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 : م�خص

تأث�� البعد السوسيولو�� واالن��و�ولو�� ع�� مجتمع ال�حراء جنوب املغرب، و�التحديد  أظهرت جائحة �ورونا 

ا�جهات   ال�ي ��  والعلل  الظاهرة  تأث�� هذه  باملغرب �ستكشف عمق  ا�جائحة  بداية ظهور  الثالث، فمنذ  ا�جنو�ية 

واالن��و�ولوجية  الثقافية  باأل�عاد  االهتمام  ضرورة  وتب�ن  املغرب،  جنوب  ال�حراء  بمناطق  ا�جتمع  م��ا  �عا�ي 

ف�اهية، �� ظل زمن يتسم بالضغط   للمنطقة، وتكشف عن قدرة الفرد ع�� تفس�� الظواهر االجتماعية بطر�قة

ال�ي  املمارسات  خالل مجموعة من  الص��، من  ا�حجر  زمن   �� الضغط  إستفحل هذا  وقد  واالجتما��،  النف��ي 

االجتما��،   الواقع  �غي��  ع��  القدرة  غياب  ففي  �عيشونھ،  الذي  الواقع  من  �خر���م  تب�ن  ال�ي  األفراد  ��ا  يقوم 

وعة من السلو�ات ال�ي تظهر عمق األزمة االجتماعية والسياسية واالقتصادية  يقوم ا�جتمع بال�خر�ة ع�� مجم

  باملغرب.

Abstract : 

 The Corona pandemic demonstrated the influence of the anthropological and sociological 

dimension on the Saharan society, and specifically in the three southern regions of southern 

Morocco. Since the beginning of the emergence of the pandemic in Morocco, the depth of the 

influence of this phenomenon and the manifestations of imbalances that the society in this area 

suffers from have been revealed, and It clarifies the necessity to pay attention to its cultural and 

anthropological dimensions, and it unveils of the individual's ability to interpret social phenomena 

in a humorous way, in a time that characterized by psychological and social distress. This pressure 

has exacerbated through a set of practices carried out by individuals that show their mockery to 

Reality in which they live at the time of a state health emergency. In the absence of the ability to 

change the social reality, society mocks on a set of men’s behaviours that show the complexity of the 

social, political and economic crisis in Morocco Saharan regions. 
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يظهر دور الباحث السوسيولو�� من خالل مواكبتھ لظواهر االجتماعية ال�ي �عرفها ا�جتمع و�تحديد �� أوقات  

إل  وصولھ  وهان   �� الو�اء  ظهور  فمنذ  ا�حدوث،  قليل  اجتما��  تحول  �ورونا  زمن  ويش�ل  االجتماعية،  األزمات 

ع��  أثرت  االحداث  من  مجموعة  وقعت  مارس   �� فرضتھ   املغرب  الذي  الص��  ا�حجر  القرار  �سبب  ا�جتمع، 

السلطات املركز�ة ل�حد من تف��ي ا�جائحة، هذه اإلجراءات الوقائية ال�ي فرضت ع�� ا�جتمع خلقت مجموعة من  

تب�ن رد   ال�ي  التداب�� اإلح��از�ة من خالل ظهور مجموعة من املمارسات الفردية وا�جماعية  الردود املتباينة حول 

جتمع ع�� هذا الوضع الطارئ، الذي وضع أفراد ا�جتمع �� حجر من��� قهري قيد حر�ة ا�جتمع، نتج عنھ  فعل ا�

مجموعة من الظواهر االجتماعية ال�ي ��دف إ�� تفس�� ا�حالة الو�ائية باملغرب، م��ا ال�خر�ة ع�� الوضع الو�ائي 

 النفسية االجتماعية للمجتمع. من خالل العديد من النكت والفيديوهات ال�ي �انت تصور ا�حالة

املغرب  - و�جنوب  باملغرب  الشعبية  للنكث  والثقافية  واالن��و�ولوجية  االجتماعية  الدالالت  فما�� 

 بالتحديد؟  

 ما عالقة النكت الشعبية بالثقافة ا�حسانية؟  -

 ما�� ا�جاالت ال�ي حاولت النكت الشعبية مالمس��ا وتفس��ها؟  -

يمكن   االش�الية  هذا  من   التنبؤمن  مجموعة  ستظهر  �ورونا،  زمن   �� ال�خر�ة  با�جتمع    بأن  واالتجاهات  القيم 

 افة إ�� العديد من الرغبات ال�ي ير�د األفراد تحقيقها.ضباإل 
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 تقديم حول و�اء كورونا 

 من  نتشر �النار ��  ) الذي اépidémie de Coronaلم �سلم من و�اء �ورونا (
ً
الهشيم أي م�ان �� العالم، مستفيدا

للتنوع  خصبة  أرضية  ش�لت  العنكبوتية  الشب�ات  �انت  فإذا  صغ��ة.  واحدة  قر�ة  عن  عبارة  أصبح  �ونھ 

العالم  هذا   �� واجتماعية  نفسية  إكراهات  بدون  آخر  إ��  وزمن  م�ان  من  ينتقلون  األفراد  وجعلت  واالختالف، 

إ�� اخرى صار سهال بفعل تقدم وسائل املواصالت،  الالمحدود، وح�ى انتقال األفراد م إ�� آخر ومن قارة  ن م�ان 

وسائل  �ل  امتالك  للف��وس  سهلت  العوامل  هذه  العالم،   �� اإل�سان  إلنتقال  مماثل  املعلومة  انتشار  جعل  مما 

ب�ل فئا��ا، و��دد  أصبح �شغل البشر�ة    19اإلنتشار والظهور �� امل�ان والزمان الذي ال يمكن التنبؤ بھ، إن �وڤيد  

وجودها �� وقت جرى االعتقاد أنھ باملقدور ا�حفاظ ع�� ا�حياة البشر�ة بفعل التطور التكنولو�� والتق�ي والط�ي 

 الذي وصلت إليھ. 

ا�جتمع -1 ع��  كورونا  و�اء  الدقيقة :  تأث��  العلوم   �� �ورونا  و�اء  خلفها  ال�ي  الصدمة  تتوقف  لم 

تداعيا��ا وصلت  بل  السوسيولوجيا   والبيولوجيا،  عل�ي  و�التحديد  اإل�سانية  العلوم  إ�� 

والسي�ولوجيا، من خالل تأث�� هذا الو�اء ع�� العديد من السلو�ات واألفعال اإلجتماعية والنفسية، 

أ�حت  ح�ى  والتقاليد،  والعادات  والتدين  والثقافية  االجتماعية  التنشئة  بفعل  الفرد  إكتس��ا  ال�ي 

إندماج   تب�ن مدى  درجة ممارسات  تحدد  بأ��ا  تتم��  إرادية،  أفعال  عن  عبارة  ا�جتمع، ف�ي   �� الفرد 

 إنخراط الفرد �� ا�جماعة، وهذه الرابطة ب�ن األفراد �عمقها رابطة الدم، ا�جال، الدين، اللغة،...إ�خ. 

ت بدرجة  يقاس  ي�اد  االجتماعية  العالقات  مستوى  ع��  و�التحديد  ا�جتمع،  ع��  �ورونا  و�اء  تأث��  ع��  إن  أث��ها 

الذي   التغي�� االجتما��  يتو�� من وراءها تفس��  بدراسات سوسيولوجية  القيام  الفرد، وهنا �ان البد من  �حة 

ألفعال  تصور  �عطي  عل�ي  سوسيولو��  من�ج  تتطلب  الدراسة  وهذه  متعددة،  جوانب  من  ا�جتمع  ع��  طرأ 

اال  العالقات  ع��  الضوء  و�سليط  ا�جائحة،  زمن   �� الفرد  لوحظ ولسلوك  حيث  �ورونا،  جائحة  خالل  جتماعية 

الو�اء،  انتشار  مراحل  صاحب  الذي  االجتما��  التغ��  بفعل  واالجتما��،  الفردي  السلوك  ع��  عديدة  �غ��ات 

للو�اء،  التصدي  أجل  من  واألفراد  وا�جتمع  واملؤسسات  الدول  ��ا  تقوم  ال�ي  االح��از�ة  بالتداب��  أساسا  و�رتبط 

ية �� عبارة عن أساليب ووسائل وتقنيات ونصائح غ�� مألوفة �� ا�حياة اليومية من سم��ا وهذه الضوابط الوقائ

 ) وحميمية ا�حياة اليومية. Proximité Socialeأ��ا تحد من التقارب االجتما�� (

االجتماعية  -أ العالقات  ع��  ا�جائحة  التباعد  :  تداعيات  هو  �ورونا  و�اء  يفرضھ  الذي  تحدي  �عت�� 

) ع��  éloignement socialاالجتما��  �ورونا  و�اء  الحتواء  األسرع  ا�حل  أنھ  ا�خ��اء  يؤكد  الذي   ،(

الو�اء،   انتشار  وسرعة  اإلصابات  عدد  من  ��  "التقليل  �وليوج  إم��يال  بجامعة  أجر�ت  دراسة  و�� 

بالف��وس  الوفيات  يقلص  أن  يمكنھ  ل�ح�ومات  والصارم  املبكر  التصرف  إن  الباحثون  قال  لندن، 

االجتما��  1"%95بنحو   التباعد  يتطلب  وهذا  من  "،  الناس  يق��ب  أال  ا�جديد  املصط�ح  هذا  ويع�ي 

 
 ،  13:53ع�� الساعة:   31/05/2020بتار�خ:  التباعد االجتما��... ماذا �عرف عن مصط�ح الذي فرضھ كورونا؟مقال لقناة ا�جز�رة تحت عنوان:  1

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/28/ . 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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�عضهم مسافة م�� ونصف امل�� كما يقول �عض األطباء، أو مسافة ثالثة أمتار كما طبقت سويسرا 

  24بالقلم واملسطرة، إ�� درجة إدخال من يتعدى ع�� املسافة املسموح ��ا إ�� ال�جن ملدة تصل من  

  .2"ساعة 72إ�� 

العفو�ة و�إلرادية، وتتم�� هذا   السلوكيات والتصرفات  أفراد ا�جتمع مجموعة من  التباعد االجتما�� ع��  فرض 

هذه  وأدت  االجتما��،  التقارب  إ��  يؤدي  أن  يمكن  �شطات  �ل  من  التخفيف  إ��  تدعو  بأ��ا  االح��از�ة  التداب�� 

جتماعية وال�ي ال يمكن استمرارها بدون هذه الصالت، وال�ي �عد مقياسا املمارسات إ�� خلق توتر �� العالقات اال 

جوهره    �� �ع�ي  والذي  االجتما��  والتباعد  تتناسب  ال  املمارسات  هذه  أن  يبقى  لكن  األفراد،  ب�ن  العالقات  لقوة 

) العاملية  ال�حة  منظمة  �شرات  فجميع  ا�جسدي،  و�ح��امOMSالتباعد  ا�جسدي  التباعد  إ��  تدعو  قواعد   )، 

خالل   من  ��  "النظافة،  والبقاء  واملصافحة،  العناق  عن  واإلبتعاد  الكحو��،  ا�حلول  أو  بالصابون  اليدين  غسل 

املن�ل أك�� وقت ممكن مع الذهاب إ�� محل البقالة مرة واحدة �� األسبوع، و�ستخدام وسائل النقل العام �� ساعة 

وتنظ  اف��اضية،  إجتماعات  وعقد  ا�خارجية،  استخدام الذروة  و�بقاء  ألطفالك،  االف��اضية  اللعب  جلسات  يم 

  .3"وسائل التكنولوجية من أجل التواصل مع األصدقاء واألسرة

ولقد تفاعل الشاعر ا�حسا�ي مع هذه الوصايا :  نموذج لقصيدة حسانية تحث ع�� التدب�� الوقائية  -ب

 �� قصيدة متداولة �� فيديو: 

 ياسْر ُمِفيد غ�� م�� هذا �و�د عدل فينا 

 نبدأ بنظافة ونز�د الناس نذكر م��ات 

 عاد الناس �� حسن ال��شيد ورجع اال�سان لعداُت 

 �� ال�وز�نة
ُ
 االنضباط وحسن �شديد والراجل هو ومراة

 واليد �� اليد وطفيل إشوف أدواُت والتعقيم ع�� �ل بليد

 والصابون ع�� أشكالُت وطهارة ولباس جديد �ل ��ار 
ُ
 �عبياة

 سابگ ذاك البو �ان �عيد وعيال مدة ماراُت ووالُد كيف ��ار العيد

 قالها �� ود��ا سعيد قالت مالك وْدَحاُت 
ُ
 ومَش لكِ�� �جداة

 قالها ماشت �وڤيد خالت العالم ودرات والعزل الص�� ال محيد عنو 

 بھ ايجابيات هذا هو بيت القصيد �لها يكعد �� ديرات

مجتم -ت ع��  ا�جائحة  ال�حراءأثر  سمة :  ع  بناء  إ��  املغرب  جنوب  ال�حراء  مجتمع  طبيعة  ساهمت 

والود   ا�حبة  مشاعر  وتطور  العائ��  الد��  منسوب  ارتفاع  مظاهرها  من  االجتماعية  للعالقات  مم��ة 

أجل   إل��ا من  األفراد  يب�ن ذلك حاجة  م��ا كما  وقت قر�ب البد  إ��  �انت  ال�ي  العوامل  و��  والتأ��، 

 
عنوان:    2 تحت  العر�ية  لقناة  كورونامقال  مع  االجتما��  بتار�خ:  التباعد  الساعة    31/05/2020،  html.ar/saudi-،  15:36ع�� 

today/views/2020/0317 
3 Annonce nouvelle, sous-titre: Éloignement Physique, social-distancing-fra.pdf 02/06/2020. 
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ة معينة من األمان والطمأنينة واالنتماء للمجتمع "فاإل�سان اجتما�� بطبعھ" حسب  اإلحساس بدرج

سرعة   مع  لكن  مقدمتھ،   �� خلدون  السلوك   انتشارابن  من  النمط  هذا  أض��  الفتاك،  الو�اء 

 وغ�� مقبول، ألن هذه األفعال صارت �� املصدر الرئي��ي  
ً
الف��وس، لذا وجب ع��    النتشارمستحيال

ل��ام بالتباعد ا�جسدي الذي ال �ع�ي اإلنقطاع واإلمتناع عن التواصل، بقدر ما يحيل ع��  األفراد اال

 ضرورة ا�حفاظ ع�� جوهر العالقات االجتماعية واستمرارها. 

الو�اء با�جتمع عائد إ�� حيو�ة الف��وس �� الفتك باألفراد، �� مقابل استطاعة �ل فرد القيام باإلجراءات   التحام

ي تحفظ سالمتھ وتحد من انتشار الو�اء �� محيطھ، ولقد أدى هذا إ�� خلق توتر لدى جميع م�ونات املناسبة ال�

الغالب ما ت�ون حاملة   �� الفعل االجتماعية والنفسية والثقافية، وال�ي ��  ا�جتمع، كما ولد مجموعة من ردود 

التغ��ات   العاملي �ورونا، وكذلك ع�� مظاهر  الو�اء  وال�ي  لل�خر�ة وال�حك من  الو�اء،  أحد��ا  ال�ي  االجتماعية 

لذلك  املغرب،  جنوب  بال�حراء  ا�جتمع  ع��  وسي�ولوجية  وأن��و�ولوجية  سوسيولوجية  أ�عاد  لها  أسلفنا  كما 

، حيث «�ستغل جميع قدراتھ وطاقاتھ ʺزمن �وروناʺسنحاول �سليط الضوء ع�� هذا القالب الف�ا�� الذي خلقھ 

قادرا ع�� مواجهة مختلف املتطلبات ا�حياتية واملواقف واملشكالت ال�ي تواجهھ �� إ�� أق��ى حد ممكن، كما يكن  

 من خالل تصر�ف األزمة �� قوالب مختلفة �لها تحمل معا�ي متعددة.  4حياتھ،» 

 النكت الشعبية ودالال��ا بال�حراء  -1

واالقتصادية  -أ السياسية  ��    :  الدالالت  باملغرب  �ورونا  لف��وس  حالة  أول  ��جيل  مارس   2منذ 

، ظهرت العديد من املنشورات الساخرة ع�� مواقع التواصل االجتما�� �� املناطق ا�جنو�ية 2020

ال�خر�ة،   فعل  وظروف  زمان  حسب  قراءتھ  يمكن  الفعل  وهذا  تنكيت  "للمغرب،  �ان –�ل  ولو 

، وهنا  5"ا عن موقف إزاء ظاهرة أو واقعة اجتماعية�عت��، وك�ل لغة فإ��ا تبطن إفصاح  -�سيطا

گلت �جدا�ي "�ستدل ع�� نكتة انتشرت ب�ن أفراد ا�جتمع �� بداية ظهور هذه ا�جائحة، وتقول  

املغرب دخلت  كروش   ،كورونا  ذو  مع  ��ي  م��ا  ي�حگنا  وما  بينا��م  أال  يكسموها  ذرك   �� �الت 

غ�� أنھ سيتم تقسيمها ب�ن املنتفع�ن ولن يصل   كورونا دخلت املغرب"، وال�ي �ع�ي أن  "�حرام

، وهذه النكتة يمكن أن تفسر وفق العديد من القوالب الفنية ال�ي تدل ع�� "م��ا شيئا لآلخر�ن

ا�جدة  ب�ن  ا�خطاب  يبدأ  اململكة.  جهات  ب�ن  املنافع  ع��  ل�حصول  السيا��ي  والصراع  التار�خ 

راء جنوب املغرب، يتصف ا�جيل األول باألمية وحفيدها، وهنا نتحدث عن ثالثة أجيال �� ال�ح 

 عكس ا�جيل الثا�ي وا�جيل الثالث و�ل واحد م��ما حامل لذهنية اجتماعية مختلفة. 

الفوارق  �عميق  إ��  أدى  مما  املغرب،  ثروات  من  �ستفدون  ال  أ��م  بال�حراء  ا�جتمع  فئات  من  العديد  يجمع 

النكتة أ��ا ال تتعارض مع املواقف ال�ي يؤمن ��ا ا�جتمع، وهذا ما   االجتماعية و�التحديد ب�ن جهات اململكة، وسمة

 
صابر،    4 أزمة  بحري  املن���''  COVID-19''إدارة  الص��  ا�حجر  ظل   �� النفسية  ال�حة  �عز�ز  خالل  املركز من  االجتماعية،  العلوم  مجلة   :��  ،

 .  11برل�ن، ص  -)، أملانيا2020(مارس  13الديمقراطي العر�ي، العدد 
 .226، إفر�قيا الشرق، الدار البيضاء، ص. ال�خر�ة �� السلطة من املأسسة إ�� لتجر�م)، 2009شق�� محمد، ( 5
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املشاريع  من  �ستفيد  ال  ا�جنو�ية  ا�جهات  أن  ع��  تدل  وثقافية،  اجتماعية  دالالت  لها  ال�ي  النكتة  هذه  تبينھ 

واألف�ار   التنمو�ة ال�ي تح��ى ��ا ا�جهات األخرى، إن النكتة �عكس جانبا من الثقافة السائدة حول �عض القيم

فإن   واآلالم،  واملأ��ي  ال�حايا  من  الكث��  خلفت  ال�ي  الفتاكة  األو�ئة  من  �ورونا  �انت  فإذا  ا�جتمع،  يتبناها  ال�ي 

النكتة بطر�قة تركي��ا تدل أن ا�جتمع ال يثق �� ما يروى ع��ا، واملقصود هنا هو نصيب ا�جنوب من �ل ما يأ�ي من  

 لتقسيم العادل ل�ل ��ئ ح�ى ولو �ان عبارة عن مصائب أو �وارث. الشمال وللشمال، فاملهم دائما هو ا

والثقافية  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  واألحوال  با�جنوب،  الشمال  لعالقة  العام  التصور  النكتة  تظهر 

والعادات والقيم ال�ي تتصف ��ا هذه العالقة، وال�ي تقوم بفهم «السلوك االجتما�� املنظم الذي تحدده القوان�ن  

فهذه النكتة �عب�� عن تصور عام لطبيعة العالقة ب�ن جهات اململكة وأزمة الثقة ال�ي �سود هذه   6االجتماعية،»

وت�اد  ا�جنو�ية،  املناطق  أجيال  ب�ن  مستمرة  مازالت  ف�ي  األزمة،  لهذه  وامتداد  تار�خ  وتب�ن  تبلور  وال�ي  العالقة، 

تفك� �� مخيلة وذهنية  ثابتة  ��ا، وهذه تصبح  ال�ي تجمعهم  الدولة والعالقة  � األفراد، حول طر�قة تقسيم موارد 

الدرجة  من هم من  وهناك  األول،  الدرجة  من  هم  فهناك من  أفرادها،  ب�ن  بتمي��  تتعامل  الدولة  أن  تب�ن  النكتة 

 الثانية.

رت كبديل يكشف أوجھ  ظهرت �� األوساط الشعبية كحتمية مفروضة ع�� األفراد، فقد ظه"إن النكتة الشعبية  

قصد  ا�جائرة،  العوامل  هذه   �� يد  لھ  من  �ل  ضرب  ومحاولة  والتقاليد  األعراف  اح��ام  وعدم  والقمع  التعسف 

واالقتصادية والسياسية  االجتماعية  الب�ى  ع��  خالل   ،7" ا�حافظة  من  ممارستھ  النكتة  هذه  تحاول  ما  وهذا 

ع  حول  االجتماعية  التمثالت  من  مجموعة   �� ف�ا��  ا�خوض  بأسلوب  والدولة،  بالشمال  ا�جنو�ية  املناطق  القة 

 يظهر مزاج الطبقات الشعبية وموافقها حول السياسات العامة. 

واال  -ب االجتماعية  الشعبية  النكت  تقدير ن��و�ولوجية:  دالالت  ا�جنو�ية  باملناطق  النكتة  تو�� 

ا�جت ومشاعر  رؤى  عن  التعب��  ع��  قدر��م  تظهر  كما  السن،  لكبار  �سيطة خاص  بطر�قة  مع 

تالمس  عندما  ا�جتمع   �� تأث��  للنكتة  و�صبح  االجتماعية،  الطبقات  �ل  تفهمها  عامية  و�لغة 

التالية:   النكتة  نذكر  وهنا  االجتما��،  السلوك  فدار "طبيعة  گعْد  ماگط  ْع 
ْ
داف أال  طفل  الْك 

َ
خ

�اعد أال  عاد  ا�حظر،  خلگ  ومن�ن  ا�جراد  من  وأخف  دافع  أال  تام  ساعة  أهلو..    أهلو،  دار   ��

 أعليھ وتگول وهللا يا فالن أال معدل لكم جر�مة 
ْ

ف
ْ
 عليھ موالنا جداتو أال �ل دقيقة تْوگ

ْ
وسلط

، وال�ي �ع�ي أن "أحد األطفال دائما ا�جري �� األزقة وال يدخل دار أهلھ إال ملاما "ومتخزن هون..

م أن وجوده بالبيت دليل ع�� وح�ن وقع ا�حجر الص�� أصبح ال يبارح الدار ف�انت جدتھ تقول له 

 أنھ قام بفعل مش�ن، ومن الطبي�� ف�ي ال تدري أن ا�حجر فرض عليھ �سبب �ورونا".

 
 .48، دار الطليعة للطباعة والنشر، ب��وت، ص2، ترجمة: إحسان محمد حسن، طم�جم علم االجتماع)، 1976ميشال دينكن، ( 6
"، ��: مجلة العلوم االجتماعية،  نكت شعبية مختارة من الغرب ا�جزائري –النكتة الشعبية ودالل��ا �� تفعيل القيم االجتماعية  بوكفوسة محمود، " 7

 . 155)، ص2018(د�سم��  7برل�ن، العدد   -راطي العر�ي أملانيااملركز الديمق
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تب�ن هذه النكتة �� مت��ا قدرة ا�جدات ع�� مالحظة التغ��ات ال�ي تحدث �� سلوك األفراد رغم تقدمها �� السن،  

ال�حراوي،   ا�جتمع   �� ا�جدات  عن  نتحدث  أ"وعندما  ع��  يمكن  �ستحضر  ال�ي  املفاهيم،  �عض  ندرج  ن 

ال�جل  قيم  م�جم  �ش�ل  ال�ي  األمس،  قيم  عن  ل�حديث  هذا،  يومنا  إ��  و�ستخدم  السن  كبار  نوستا�جيا 

 ، الذي يطبعھ االح��ام والعدالة والرحمة والطاعة. 8"التقليدي

القيم   تنقيل   �� ودورها  ا�جنو�ية  باملناطق  األسرة   �� أسا��ي  كم�ون  ا�جدة  جميع  إن  من  قر�بة  جعلها  و�نتاجها، 

أفراد األسرة و�رجع ذلك �حال��ا الضعيفة أو الهشة ال�ي تجعلها دائما �� البيت تراقب تصرفات وسلوكيات األسرة، 

وتب�ن النكتة أثر ا�حجر الص�� �� م�وث �عض األفراد (األوالد مثال) بالبيت ومالزم��م لھ، وهذا بالنسبة ل�جدة أمر 

تؤ  جعلها  عنھ،  غر�ب  الس�وت  يمكن  ال  شنيع  فعل  عن  ينم  السلوك  هذا  أن  ع��  يتم��ون "ول  الذين  هؤالء 

السنة    �� الذي حرموا منھ، بل ح�ى مرحلة االبتدائي  الروض  با�حركية والشغب خاصة األعمار الصغ��ة، مرحلة 

�غ��ات اجتماعية �ان من    ، ولكن ا�حدث الكب�� هو ا�حجر الص�� الذي أدى إ�� 9"األو�� والثانية من هذا التعليم

 الصعب تحقيقها �� مدة زمنية قص��ة.

يتب�ن مما سبق، أن النكتة الشعبية باملناطق ا�جنو�ية تركز ع�� �خصيات وأفراد لها م�انة �� ثقافة ال�حراء،  

البيظان، و ثقافة   �� يمتلكھ من حكمة و�جاعة وفطنة و�ص��ة"و�حظى كبار السن بموقع متم��  ، وظلت 10"بما 

التفك��    �� التغ��  من  مختلفة  أنماط  ال�حراء  أهل  ع��  فرضت  ال�ي  اإلستقرار  مرحلة  بفعل  تتغ��  الصورة  هذه 

والسلوك، كما أدت إ�� إلصاق صورة الكبار �� السن بذاكرة مجال ال�حراء واإلرتباط بالعادات والتقاليد، وهذا 

للمجتمع، و�مثل كبار السن   الثقافية  الهو�ة  ال��اث الشع�ي ما �ش�ل  �� نطاق  ال�ي تدخل  الشفو�ة  الذاكرة  تلك 

 أو الكنوز اإل�سانية ا�حية.   ،11" شعور اإلنتماء وتثبت أصالة الشعب"الذي �عمق 

صارت فاعال مؤثرا �� ا�جتمع،  "يجسد هذا األمر أيضا مقام املرأة �� ال��اث الثقا�� للمناطق ا�جنو�ية وذلك أل��ا  

وقدر��ا   ،12" � مجا��ة الرجل �� مختلف مجاالت ا�حياة، �� السياسة والفكر، الفن واألدبف��زت �سوة ك�� وقفن �

ع��   تأث��ها  و�التحديد  ا�جتمع   �� وم�ان��ا  م�ونا��ا  جميع  من  الكب��  قر��ا  خالل  من  األسرة  أفراد   �� التأث��  ع�� 

ا�جدة،   و�األخص  طو�لة  ملدة  البيت   �� املرأة  م�وث  بحكم  وذلك  تلك األبناء،  الشع�ي  با�خيال  تجسد  كما 

ال�خصية ال�ي �عكس املفارقة ب�ن الواقع االجتما�� واملوروث الثقا�� �� املناطق ا�جنو�ية، فرغم سطحية تحليلها 

للواقع املعي��ي وفهمها غ�� العميق لألمور الطارئة بفعل �خصي��ا املرتبطة باملوروث الثقا�� ا�حسا�ي التقليدي،  

 
 . 5، ص2018أكتو�ر  03، مؤمنون بال حدود للدراسات األبحاث"، ترجمة: محمد اإلدري��ي، ��: القيم والتغ�� االجتما�� باملغرب بورقية رحمة، " 8
)،  2020لثقافية واس��اتيجية التواصل والنشر، الطبعة االو��، (، مؤسسة مقار�ات للصناعات اكورونا وا�خطاب: مقدمات و�ومياتشراك أحمد،    9

 .75ص
حمادي،    10 املغرب  شر�ار  جنوب  ا�حمراء  الساقية  بمنطقة  القبلية  العصبية  ع��  وأثرها  الفهم   –الثقافة  أجل  من  سوسيولوجية  مقدمات 

تحت    -والتأو�ل  االجتماع،  علم  تخصص.  الدكتوراه،  شهادة  لنيل  املهراز  أطروحة  ظهر  اإل�سانية  والعلوم  اآلداب  �لية  شراك،  أحمد  فاس،  –إشراف: 

 .196، ص2019/2020موسم 
 ، مركز إحياء ال��اث العر�ي، ص. ال��اث الفلسطي�ي ب�ن الطمس واإلحياء، "اس��اتيجيات)، 1986منعم حداد، ( 11
�� كتابة الرجل سيدة املقام، ذاكرة املاء سما�� هاجر، "  12 ��:  ، ومملكة الفراشة لواسي�ي األعرج نموذجاصورة املرأة  الثقافية "،  مجلة الدراسات 

 . 398)، ص2018(نوفم��  10برل�ن، العدد: –، أملانيا واللغو�ة والفنية
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حداث ال يخلو من م�حة وأسلوب ف�ا�� �ستمتع ��ا ا�جتمع، حيث تنقل هواجس وا�شغاالت إال أن تفس��ها لأل 

 ا�جتمع بطر�قة �عمق التأث�� النف��ي للثقافة ا�حسانية. 

افية   -ج ا�جغر الشعبية  النكت  و�التحديد  :  دالالت  العمومية،  السلطات  ��ا  تقوم  ال�ي  اإلح��از�ة  التداب��  مع 

ا�جهات   و�ائية فصل  حاالت  ��جل  لم  وال�ي  املو�وءة  املناطق  ب�ن  التنقل  أصبح  البعض،  �عضها  عن  والعماالت 

األفراد ع��  اإلجراءات  من  مجموعة  بفرض  السلطات  قيام  بفعل  إ��    صعب،  لإلنتقال  املوافقة  ع��  ل�حصول 

كب��ة، هذا جعل ساكن��ا    املناطق غ�� املو�وءة، ونحن �عرف أن ا�جهات ا�جنو�ية لم �عرف ��جيل حاالت و�ائية

غ��  بطر�قة  املدينة  أو  ل�جهة  املتسلل�ن  �ل  عن  تبليغ  ع��  ا�حرص  خالل  من  واإلجراءات  التداب��   �� �ساهمون 

مثل اسطنبول و�اريس   مع كورونا أصبحت ا�حگونية والدش��ة..."قانونية، لتصبح هذه املناطق حسب النكتة  

 ."أما فم الواد.. �أنھ جزر املالديف..!

�عت�� لغة، وك�ل لغة فإ��ا تبطن إفصاحا عن موقف إزاء ظاهرة أو واقعة   -ولو �ان �سيطا–�ل تنكيت  "يتب�ن أن  

اإلستقطاب 13"اجتماعية ذات  عاملية  مدن  مقارنة  تحاول  ف�ي  امل�ان،  ع��  ال�خر�ة  أق��ى  تمثل  النكتة  وهذه   ،

أسطنبول  �انت  فإذا  بالعيون،  قرو�ة  جماعات  مع  العاملي  من    السيا��  السياح  من  املالي�ن  يزورها  مدن  و�اريس 

غ�� الف��وس املعولم ا�خطاب حول جغرافية العالم، ال  "جميع أنحاء العالم ف�ي اليوم ت�اد ت�ون م�جورة، فقد  

شمال وال جنوب، بل مناطق مو�وءة وأخرى غ�� مو�وءة، دول متخاذلة �� سياس��ا ا�حيو�ة ضد الف��وس واألخرى 

 �� وحاسمة  وجعل    حازمة  الهامش  إ�� منطقة  والدينية  السياسية  باملؤسسات  انزاح  مثلما  خوض فعل مجا��تھ، 

 .14"املؤسسات العلمية الطبية �� املركز

فإذا  املكتسب،  هذا  ع��  ا�حفاظ  بضرورة  أحست  ا�جنو�ية  باملناطق  الشعبية  ال�خصية  فإن  ذلك،  عن  فضال 

الناس  و�اء �ورونا قد فرض ع��  الشمال، فإن  �� مناطق  الوطنية واألجنبية  وتركز اإلستثمارات  ا�جغرافيا  �انت 

ا و��  مو�وءة  والغ��  اآلمنة  املناطق  عن  والبحث  التنقل  وجهات  �ورونا  �غي��  زمن  ا�جم��  الثقا��  ا�خيال   �� ل�ي 

، وع�� سبيل املثال فإن  
ً
و�� جماعة قرو�ة تا�عة للعمالة   فم الوادأصبحت تتساوى مع املناطق املعروفة سياحيا

العيون، وال�ي لم تكن �ستقطب سوى العديد من املصطاف�ن والذين هم �� الغالب من مدينة العيون، كما �عرف 

لذي يتم�� ��بوب ر�اح قو�ة م�حو�ة بالرمال وصعو�ة شواط��ا ا�حجرة، أمست �� ظروف و�اء  بطبيعة مناخها ا

 جزر املالديف.�ورونا تقارن مع 

  �� ساهمت  إ��ا  إال  ا�حياة،  منا��  جميع   �� وو�الت  مآ��ي  من  خلفتھ  ما  رغم  �ورونا  جائحة  أن  سبق،  مما  ندرك 

ا ا�جما�� بمجموعة من اإلم�انيات،  الو��  �� مثل إنتشار  إال  إدراكها  وال�ي ال يمكن  املناطق  تتوفر عل��ا هذه  ل�ي 

درجة  و�رتفاع  التساقطات  بقلة  يتم��  الذي  ال�حراوي  بمناخها  املناطق  هذه  �عرف  حيث  الو�اء،  هذا  ظروف 

�� عدد ساكنة  ارتفاع  �� مجال متسع ومفتوح، رغم  املناطق �عيش  املقابل فإن هذه   �� �� الصيف، لكن  ا�حرارة 

ب�ن  هذ يبلغ متوسط مساحتھ  تتوفر ع�� سكن  الواحدة  السكن جيدة، فاألسرة  إال أن شروط  املناطق  م��    60ه 

 
 .226، إفر�قيا الشرق، الدار البيضاء، صال�خر�ة والسلطة: من املأسسة إ�� التجر�م)، 2009شق�� محمد، ( 13
 ، وقد حاوره مصطفى اإلدري��ي.2020/ 08/04بتار�خ:  اإلتحاد اإلش��ا�ين الزا�� باملوقع الرس�ي �جر�دة حوار مع الباحث نور الدي 14
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م�� مر�ع، وهذا يحقق التباعد ا�جسدي ويساهم �� التقليل من إنتشار العدوى عكس املدن األخرى    200مر�ع إ��  

 �الدار البيضاء وطنجة ومراكش ال�ي تتم�� بضيق مساحات السكنيات. 

النكتة الشعبية حاولت معا�جة موضوع قديم، لكن مع هذه ا�جائحة صار من املواضيع ال�ي �ستد�� اهتمام   إن

خاص عند الرجال بالتحديد، وهو موضوع الزواج الذي ظهرت العديد من الفيديوهات �� املناطق ا�جنو�ية و��  

الفرد  يحتاجها  أسرة  بناء   �� ودوره  الف��ة،  هذه   �� الزواج  قيمة  النفسية   تب�ن  الراحة  لتحقيق  الظروف  هذه   ��

البحث عن زوجة   بات من الضروري  �� مرحلة ما قبل �ورونا،  الزواج  الكب�� عن  العزوف  واالجتماعية، ففي ظل 

إلكمال االستقرار النف��ي واالجتما�� زمن كرورنا، فقد تب�ن من خالل هذه ا�جائحة أن إشباع الرغبات الغر�ز�ة  

 � مضمون و�تطلب ظروف محددة كشفت ع��ا طبيعة الو�اء.خارج مؤسسة الزواج غ�

القيمية   -ت الشعبية  النكت  إنما :  دالالت  ال�ي صاحبت جائحة �ورونا  املوافق االجتماعية  نتوقف عند جرد  لم 

ابراز قيمة �عض التداب�� الوقائية �إرتداء الكمامة، ال�ي صارت ضرور�ة ل�خروج من أجل قضاء حاجيات األفراد 

أعرفت قيمة الكمامة أال اليوم تخطيت بيت، وقد أ�حت هذه الكمامة وسيلة لتحقيق أهداف أخرى "خارج ال

أعرف�ي وال  الدين  ��ي من  �سال�ي  واحد  أحذا  إال   ،"من  الكمامة  يدرك قيمة  لم  "أحد األ�خاص  أن  �ع�ي  وال�ي 

وتكشف النكتة كيف أن  "،اليوم حينما مر بجانب أحد األ�خاص مدين لھ بمال ولم يتعرف عليھ �سبب الكمامة

من    توظيف ل�حماية  من    انتقال وسيلة  وا�حد  من    انتشارهالو�اء  للتخفي  مناسبة  وسيلة  ا�جتمع صار  أفراد  ب�ن 

و�ات  العمل،  عن  الناس  توقف مجموعة من  إ��  أدت  ا�جائحة  أن  يظهر  وهنا  �عرفوك،  أن  تر�د  ال  الذين  الناس 

، وقد جاء فرض الكمامة �� ظرف مناسب للتخفي عن الدائن�ن.
ً
 مستحيال

ً
 الوفاء بالدين أمرا

ما �ان غ�� النميمة إل�ن صلط  ذه النكتة ال�ي ت��ز فضائل إرتداء الكمامة، "استمر التفاعل مع فرض الكمامة ��

"، وال�ي �ع�ي أن "النميمة ال�ي �انت مستشر�ة �� ا�جتمع حدت م��ا عل��م موالنا الكمامة ومي��و ديال التيساع

ت ال�ي  االجتماعية  الظواهر  من  النميمة  ظاهرة  و�عت��  االجتما��"،  التباعد  بفعل  السيئة  �ورونا  الصورة  ظهر 

النميمة ال تخص فئة معينة بل  الناس، فظاهرة  إل��ا  ال�ي وصل  النفسية واالجتماعية  للمجتمع، و�عكس ا�حالة 

�عم وتنتشر �� مختلف منا�� ا�حياة االجتماعية و��م مختلف الفئات العمر�ة بما ف��ا األ�خاص الذين �شتغلون  

اح��ام لدى ا�جتمع، وتب�ن صورة هذه النكتة القلق والفشل �� ت�و�ن �� مناصب عليا و�تمتعون بم�انة وتقدير و 

 عالقات اجتماعية مستقرة زمن �ورونا ال�ي جعلت بفعل الكمامة الكالم مع الناس صعبا وغ�� مر�ح. 

ا إ��  يكمن تحديد إطارها الثقا�� والزما�ي وامل�ا�ي، وذلك بإرجاعه"يفهم من مما سبق، أن النكتة باملناطق ا�جنو�ية 

أهل  نكت  عن  تختلف  ا�جنوب  أهل  ونكت  ا�حدث�ن،  نكت  عن  تختلف  القدماء  فنكت  األو��،  اإلبداعية  أصولها 

والذين  املرتبطة  واملراكز  األدوار  من  ا�جموعة  عالقات  من  مع�ن  اجتما��  وسط  مع  تبادل  عملية  إ��ا  الشمال، 

، 15"سهم عن اآلخر�ن عن طر�ق عملية التنكيت�ش���ون �� القيم ومعتقدات معينة، بحيث �ستطيعون تمي�� أنف

و�سبب   اإلستقرار،  مرحلة  مع  تماما  تختلف  ال��حال)،  (مرحلة  البداوة  ف��ة  نكث  أن  هنا  ال�ي "ونقصد  التغ��ات 

األخوة   ب�ن  التفاعل  جعلت  األسر�ة  العالئقية  الب�ى  �ل  ��ا  وتأثرت  الرق�ي  العالم  �غلغل  نتيجة  األسرة   �� حدثت 

 
 . 160،" مرجع سابق، صنكت شعبية مختارة من الغرب ا�جزائري –النكتة الشعبية ودالل��ا �� تفعيل القيم االجتماعية بوكفوسة محمود " 15
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؛ �
ً
� كث�� من املواقف االجتماعية العامة وا�خاصة، داخل نطاق البيت أو خارجھ؛ يتم استخدام وسائل اف��اضيا

 .16"التواصل االجتما�� 

تفاعل ا�جتمع مع التحر�ات الدولية إليجاد دواء أو لقاح لو�اء �ورونا، وتجسد هذا التفاعل بوضوح مع املبادرات  

ع�� ا�جائحة، وذلك من خالل فيديو يب�ن الدواء الفعال لداء �ورونا،    ال�ي تقوم ��ا ا�خت��ات الطبية �� القضاء

 17"تيدگت"  غ�� أن أهل ال�حراء تفاعلوا مع األمر بأدوات ثقافية وتتمثل �� نوع من استعمال نوع "البخور" �س�ى

أتاي بأ��ا جلسة ��  م�ونات "أتاي" (الشاي)، وتتم�� جلسة    باإلضافة إ�� �عض  18انيلة"واستعمال "لثام" من نوع "

�عض جوان��ا تتم�� ببعض الروما�سية والهدوء والسكينة، ويعرف ا�جتمع ال�حراوي ��ذه ا�جلسات ال�ي �سود 

��ا ا�جو الشاعري خاصة بالليل، وهذا يتناسب مع اجراءات ا�حجر الص�� الذي يو��ي با�جلوس باملنازل وعدم 

 ا�خروج إال للضرورة. 

راوي �ساعاتھ الطوال ال�ي �ستغرق ف��ا إعداده وطبخة مدة طو�لة، و�رجع ذلك إ��  تتصف جالسات الشاي ال�ح 

 أح�امھ وشروط وقواعد يمكن إجمالها �� ثالثة "جيمات" (من حرف ا�جيم):

   :فال يمكن إعداد جلسة الشاي بدون عدد كب�� من األفراد، و�� جائحة �ورونا البد من حضور ا�جماعة

 جميع أفراد األسرة. 

 :يتح   ا�جر ح�ى  طبخھ  إطالة  من  لھ  البد  الشاي  بإعداد  املت�لف  ال�خص  حيث  أسا��ي،  الشرط  وهذا 

 �جماعة النقاش وتداول أخبار ا�جائحة، و�اإلضافة أن هذه الف��ة جميع أفراد العائلة �� البيت.

 :شعر    ا�جمر� الذي  البخور  ويستعمل  الشاي،  إعداد  وسيلة  و��  الفحم  أتاي"إي  بد��    "جماعة 

 �سية امل�ان. وروما

واالقتصادية   والسياسية  االجتماعية  ظروفها  ومسايرة  ا�جائحة  تطورات  تواكب  أ��ا  الشعبية  النكت  يم��  ما 

و�ظهر هذا بوضوح   19للمجتمع، ف�ي «مز�ج من ا�جد واللعب، ونفاذ البص��ة واللعبية واإلنجاز الثقا�� والتسلية،»

وتأث��ها   ا�جائحة وخطور��ا  بطبيعة  إدراك  ا�جنو�ية  باملناطق  الكنت   �� تجد  حيث  الو�اء،  تتبع مراحل  خالل  من 

وعميق،   كب��  معناها  ولكن  قليلة  �لمات   �� �سيطة  أ��ا  الشعبية  الروايات  با��  عن  يم��ها  فما  ا�جتمع،  ع�� 

 اإلدراك واإلطالع باألمور ال�حية املتعلقة بو�اء �ورونا.  ومواكبة تقدم ا�جائحة بدقة ينم عن عمق �� 

الص��  -ث ا�حجر  ورفع  الشعبية  تحددها  :  النكت  ال�ي  التوار�خ  �ورونا  �جائحة  املتتبع  انتباه  يث�� 

�عض  أن  حيث  اإلصابات،  عدد   �� ا�جهات  ب�ن  املتباينة  األرقام  ومع  الص��،  ا�حجر  لرفع  ا�ح�ومة 

للوضعية   تقييمها   �� املركز�ة  ل�جهات  البد  �ان  وهنا  طو�لة،  مدة  منذ  اصابات  �عرف  لم  ا�جهات 

 
مليكة محمد    16 "  –عرعور  بن،  العالقات األسر�ة وأثرها ع�� ال�خصية االجتماعية الساهل، �خضر  املركز عوملة  العلوم االجتماعية،  ��: مجلة   ،"

 . 103)، ص2018(د�سم��  7برل�ن، العدد  -الديمقراطي العر�ي أملانيا
 نوع من أنواع البخور الطيبة الرائحة ويستورد غالبا من فر�سا ولكن املوطن الرس�ي لھ هو اليونان. 17
�ستعمل  اللثام يأ�ي من مور�تانيا لونھ أزرق داكن يلبسھ الرجال �� املناسبات و�حافظ ع�� البشرة، كما �ستعمل املرأة نوعا آخر من اللثام أو  نوع من    18

 امل�حفة ال�ي �� عبارة عن ثوب �غطي ا�جسم ب�املھ. 
 . 15، �لية اآلداب والعلوم اإل�سانية، أ�ادير، ص2000، 10بعة: ، الطمجلة دراسات" ��: اس��اتيجية الف�اهة �� الرحلة العر�يةعبد الن�ي ذاكر " 19
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املعطيات أهمية كب��ة �� إعال��ا عن موقفها �� التمديد أو رفع ا�حجر  الو�ائية باملغرب، �عطي لهذه  

النتيجة   و�انت  استدراكية "الص��،  ب:  ا�جموعة   / النجاح  أ:  ا�جموعة  البالغ/  هذه  ،  " م�خص 

، الذي يقسم جهات اململكة  2020يونيو    10النكتة ت�خص بالغ لوز�ر الداخلية ووز�ر ال�حة بتار�خ:  

(امل منطقت�ن  باملنطقة  2واملنطقة    1نطقةإ��  الص��  ا�حجر  إلجراءات  جزئي  رفع  البالغ  وتضمن   ،(1  

املنطقة    �� الص��  با�حجر  االحتفاظ  بالتداب��  2ومع  منطقة  �ل  ال��ام  مدى  نتيجة  تب�ن  والنكتة   ،

 . 2اإلح��از�ة ال�ي جعل��ا تنجح �� إنتظار الدورة اإلستدراكية للمنطقة 

ما يجعلها تفعل قيما اجتماعية ذات "ا�حالة النفسية ال�ي �عيشها األفراد بدقة،  تجد أن �عض هذه النكت تصف   

من   يخامره  وما  وعاداتھ  وأف�اره  الشعب  كنھ  �اشفة  �و��ا  بمجتمعھ،  وعيھ  مدى  وتب�ن  الفرد  نفسية   �� دالالت 

ا�حياة االجتماعية   تطلعات وآمال، و��ذا التوصيف �عدها من أقدر أش�ال التعب�� الشع�ي استيعابا ع�� ما �سود

تتو��   فَعالة  ترف��ية  تنفيسية  اس��اتيجية  تحملھ من  ملا  الصراع االجتما��  لطبيعة  تمثيال  وأوسعها  تناقض،  من 

 .20"من خاللها نقد السلوك و�عر�تھ

ن  لكن مع رفع التدر��� ل�حجر الص��، صارت التداب�� االح��از�ة ال�ي �لفت الدولة واالقتصاد وا�جتمع الكث�� م

ا��يار  إ��  سيؤدي  الص��  ا�حجر  إ��  الرجوع  أن  مرئي  �ش�ل  يكشف  وهذا  مواطن  إي  ينكرها  ال  وال�ي  ا�خسائر، 

لنا من   الو�اء، وهنا �ان البد  �� ا�حد من هذا  إذا �ان سلوك املواطن ال �ساعد  العديد من ا�جاالت، و�التحديد 

 اطن ع�� قدم املساواة �� إي خطوة مص��ية للبالد؟ وضع سؤال مهم، هل لدينا و�� جم�� ت�ون فيھ الدولة واملو 

امل بداية  إن  منذ  الثالث،  ا�جنو�ية  ا�جهات   �� و�التحديد  املغرب  جنوب  ال�حراء   �� الشعبية  النكت  لظاهرة  تبع 

جنوب  بال�حراء  ا�جتمع  م��ا  �عا�ي  ال�ي  والعلل  الظاهرة  هذه  تأث��  عمق  �ستكشف  باملغرب  ا�جائحة  ظهور 

ضرورة االهتمام باإل�عاد الثقافية واالن��و�ولوجية للمنطقة، وتكشف عن قدرة الفرد ع�� تفس��   املغرب، وتب�ن 

   ط النف��ي واالجتما��.�قة ف�اهية، �� ظل زمن يتسم بالضغالظواهر االجتماعية بطر 
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14. ) حداد،  "اس��اتيجيات)،  1986منعم  واإلحياء،  الطمس  ب�ن  الفلسطي�ي  ال��اث  ال��اث  إحياء  مركز   ،

 العر�ي. 

ة ، دار الطليعة للطباع 2، ترجمة: إحسان محمد حسن، طم�جم علم االجتماع)،  1976ميشال دينكن، ( .15

 والنشر، ب��وت. 

البشرة، كما   .16 املناسبات و�حافظ ع��   �� الرجال  يلبسھ  أزرق داكن  لونھ  يأ�ي من مور�تانيا  اللثام  نوع من 

 �ستعمل املرأة نوعا آخر من اللثام أو �ستعمل امل�حفة ال�ي �� عبارة عن ثوب �غطي ا�جسم ب�املھ. 

 فر�سا ولكن املوطن الرس�ي لھ هو اليونان.نوع من أنواع البخور الطيبة الرائحة ويستورد غالبا من  .17

 


