
Tue.3 Jul. 2018 issue no 489تقارير وتحقيقات
الثالثاء 3 تموز 2018 العدد 489

رموز الفيس بوك التعبيرية تفضح قلق 
المجتمع العراقي 

في بغداد ..  فيوال مقهى للنساء  فقط 

هذه  �أكثثر  هثثي  مثثا  معرفة  �شغف  جثثاء  هنا  ومثثن 
و�أثثثره  بلد،  كل  يف  ��شتخد�مًا  �لتعبريية  �ل�شور 
�لباحثني  من  جمموعة  قام  لذ�  �ملجتمعات،  على 
در��شة  بعمل  �لأمريكية،  “مي�شيغان”  جامعة  يف 
�لتعبريية،  �ل�شور  �لأمر. ووفقا ملروجي  حول هذ� 
فهي تعترب �للغة �لأكر ��شتخد�مًا بني جيل �لألفية، 
�لثمانينيات  بد�ية  �لذين ولدو� يف �حلقبة بني  �أي 

وحتى عام 2000.
فح�ص 427 ر�شالة من 212 بلد�ً..

ر�شالة  مليون   427 فح�ص  مت  �لثثدر��ثثشثثة  خثثال 
بلد�ً،   212 يف  م�شتخدم  مايني   4 حو�يل  �أر�شلها 
يعرب  �لثثذي  ذلك  هو  م�شتخدم  رمز  �أكثثر  �أن  وثبت 
عن “وجه �شاحك وتدمع عيناه” بو�قع 15.4% 
“�لقلب  رمز  يليه  �مل�شتخدمة،  �لرموز  �إجمايل  من 

�لأحمر” و�لرمز �ملعرب عن “وجه حمب”.
فئة  كانت  للرموز..  ��شتخد�مًا  �لأكر  �لألفية  جيل 
�لأ�شخا�ص �لذين ترت�وح �أعمارهم ما بني 21 و24 
هي �لأكر تعلقًا بهذه �للغة �لتعبريية، بن�شبة و�شلت 
%28.8، يليهم يف �لرتتيب �مل�شتخدمون ما  �إىل  
و��شتخدم   .25.2% بن�شبة  عامًا  و20   18 بني 
بورد” �لذي  �إميو�شن كي  “كيكا  تطبيق  �لباحثون 
باي”  “غوغل  غوغل  متجر  مثثن  حتميله  ميكن 
ويحتوي على �أكر من 1200 رمز تعبريي. وقال 
�لباحث، “وي �آي”، �أحد �لقائمني على �لدر��شة �إن 
وتعترب  مكان  كل  يف  �نت�رشت  �لتعبريية  “�لرموز 
�لأمريكيون هم  �لثقافات”.   كل  نقطة تاقي بني 

�لأكر ن�شاطًا على �لإنرتنت..
�أثبتت نتائج در��شة �أجريت يف �أيلول/�شبتمرب عام 
2015، على كل من�شات �لتو��شل، �أن �لأمريكيني 
يليهم  �لإنرتنت  على  ن�شاطًا  �لأكثثر  �ل�شعوب  هم 
�لدر��شة  وذكثثثرت  و�ملك�شيكيون.  �لثثرب�زيثثلثثيثثون 
مهمًا  دور�ً  تلعب  �جل�شدية  �لإ�شار�ت  �أن  �حلديثة 

�لإنرتنت عندما  �لأ�شخا�ص على  �لتو��شل بني  يف 
يتم �لتعبري عنها برموز تعبريية، وكان �لث20 رمز�ً 
�لأكر ��شتخد�مًا �شمن قائمة تعرف بث”وجه وقلب 
ويد”. فرن�شا يف �ملركز �لأول.. وفقًا للدر��شة، فاإن 
للرموز،  ��شتخد�مًا  �لأكثثر  هو  �لفرن�شي  �ملجتمع 
ومن بني كمية �لرموز �لب�رشية �لتي حتتوي عليها 
�لر�شائل بفرن�شا، يت�شمن %19.8 منها على رمز 
تعبريي و�حد على �لأقل، تليها “رو�شيا” بفارق 9 
وكولومبيا  و�لرب�زيل  وتركيا  “�ملك�شيك  ثم  نقاط، 
ويكر  و�لأرجنتني”،  و�إندوني�شيا  و�إ�شبانيا 

��شتخد�م “رمز �لقلب” بني �مل�شتخدمني.
�لعر�قيون و�ل�شعوديون يف حالة قلق..

و�لت�شيك”  وفرن�شا  “�أ�شرت�ليا  مثل  بلد�نًا  و�شلت 
�لأ�شكال  ��شتخد�م  يف  مرتفعة  م�شتويات  �إىل 
�لتعبريية  �لرموز  فيها  ي�شتخدم  حيث  �ملعربة، 
�ل�شاحكة بكرة، �أما يف “�ملك�شيك وت�شيلي وبريو 
�حلثثزن  عثثن  �ملثثعثثربة  �لثثرمثثوز  تغلب  وكولومبيا” 
قيا�ص  �لدر��شة  ت�شمنت  كما  �ل�شلبية.  و�مل�شاعر 
بع�ص  منها  تعاين  �لتي  �لقلق  �أو  �لتخبط  درجثثة 
تثثثد�وًل، مثل  �لأكثثثر  �لثثرمثثوز  مثثن خثثال  �ل�شعوب 
يو�جهون ظروفًا  �لذين  و�لعر�قيني”،  “�ل�شعوديني 
غام�شة. ويف جمتمعات مثل �ملجتمع “�لإ�رش�ئيلي 
و�لأوكر�ين” ت�شتخدم رموز  و�لكولومبي و�ملجري 
قيم  على  تركز  �أخرى  من  �أكر  �شلبية  معاين  ذ�ت 
للدر��شة.  وفقًا  و�لتوفري،  �ملثابرة  مثل  م�شتقبلية 
وقال �ملدر�ص بكلية �ملعلومات بجامعة مت�شيغان، 
“كايوزو مي”: “�كت�شفنا تباينًا كبري�ً يف ��شتخد�م 
و�أ�شارت  �ملختلفة”.  بالبلد�ن  �لتعبريية  �لرموز 
حت�شني  على  �لعمل  يجري  �أنه  �إىل  �لدر��شة  نتائج 
يف  �ل�ثثشثثتثثخثثد�م  �أمنثثثاط  بخ�شو�ص  �لقثثرت�حثثات 
�مل�شتخدمني  وجوه  و�شع  �إىل  وتطويرها  �لتطبيق 
در��شة  �لباحثني  على  �شيكون  ذلك،  وبعد  �أنف�شهم. 
مع  تتفق  �مل�شتخدمة  �لرموز  هثثذه  كانت  �إذ�  ما 

�مل�شاعر �لتي تعر�ص خال �ملحادثات �أم ل.

للفتيات  �ملتخوفة  �لبد�يات  من  �لرغم  على 
بغد�د،  و�شط  �لن�شائي  �ملقهى  على  �لإقبال  يف 
�لطمئنان  من  حالة  وّلد  �لزبائن  تز�يد  �أّن  �إّل 
لدى �لن�شاء ب�شكل عام، ليكون �ملقهى ُم�شتقطبًا 
يف  جديدة  جتربة  يف  يوميًا،  �لن�شاء  لع�رش�ت 
مقهى  باملخاطر.  حمفوفة  تكون  قد  �لعر�ق، 
�أول  دجلة،  �شفاف  على  بغد�د  يف  "فيول" 
�شوى  تدخله  ل  �لثثعثثر�ق،  يف  ن�شائي  مقهى 
�لن�شاء،  غثثري  فيه  �خلثثدمثثة  تقدم  ول  �لن�شاء، 
يحظى برتحيب و��شع من �ل�شيد�ت �لبغد�ديات.  
"تخوفنا يف بد�ية �لأمر  �إحدى ر�ئد�ت   وقالت 
��شتهد�فه، لكونه  من دخول �ملقهى، خوفًا من 
"دفعتنا  مبينة  �لعر�ق"،  يف  جديدة  جتربة 
باأجو�ئه،  و�ل�شتمتاع  �ملقهى  بدخول  رغبتنا 
�لن�شف  تتجاوز  لأوقات ق�شرية ل  �إىل دخوله 
عليه،  �عتدنا  حتى  �خلثثثوف،  ب�شبب  �شاعة، 
ر�ئثثثد�ت  تثثز�يثثد  مثثع  بالطماأنينة  و�أح�ش�شنا 

�ملقهى". 
�ملقهى  يف  مكانًا  جتد  ل  "�ليوم  و�أو�شحت 
كل  ياأتني  �للو�تي  �لن�شاء  بني  ��شتهر  �لثثذي 
حيث  دجلة،  نهر  �شفاف  على  ليجل�شن  يثثوم 
�لن�شاء،  بني  �ملمتع  و�حلديث  �لعذب،  �لهو�ء 
و�أكدت  �لأركيلة".  تدخني  مع  �لآر�ء،  وتبادل 

�أّن "�لإقبال على �ملقهى يوميا، يبد�أ من �لع�رش 
�لليل". وتعد جتربة  متاأخرة من  �شاعات  حتى 
�ملقهى �لن�شائي يف بغد�د �لأوىل من نوعها، يف 
�لأمر  و�لتقاليد،  �لأعر�ف  عليه  ت�شيطر  جمتمع 
�شتفتح  مغامرة  �لتجربة  هذه  من  جعل  �لثثذي 
لهذه  كتب  ما  �إذ�  مماثلة،  جديدة  ملقاه  �لباب 
�إحدى  �أحمد، وهي  �أم  �لتجربة �لنجاح.  وقالت 
للن�شاء  �ملتاحة  "�حلرية  �إّن  �ملقهى،  ر�ئثثد�ت 
بيتها،  يف  حتى  �ملر�أة  تفتقدها  �ملقهى  د�خل 
فهنا �حلديث �ملمتع مع �ل�شديقات و�ملثقفات، 
ن�شائي  حديث  �ملجتمع،  يف  �ملوؤثر�ت  و�لن�شاء 
�لعر�قي  �ملجتمع  �شلطة  عثثن  خثثارج  جميل، 
�لذكوري �لذي يقيد �ملر�أة يف كل ت�رشفاتها".  
ورجحت �أّن "تكون هذه �لتجربة بد�ية لفتتاح 
بدت  �أّنها  وخ�شو�شا  بغد�د،  يف  جديدة  مقاه 
�لإقبال  حجم  و�أّن  بد�يتها،  من  ناجحة  جتربة 
�لن�شاء  مثثن  ور�ئثثد�تثثه  يثثتثثز�يثثد،  �ملقهى  على 
يكرن ب�شكل �رشيع". ويوؤكد خرب�ء جمتمعيون 
لتجارب طارئة  �لعر�قي  �ل�شارع  تقبل  �شعوبة 
على �لباد كهذه، خ�شو�شا يف ظل و�شع �أمني 
غري م�شتتب.  وقال �لأ�شتاذ يف ق�شم �لجتماع 
"�ملجتمع  �إّن  �لكرخي،  حم�شن  بغد�د،  بجامعة 
�إّن  حيث  وتغيري،  �إ�شاح  �ىل  بحاجة  �لعر�قي 
ب�شكل  ت�شيطر  وقو�نينها  �لع�شائرية  �لأعثثر�ف 

كبري حتى على �ل�شباب.
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