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منذ اللحظات األولى إلطالقها في مطلع الشهر الحاليّ ،
تحولت لعبة الواقع
ّ
المعزز إلى ظاهرة ،وصارت الشغل الشاغل للناس واإلعالم حول العالم .هنا محاولة
لتعريف هذه التجربة الفريدة وتحديد األسباب الكامنة وراء هذا «الهوس»

ّ
 ...ما سر هذه الحمى؟
نادين كنعان
ال ـعــالــم م ـصــاب بـحـ ّـمــى «بــوكـيـمــون
غـ ــو» .ال ـل ـع ـبــة ال ـت ــي أب ـص ــرت ال ـنــور
ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون بـ ـ ـ ــن شـ ــرك ـ ـتـ ــي
«نـ ـيـ ـنـ ـتـ ـن ــدو» و Nianticال ـت ــاب ـع ــة
لشركة «ألـفــابــت» .بــدأت القصة في
الخامس من تموز (يوليو) الحالي
م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة
وأس ـت ــرال ـي ــا ون ـي ــوزي ـل ـن ــدا ،ق ـب ــل أن
ت ـص ــل «ال ـ ـعـ ــدوى» الـ ـي ــوم إلـ ــى ع ــدد
ك ـب ـي ــر مـ ــن الـ ـ ـ ــدول (غـ ـي ــر مـ ـت ــواف ــرة
ف ــي ل ـب ـن ــان بـ ـع ــد) .ك ــل ذلـ ـ ــك ،وس ــط
ت ــزاي ــد ال ـت ـح ــذي ــرات ح ــول ال ـســامــة
ال ـج ـس ــدي ــة وال ـن ـف ـس ـي ــة ،واملـ ـخ ــاوف
ّ
األم ـن ـي ــة وأخ ـ ــرى ت ـت ـعــلــق بـ ّـانـتـهــاك
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ،ال س ـ ّـي ـم ــا أن ـ ــه بـعــد
ت ـح ـم ـي ــل ال ـت ـط ـب ـي ــق ي ـت ـل ـق ـ ّـى بـعــض
امل ـس ـت ـخــدمــن إشـ ـع ــارًا ب ــأن ــه سـيـتــم
استخدام املعلومات املوجودة على
حساب غوغل الخاص بهم .وكانت
ّأول حادثة وفاة بسببها قد ُس ّجلت
ّأول من أمس في غواتيماال ،بعدما
لقي جيرسون لوبيز دي ليون (18
عامًا) حتفه جـ ّـراء إطــاق نــار أثناء
ّبحثه عن املخلوقات املشاكسة.
ّ
إنها لعبة واقــع معزز (augmented
 )realityمجانية خاصة بالهواتف
ّ
ال ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،تـ ـ ـم ـ ــك ـ ــن الـ ـ ــاع ـ ـ ـبـ ـ ــن م ــن
الـتـقــاط وم ـبــارزة وتــدريــب وتبديل
شخصيات «بوكيمون» افتراضية
ت ـظ ـه ــر فـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ـح ـق ـي ـق ــي مــن
خ ــال امل ــوب ــاي ــل ،م ــن خ ــال تشغيل
الـتـطـبـيــق لـلـكــامـيــرا ون ـظــام تحديد
األماكن (.)GPS
بمجرد االنتهاء من اإلمساك بـ ّ
ّ
ـأول

بوكيمون ،يصبح بإمكان املستخدم
االسـتـمـتــاع باللعبة ،ويصير عليه
ال ـت ـج ـ ّـول ف ــي الـ ـش ــوارع لـلـبـحــث عــن
مخلوقات أخرى ،مستخدمًا خريطة
تظهر أمامه عبر التطبيق املتوافر
ف ــي م ـت ـجــري «غ ــوغ ــل بـ ــاي» و«آب ــل
سـتــور» ،وبـطــرق ملتوية أيـضــا! مع
ّ
تقدم املراحل ،تصبح عملية التقاط
الـ ـ «بــوكـيـمــون» أكـثــر صـعــوبــة .وملــن
ال يعرف ،فقد ظهرت شخصيات الـ
«بــوكـيـمــون» فــي تسعينيات الـقــرن
املاضي إثر إطالق شركة «نينتندو»
أل ـ ـعـ ــاب فـ ـي ــدي ــو خ ــاص ــة بـ ـه ــا الق ــت
رواج ــا كـبـيــرًا ،لـتـتـحـ ّـول بـعــدهــا إلــى
مسلسل أنيمايشن ناجح ُدبلج إلى
لغات ّ
عدة ،من بينها العربية .تدور
قصة العمل حول فتى في العاشرة
م ــن عـ ـم ــره ُي ــدع ــى «آش ك ـي ـت ـش ــام»،
ي ــراوده حـلــم فــي أن يصبح بـطــل ال ـ
«بوكيمون» حول العالم.
ذك ـ ـ ــرت م ـج ـل ــة  NMEال ـب ــري ـط ــان ـي ــة
ّ
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي أن ال ـش ـع ـب ـي ــة
امل ـتــزايــدة ال ـتــي تـحـظــى بـهــا الـلـعـبــة
أعطت أسهم «نينتندو» دفعة كبيرة
في ســوق املــال اليابانية .ليس هذا
فحسب ،فقد كسرت الشركة األرقام
القياسية ،محققة أكبر حركة أسهم
يومية في البورصة اليابانية ،وفق
ّ
م ــؤش ــر  ،Topixم ـنــذ ب ــداي ــة األل ـف ـيــة
الجديدة.
 Poké-maniaعـ ـب ــارة ان ـت ـش ــرت فــي
الـ ـصـ ـح ــاف ــة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،خ ـص ــوص ــا
األميركية ،لوصف حالة «الـ َـهـ َـو ْس»
ُ
ال ـتــي تـعــانـيـهــا شــري ـحــة ك ـب ـيــرة من
ّ
الناس بسبب هذه اللعبة التي بزت
ُ
لعبة «كاندي كراش» ،لتصبح «أكبر

لـعـبــة مــوبــايــل فــي تــاريــخ الــواليــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة» .ه ـ ــذا مـ ــا أكـ ــدتـ ــه دراس ـ ــة
أج ــرتـ ـه ــا ش ــرك ــة SurveyMonkey
املتخصصة فــي إجــراء اإلحـصــاء ات
اإللكترونية.
ّ
أظ ـ ـهـ ــرت نـ ـت ــائ ــج الـ ـ ــدراسـ ـ ــة أن ـ ـ ــه فــي
ُ
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ف ـق ــط ،تـسـتـخــدم
 Pokémon GOم ــن ق ـبــل ح ــوال ــى 21
م ـل ـيــون ه ــات ــف ذك ـ ــي ،م ـت ـفـ ّـوقــة عـلــى
َّ
«ك ــان ــدي كـ ــراش» ال ـتــي لــم تـتـخــط ال ـ
ّ
 20م ـل ـيــون .ح ـتــى أن ه ــذه ال ــدراس ــة
ّ
وضعت اللعبة على طريق «التفوق»
ع ـلــى تـطـبـيــق «س ـن ــاب ت ـش ــات» على
األجهزة العاملة بنظام «آنــدرويــد».
ّ
نـتـيـجــة أك ــده ــا م ــوقــع SimilarWeb
ّ
الـ ــذي ي ـق ـيــس وي ـح ــل ــل ح ــرك ــة امل ــرور

ارتبطت بذاكرة الشباب ال ّ
سيما
التسعينيات الذين يعرفون
جيل
ّ
ّ
اللعبة جيدًا ويحنون إليها
على اإلنترنت ،مشيرًا إلــى ّأن ّ
تفوق
 Pokémon GOعلى «كاندي كــراش»
جاء بنسبة  2.1في املئة .ومن األمثلة
الـتــي يــذكــرهــا هــذا املــوقــع عــن تـفـ ّـوق
«ب ــوك ـي ـم ــون غ ـ ــو» ،تـ ـص ـ ّـدره ــا ملـ ـ ّـرات
الـتـحـمـيــل ع ـلــى ه ــوات ــف «آن ــدروي ــد»
مـقــارنــة بتطبيق املــواعــدة «تـيـنــدر»،
ووصــول ـهــا إل ــى املــرت ـبــة األولـ ــى بني
الـتـطـبـيـقــات األك ـثــر بـحـثــا عـلــى «آبــل
ّ
ستور» SimilarWeb .يقول أيضًا إن
الالعبني يستخدمون Pokémon GO
ّ
بمعدل  43دقيقية في اليوم ،أي أكثر

حرام في
السعودية!
أعادت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء في السعودية أخيرًا نشر
فتوى صادرة في عام ّ 2001
تحرم
لعبة «بوكيمون» ،من دون اإلشارة
إلى «بوكيمون غو» .رغم عدم توافر
ّ
هذه األخيرة في اململكة ،إال أنه
تم تنزيلها بشكل مكثف بشكل
غير قانوني ،وفق ما ذكرت «وكالة
الصحافة الفرنسية» .ولفتت اللجنة
ّ
عبر موقعها اإللكتروني إلى أنها
أعدت نشر الفتوى بسبب تلقيها
ّ
وتحرم
«أسئلة كثيرة» بشأن اللعبة.
الفتوى لعبة بطاقات «بوكيمون»
آنذاك بعدما اعتبرتها من ألعاب
«القمار وامليسر» ،وبسبب «تبنيها
نظرية ّ
التطور واالرتقاء التي نادى بها
ّ
داروين» ،كما أنها تحث على «الشرك
ّ
وتطرقت
بالله باعتقاد تعدد اآللهة».
الفتوى أيضًا إلى اشتمال اللعبة على
رموز وشعارات لديانات ومنظمات
«منحرفة» ،من بينها «النجمة
السداسية ( )...املرتبطة بالصهيونية
العاملية ،والعديد من الصلبان املختلفة
األشكال ،إضافة إلى املثلثات والزوايا
ورموز من املعتقد الشنتوي الساري
في اليابان».

(ياسر أحمد ــ سوريا)

مــن وات ـس ــآب ،وإن ـت ـس ـغــرام ،وسـنــاب
ت ـش ــات .م ــن دون أن نـنـســى تـفـ ّـوقـهــا
لناحية أعــداد التغريدات واألبحاث
ّ
محرك غوغل.
على
الـ ـ ـس ـ ــؤال األس ـ ــاس ـ ــي ال ـ ـ ــذي ي ـت ـب ــادر
إل ــى ال ــذه ــن ل ــدى االطـ ــاع عـلــى هــذه
املـ ـعـ ـل ــوم ـ ّـات :مـ ــا الـ ـ ــذي ي ـج ـع ــل ه ــذه
اللعبة جــذابــة إلــى هــذا الحد؟ ألكس
ف ـي ـتــزبــاتــريــك ف ــي م ـج ـلــة الـ ـ ـ «ت ــاي ــم»
وت ــارا هــايـلــي فــي مجلة «فــوربــس»،
ُ
ُيجمعان على نقاط مـحـ ّـددة تكسب
 Pokémon GOشهرتها ونجاحها:
ارتـبــاطـهــا بــذاكــرة الـشـبــاب ال ّ
سيما
جيل التسعينيات الذين ّيعرفون الـ
«بــوكـيـمــون» جـ ّـي ـدًا ويـحــنــون إليها،
وشـ ّـدة ارتباطها بالواقع بطريقة ال
تـشـبــه أي لـعـبــة أخـ ــرى ،إض ــاف ــة إلــى
إج ـبــارهــا ال ـنــاس عـلــى ال ـخــروج إلــى
ال ـ ـشـ ــوارع وال ـط ـب ـي ـعــة ودف ـع ـه ــم إلــى
الحركة.
ه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ،تـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــت «ه ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــة اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ّ
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة» إلـ ــى أن م ـ ـطـ ــاردة الـ ـ
«بوكيمون» على مــدى سبعة ّأيــام،
ّ
ت ـع ـن ــي أن الـ ــرجـ ــل الـ ـ ـع ـ ــادي ي ـح ــرق
 1,795وح ــدة ح ــراري ــة ،فـيـمــا امل ــرأة
العادية تحرق  1,503وحدة حرارية.
ت ـح ـت ــوي ال ـل ـع ـبــة ك ــذل ــك ع ـل ــى جــانــب
مـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــي .لـ ـ ـ ــدى مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة الـ ـتـ ـق ــاط
ال ـك ــارك ـت ـي ــرات ال ـص ـغ ـيــرة ،يـسـتـخــدم
ال ــاع ــب ال ـ ـ ـ  Pokéballsالـ ـت ــي يـمـكــن
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـي ـه ــا أث ـ ـنـ ــاء زي ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ
 .Pokéstopsهـ ـن ــاك ،يـ ـص ــادف امل ــرء
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن املـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم والـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات
التاريخية ،بما في ذلك تلك املخفية
بــالـقــرب مــن مـكــان سـكـنــه .ولـعــل أهــم
مــا ّ
تؤمنه هــذه اللعبة هــو «التفاعل
بــن ال ـن ــاس ،وتمكينهم مــن توسيع
ً
دائــرة معارفهم االجتماعية» ،فضال
عن التسلية واالستراحة من الضغط
اليومي لبعض الوقت .تجدر اإلشارة
ّ
إلـ ــى أن ألـ ـك ــس ف ـي ـتــزبــاتــريــك ف ــي الـ ـ
«تــايــم» أثـنــى على إط ــاق اللعبة في
ال ـص ـيــف ،ط ــارح ــا ع ــام ــات اسـتـفـهــام
ح ـ ــول إم ـك ــان ـي ــة اسـ ـتـ ـم ــرار شـهــرتـهــا
مـ ــع قـ ـ ــدوم الـ ـشـ ـت ــاء وسـ ـ ــوء األحـ ـ ــوال
الجوية وعودة الطالب إلى مدارسهم
وجامعاتهم!
صـحـيـفــة «ل ــوس أنـجـلـيــس تــايـمــز»،
ّ
سـ ـ ــل ـ ـ ـطـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــوء ع ـ ـ ـلـ ـ ــى جـ ــانـ ـ ّـب
مـخـتـلــف مــن  Pokémon GOيتمثل
فـ ــي اس ـت ـم ــال ـت ـه ــا شـ ــرائـ ــح م ـن ـ ّـوع ــة
م ــن ال ــاع ـب ــن .اس ـت ـنــدت الـصـحـيـفــة
إلـ ـ ــى بـ ـح ــث أجـ ــرتـ ــه شـ ــركـ ــة Mfour
امل ـت ـخ ـص ـص ــة فـ ــي سـ ـ ــوق الـ ـه ــوات ــف
ّ
املـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــول ـ ــة ،يـ ـظـ ـه ــر أن «ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء
واألقـلـيــات تـنـخــرط فــي هــذه اللعبة
أي ـضــا عـلــى خ ــاف مــا هــو مـتـعــارف
عـ ـلـ ـي ــه ف ـ ــي األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
األخـ ـ ــرى» .ال ـب ـحــث الـ ــذي ش ـمــل ألــف
ّ
العـ ـ ــب ،أظـ ـه ــر ّ أن  34فـ ــي املـ ـئ ــة مــن
ّ
هــؤالء أكــدوا أنها املــرة األولــى التي
ي ـس ـت ـخ ــدم ــون ل ـع ـب ــة «ب ــوكـ ـيـ ـم ــون».
وبفضل «بوكيمون غو» ،انضم عدد
كبير من النساء إلى الالعبني ،فمن
شملتهن الــدراســة،
أصــل  500امــرأة ّ
قــالــت  47فــي املـئــة أن ـهــن لــم يـجـ ّـربــن
أي ل ـع ـبــة «ب ــوك ـي ـم ــون» س ــاب ـق ــا .أمــا
ّ
على صعيد الفئة العمرية ،فيشكل
ال ـ ــذي ـ ــن ت ـ ـ ـ ــراوح أع ـ ـمـ ــارهـ ــم ب ـ ــن 18
و 34عــامــا  83فــي املـئــة مــن إجمالي
الالعبني.

