُن الشاشُة أماَمنا 
فحس�ب، أّما حيَن نرتدي نّظارَة الواقع 
االفتراض��ّي، فيبُدو األمُر كما لو أّننا ُجزٌء 

من الفيلم.
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س�أَل راغ�و: ه�ل ترغباِن ف�ي قض�اء ُعطلتِكم�ا الّصيفّية في 
استكشاف الواقع االفتراض�ّي مثلي؟

�ُل الواقَع  ن�زَع آمي�ش النّظ�ارَة، ث��ّم ق�اَل: أظ�نُّ أنن�ي ُأفضِّ
الحقيق�ّي.

سأَل راغو: لماذا؟
أج�اَب آميش: رأي�ُت ف�ي الغاب�ة ال�مان�جا الغّض�ة، وأريُد 
أن أتن�اوَل واح�دًة، وال ُي�مكنُن�ي أن أفع�َل ذل�َك ف�ي الواق�ع 

االفتراض�ّي.
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قالْت سوني: وأنا كذلك. 
ث�ّم ركَضا إلى ال�مطبخ.

ق�اَل راغ�و، وه�و يرك�ُض خلَف�هم�ا، ُم�بتع�دًا عن ُكرس�ّيِه 
ل أخيرًا:  ال�ُمفضَّ

انتظراني!
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1- ظه�َر ُمصطل�ُح »الواق�ع االفتراض��ّي« ف�ي عام 
1983م ف�ي قصة من الخي�ال العلم��ّي للكاتب دامين 

برودريك.

2- ُصنِّ�َع الواق�ُع االفتراض�يُّ عبَر حواس�يَب دقيقٍة 
�نُ�ها من اس�تخدام شاش�اٍت صغي�رة داخَل  ج�ّدًا ُت�مكِّ
العال��َم  نّظ�ارة إلنش�اء ُص�ورٍة ُثالثّي�ة األبع�اد ُتش�بُِه 

الحقيق�ّي.

3- ت�حتوي نّظارُة الواقع االفتراض�ّي ُمستش�عراٍت 
تت�حّس�ُس حركَة عينيك، فعلى س�بيل المثال، إذا كنَت 

 عن
ٌ

معلومات
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في غابة، ونظرَت عاليًا، فس�ُتظِه�ُر لَك الشاش�ُة السماَء 
بدالً من الغابة.

4- ُيس�ت�خَدُم الواقُع االفتراض�يُّ أيضًا في مجاالٍت 
ب على إنقاذ  عّدة، فقد يس�تخدُم�ُه رجاُل اإلطفاء للتَّدرُّ
النّاس من الحرائق، وكذلك َيستخدُم�ُه ُرّواُد الفضاء... 

5- يعتقُد الُعلماُء أّن لهذه النّظارة التأثيَر َنْفَسُه لشاشٍة 
صغي�رة مث�ل شاش�ة الهاتف ال�محم�ول، لذل�َك علينا 
�ي ال�حذر بش�أِن ع�دِد مّراِت ال�ُمش�اهدة َع�ْب�َرها  َتوخِّ

وُمّدة استخداِم�ها.

الواقع االفتراضـّي



www.syrbook.gov.
sy

E-mail:syrbook.dg@gmail.com

هاتف: 3329815 - 3329816

مطابع الهيئة العاّمة الّسورّية للكتاب - 2022م

سعر النسخة: 500 ل. س أو ما يعادلها


