
ف�شلت الع�رشينية ر�ش� احمد ان تنخرط ب�إحدى 
الف��رق التطوعي��ة الت��ي تخ��دم املجتم��ع دون 
مق�ب��ل، فهي ت�رة تزور العوائ��ل الن�زحة التي 
غ�درت دي�ره� ق�رشا ب�شبب االره�ب الداع�شي، 
وت���رة اخ��رى ت��زور كب���ر ال�ش��ن وااليت�م يف 

دورهم اخل��شة.
تق��ول ر�ش��� والب�شم��ة تعلو ثغره� :من��ذ نعومة 
اظف�ري تعلم��ت اأن اأحب خدم��ة االآخرين، واأن 
اأق��دم امل�ش�ع��دة له��م واأق��ف اىل جوارهم عند 
احل�ج��ة، علمن��ي والدي اأن اأح��ب اخلري للن��س 
واأتطوع خلدم��ة املحت�جني واملعوزين، واأجنز 
اأعم�يل ب�شمت دون اأن اأبوح الأحد عن االعم�ل 
الت��ي اأقوم به���، الأنني اأفعله� بح��ب وال اأنتظر 
من اأح��د ثمن او كلم��ة �شكرا تكفين��ي ابت�ش�مة 
ح��ب  ب��كل  ال�ش�دق��ة يل  ودعوات��ه  املحت���ج 

وحم��س.
بغ��داد  ج�مع��ة  يف  االجتم���ع  عل��م  ا�شت���ذة 
ان  ت��رى،  ال�شن��دي   بدرخ���ن  ن���ز  الدكت��ورة 
خدم��ة املجتم��ع واالعم���ل التطوعي��ة، افك�ر 
مهم��ة جدا وم��ن �ش�أنه� ان ترتق��ي ب�ملجتمع، 
قيم���  وتغر���س  عدي��دة  انطب�ع���ت  ت��رك  اذ 
واف��ك�را جميلة قد تنقل املجتم��ع من م�ش�كله 

واأزم�ت��ه اىل بر االأم�ن، وه��ي ت�شدد يف الوقت 
نف�ش��ه على مت�بعة هكذا ن�ش�ط�ت واأال ترك او 
تهمل، ويج��ب الت�أكد من ان االعم�ل التطوعية 
ه�دفة حق��� اىل خدمة املجتمع، خ�شو�ش� يف 
ظ��ل الظ��روف ال�شعبة التي يعي�شه��� جمتمعن� 
واالأزم���ت اخل�نق��ة التي تعت���رشه بني احلني 
واالآخ��ر، وانه �شيء مفرح اأن جن��د هكذا �شب�ب� 
ق�دري��ن عل��ى ر�ش��م االبت�ش�م��ة عل��ى وج��وه 
املواطن��ني الع�دي��ني، وم��ن االأعم���ل اخلريية 
الت��ي �شمعن��� بوجوده��� تط��وع جمموع��ة من 
حرم��وا  ن�زح��ني  اأطف���ل  لتدري���س  ال�شب���ب، 
م��ن التعلي��م وارتي���د املدار�س اذ ك��ّون هوؤالء 
ه��وؤالء  تدر���س  تعليمي��ة،  جمموع��ة  ال�شب���ب 
االطف���ل واي�ش� تق��راأ الق�ش�س له��م وتربطهم 
ب�جل��و الدرا�ش��ي، حت��ى ال يبتعدوا ع��ن العلم، 
ويظل��وا مواكب��ني للدرا�ش��ة، واآخ��رون تطوعوا 
لتنظي��ف املن�طق، و�شب���ب غريهم �شنعوا من 
اجلدران لوح�ت جميلة، ه��وؤالء اهدافهم نبيلة 
وه��م ير�شلون ر�ش�ئل احلب واالم��ل والت�ش�مح 

وال�شالم والقيم  النبيلة."
 املتطوعون ميكنهم تغيري الع�مل
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املتح��دة يف  االمم  اآالف متط��وع يف وك�الت 
عم��ل  اإن  املتح��دة  االمم  وبح�ش��ب  ع���م،  كل 
املتطوعني ي�شهم يف الن���جت املحلي االإجم�يل 
للبل��دان، ولي���س جم��رد م�ش�ألة دع��م االقت�ش�د 
بل ه��م م�ش�همون حقيقيون يف حتقيق ال�شالم 
والتم��ش��ك وامل�ش�ركة واالندم���ج املجتمعي، 
وقد اأ�ش��درت اجلمعية الع�مة ق��راراً اآخر بدعم 
وتعزيز عمل متطوعي االأمم املتحدة، كم� يلعب 
املتطوع��ون دورا حيوي� يف اإخ�ش�ع حكوم�ت 
الع�مل للم�ش�ءل��ة واال�شتج�بة ملواطنيه�، وفق� 
لتقرير جديد �ش�در عن برن�مج متطوعي االأمم 
املتحدة ،ويعد التقري��ر حول و�شع التطوع يف 
الع�مل  اأول درا�شة اأجريت يف جميع اأنح�ء الع�مل 
تتع�م��ل مع م�ش�هم��ة املتطوعني للو�شول اإىل 
اإدارة حك��م اأف�ش��ل، وبن�ء عل��ى اأبح�ث اأجريت 
يف الربازيل وكيني��� ولبن�ن وبنغالدي�س، يربز 
التقري��ر دور العط�ء التطوعي للن�ش�ء والرج�ل، 
وط�قته��م ومه�راته��م لتح�ش��ني الطريقة التي 
يدار به� احلكم عل��ى ال�شعيد املحلي والوطني 
والع�مل��ي، ويعمل هوؤالء املتطوعون ب�لتع�ون 
م��ع احلكوم���ت واملجتم��ع امل��دين م��ن اأج��ل 
اإخ�ش���ع اأ�شح���ب ال�شلطة للم�ش�ءل��ة والت�أثري 

يف القوانني  وال�شي��ش�ت.  
فرح العط�ء

وتت�بع ر�ش� حديثه��� ق�ئلة:  قبل �شنوات قليلة 
قررت ان اجعل عملي وم�ش�عدتي للن��س ب�شكل 
نظ�م��ي اك��ر، واطلع��ت عل��ى جت���رب البلدان 
املختلف��ة بهذا ال�ش�أن، ووجدت ان هن�ك الكثري 
م��ن دول الع���مل ع�نت م��ن ك��وارث بيئية من 
ح��روب وجم�ع��ة، ادت اىل وف���ة االآالف ب��ل 
املالي��ني من �شك�نه�، ولكنه��� رغم ذلك وقفت 
مبختل��ف  �شب���ب  لوج��ود  وعزمي��ة  ب�إ���رشار 
االعم���ر �ش�ن��دوا بع�شهم االخ��ر، وتغلبوا على 
م�ش�ئبه��م بقوة فم��ن من� ال يتذك��ر ت�شون�مي 
الي�ب���ن او االع��ش��ري التي �رشب��ت امريك� او 
احل��رب االهلية اللبن�ني��ة وغريه� من الكوارث 
واحل��روب، وكن� نرى طالب مدار�س وج�مع�ت 
وخمتل��ف امله��ن ي�ش�ع��دون املت�رشرين دون 

مق�بل وبكل حب  وحم��س.
وم��ن املنظم���ت والتجمع���ت االن�ش�ني��ة التي 
تعم��ل ب�شم��ت وخلدم��ة املجتم��ع جتم��ع فرح 

العط�ء وتقول امل�شوؤولة عنه �شهيلة االع�شم:
" ي�ش��م التجم��ع اكر م��ن 350 �ش�ب� و�ش�بة 
بثالث��ني  انطل��ق  ان  بع��د  االعم���ر  خمتلف��ي 
�شخ�ش���، هدفهم خدم��ة املجتم��ع دون مق�بل 
وم�ش�ع��دة العوائ��ل الن�زح��ة واملحت�ج��ة من 
خ��الل اأعم���ل ب�شيط��ة وامل�ش�رك��ة يف اعي���د 
امليالد املجيد وخمتلف املن��شب�ت، بداأت فرح 
العط�ء م�شريته� ع�م 2011 ب�أول مب�درة من 
جمعي��ة ف��رح العط���ء اللبن�ني��ة، اذ ا�شت�ش�ف 
لبن���ن جمموعة من االطف���ل يف خميم ك�شفي 
والتع���ون  الت�ش�م��ح  روح  ن���رش  اىل  يه��دف 

والتع�ي�س ب��ني الطوائف والقومي�ت املختلفة، 
تع�ي�ش��وا مل��دة 15يوم��� م��ع اطف���ل و�شب�ب 
لبن�ني��ني وتعرفوا على ثق�فة وع�دات وتق�ليد 
البل��د امل�شي��ف، ويف الوق��ت نف�ش��ه �ش�رك��وا 
بن�ش�ط�ت هدفت اىل بث روح االألفة والت�ش�مح، 
وبع��د ان ع���دت ه��ذه املجموعة م��ن خميمه� 
الك�شفي ارت�أت ان تقوم بن�ش�ط�ت مم�ثلة داخل 
العراق وخمتلف املح�فظ�ت، وك�ن الهدف من 
ه��ذه االعم���ل التطوعية والن�ش�ط���ت هو ن�رش 
ثق�ف��ة الت�ش�مح واالح��رام، وتكوين الزم�الت 
وال�شداق���ت بعي��دا ع��ن الطوائ��ف والقومي�ت 
واالدي���ن واملذاه��ب املختلف��ة، وك�ن لف��رح 
العط���ء خمي��م يف القو���س مبح�فظ��ة املو�شل 
يف اح��د االدي��رة امل�شيحي��ة هن���ك، اذ تع�ي�س 
االوالد م��ع بع�شه��م البع���س دون ان ي�شع��روا 
ب�الختالف او عدم الراحة من بع�شهم  االخر".

ن�ش�ط�ت متنوعة
الكث��ري من ال�شب���ب العراق��ي اخت���ر ان يكون 
ب�لق��رب م��ن املحت�جني واملعوزي��ن، وميد يد 
العون له��م ومنهم فريق دعم بال حدود حلقوق 
االن�ش���ن، وع��ن ه��ذا الفري��ق ومه�م��ه يق��ول 
م�ش��وؤول الفريق ايه�ب اجل��وراين : قمن� بزي�رة 

جمموعة من االيت�م يف حم�فظة ب�بل، واي�ش� 
تعم��ري دار ك�ن��ت تع���ين م��ن بع���س امل�ش�كل 
لع�ئل��ة يف حم�فظة النج��ف، ف�شال عن تعمري 
وترمي��م دار يف الب�رشة ويف كربالء وبغداد اذ 
عم��ر الفريق دارا لع�ئلت��ي �شهيدين، ف�شال عن 
اع��داد مهرج�ن فرحة طفل من املوؤمل ان يرى 
النور قريب�، ف�شال عن ن�ش�ط�ت خمتلفة تهدف 

اىل تغيري املجتمع".
مو�شح���: " ان الر�ش�ل��ة الت��ي يري��د اي�ش�له��� 
الفريق للمجتمع، ه��و ان اخلري م� زال موجودا 
بداخ��ل اعم���ق وارواح كل ف��رد من���، وينتظر 
الفر�ش��ة املالئم��ة حت��ى يثب��ت ع��ن ح�شوره 

ووجوده".
حب الوطن

ترف���س ر�ش� االفك�ر الت��ي تدعو اىل اال�شتك�نة 
واالبتع���د ع��ن هم��وم املجتم��ع، واالن�شغ���ل 

ب�لهموم الذاتية، فهي كم� تقول:
"ال اج��د نف�ش��ي اإال من خ��الل العمل التطوعي 
ال��ذي اوؤم��ن مت�م��� ب�ن��ه ق���در عل��ى تغي��ري 
جمتم��ع ب�أ�رشه، ف�الأن�نية وحب الذات ال ميكن 
ان تبني��� اوط�ن� او تعم��ران مدن� وان بقي كل 
من� يفكر بذاته ولذاته، فلن نتقدم خطوة واحدة 

نح��و النج�ح و�شنبقى نندب حظن� ونبكي على 
م� ف�تن���، ان خدمة املجتمع ل��ن تعود ب�لنفع 
على الف��رد لوحده ب��ل �شت�شيف ل��كل من� نعم 
كثرية وح�شن���ت، وجت���رب ان�ش�نية التعد وال 
حت�شى". االك�دميية يف اجل�معة امل�شتن�رشية 
الدكتورة �شه�د القي�ش��ي ت�رشف على جمموعة 

من ال�شب�ب املتطوعني يف جم�الت خمتلفة 
ترى :ان ال�ش�ب العراقي مفعم ب�لط�قة واالمل، 
وي�شع��ى  اال�شت�ش��الم  او  الي�أ���س  يع��رف  وال 
دائم��� اىل فعل اخلري وم�ش�ع��دة االخرين، وان 
االزم���ت التي مر به��� بلدن� ال ميك��ن ان تغري 
الطب��ع اال�شي��ل املحب للخري وال�ش��الم بداخل 
العراقي��ني، وهذه الظ��روف الط�رئة البد وانه� 

�شتنتهي يوم� م�".
وت�ش��ري اىل ان هن���ك ع��ددا كبريا م��ن ال�شب�ب 
املح��ب لالأعم���ل التطوعي��ة، وي�شه��م بكل م� 
ميل��ك م��ن امك�ن���ت ب�شيط��ة وروح معنوي��ة 
ع�لي��ة، يف خدم��ة املجتم��ع وتق��دمي كل م��� 
مبق��دوره ، فهن���ك �شب���ب اخت���روا ان يزوروا 
ال�شجن���ء ويقدم��وا م�ش�ع��دات ان�ش�ني��ة له��م 
ف�شال ع��ن جمموعة اخ��رى اخت���رت ان تزور 

عوائل ن�زحة وفقي�رة".

يتب��واأ عدي الكعبي )٣٧ ع�م���( مك�نة جيدة بني 
امل�دح��ني او "امله�وي��ل" يف مي�ش�ن وهو رئي�س 
رابط��ة مه�وي��ل املح�فظة، يقول اإن��ه اعت�د على 
اإلق���ء ال�شع��ر مبق�م���ت عراقي��ة اأ�شيل��ة وموؤثرة 
يف املن��شب���ت وخ�شو�ش� احلزينة فهو ي�شتخدم 
اأبي���ت ال�شع��ر ال�شعبي احلم��شي��ة الإث�رة تع�طف 

الن��س.
 وغ�لب��� م��� يتميز امله��وال بقدرته عل��ى االإلق�ء 
احلم��ش��ي يف خمتل��ف املن��شب���ت، فه��و ي��ربع 
يف م��دح القب�ئل والوجه���ء مبختلف املن��شب�ت 
لين���ل ا�شتح�ش�نه��م وعط�ءه��م ويح�ش��ل عل��ى 
مب�ل��غ جمزي��ة لق���ء مدح��ه تل��ك ال�شخ�شي���ت، 
وبرغ��م ان وجود تل��ك ال�شخ�شي���ت يف املجتمع 
لي���س حديث���، اإذ ا�شته��ر العدي��د م��ن ال�شعراء يف 
ال��راث العرب��ي بتقربه��م اىل ال��والة وال�شالطني 
ومدحه��م ب�أبي���ت �شعري��ة لق���ء ح�شوله��م على 
االأم��وال والهداي��� الثمين��ة، لك��ن االختالف بني 
ال�شع��راء املذكورين واملهوال هو ان االأخري يلقي 
�شعره ب�للغة اجلنوبي��ة الدارجة م�شتخدمً� ال�شعر 

ال�شعبي.  
 وهن���ك من��شب�ت ع��دة ت�شتقطب امله��وال منه� 
)العرا�ش��ة( اأي توديع �شيخ الع�ش��رية يف مرا�شيم 
خ��شة بعد موت��ه ي�شتخدم فيه� الر�ش��س احلي 
الذي يطلق يف الهواء و)الزفة( اأي حفالت الزف�ف 
التقليدي��ة الت��ي تت��م ب��شتعرا���س العرو�شني يف 

ال�شوارع الع�مة احتف�ال بهم�.
 لكن امله�ويل ال يخت�شون فقط بتلك املن��شب�ت 
ب��ل اإن الكثريين منهم يطلق��ون اأه�زيج وق�ش�ئد 
ح��ول خي�نة ال�شديق وال�شج�ع��ة لبع�س الرج�ل 
ب��ل اإن بع�شه��م تع��دى االأمر به الإط��الق اأه�زيج 

حول ال�شي��شة.
وم��ن امله�وي��ل الذين ا�شته��روا بتوجي��ه ر�ش�ئل 
�شي��شية هو املهوال ع��شور اال�شدي الذي خ�طب 
الربمل�ن العراقي ب�أهزوج��ة خ��شة و�شف فيه� 

و�شع العراقيني يف ظل الربمل�ن املنتخب.
 ومتلك بع�س الع�ش�ئر مهواال خ��ش� به� تتب�هى 
ب��ه ب��ني الع�ش�ئ��ر يف تل��ك املن��شب���ت وغ�لب��� 
م��� يق��وم املهوال بقي���دة جمموعة م��ن ال�شعراء 
ال�شعبيني من اأبن�ء مهنته ويردد االأه�زيج معهم.
 املهوال علي �ش�مي يقول اإن اأ�شم�ء المعة ل�شعراء 

�شعبي��ني ومه�وي��ل م��رت يف ت�ري��خ االأه�زي��ج 
ال�شعبي��ة كم��� اأن ت�ري��خ القب�ئ��ل العراقي��ة خلد 
البع���س من كب���ر امله�ويل الذين نظم��وا ال�شعر 
وحفظوه ورددوه يف م�آثر الع�ش�ئر ومن��شب�تهم، 
كم��� اقت���رش بع�شهم عل��ى نظم ال�شع��ر لع�شريته 

وذكر م�آثره� يف املن��شب�ت الع�مة واخل��شة.
  ويف االآونة االأخرية انت�رشت ظ�هرة ترديد ال�شعر 
واالأه�زي��ج يف من�طق اجلن��وب مع هيمنة �شلطة 
الع�ش�ئر على احلي�ة االجتم�عية وظهور الع�رشات 
من امله�ويل الذين ا�شتقطبوا جمهورا خ��ش� من 
ال�شب�ب، م� دفع جمعية ال�شعراء ال�شعبيني الإن�ش�ء 

رابطة خ��شة ب�مله�ويل.
  ال�ش�ع��ر اإ�شم�عي��ل املو�شوي يق��ول "األتف حول 
امله�وي��ل جمه��ور ومعجب��ون يتتبعونهم يف كل 

من��شبة ل�شم�ع اأه�زيجهم والتق�ط ال�شور معهم، 
كم��� انت���رشت اأ�رشط��ة الفيدي��و عل��ى �شفح���ت 
االنرن��ت لع��دد م��ن مه�وي��ل مي�ش���ن وبع���س 
املح�فظ���ت االأخ��رى والت��ي يتن�قله��� ال�شب���ب 

ويدمنون �شم�عه�".
 ويق��ول احم��د عريب��ي وه��و �ش�حب حم��ل لبيع 
اأجهزة املوب�يل ان "هن�ك انت�ش�را كبريا ملق�طع 
الفيدي��و اخل��ش��ة مبه�ويل مي�ش���ن، فال مير يوم 
دون اأن نتلقى طلب�ت لتحميل تلك االأه�زيج على 
املوب�ي��الت اأو ���رشاء االأقرا���س املدجم��ة والتي 

ت�شتخدم يف ال�شي�رات".
  ويتق��شى امله�ويل مب�لغ م�لية عن كل من��شبة 
، ويتب�ين م� يح�شلون عليه بح�شب ال�شهرة، لكن 
مع��دل م��� يك�شب��ه املهوال ب�ش��كل ع���م  ين�هز ) 

بع�شه���  ي�أت��ي  من��شب��ة،  كل  يف  دوالر(   400
عل��ى �شكل هب�ت من احل�ش��ور، اذ يتعمد املهوال 
مدح بع���س الوجه�ء وال�شي��وخ وال�شي��شيني من 

احل�شور بق�شد احل�شول على امل�ل.
  ويربط املهوال عدي الكعبي ن�َظم ال�شعر واملدح 
احل���يل ب�لراث القدمي الذي تعود اأ�شوله ل�شعراء 
اللغ��ة العربية الكب�ر قب��ل االإ�شالم وبعده، مبين�، 
ل��ذم  الهج���ء  ا�شتخدم��وا  الع��رب  "ال�شع��راء  اأن 
خ�شومه��م مثلم��� ا�شتخدم��وا املديح. اأم��� اليوم 
فيح�ول معظم امله�ويل االبتع�د عن الذم والنقد 
جتنب��� الإث�رة امل�ش��كالت، وع�دة م��� نتوىل الرد 
على بع�س التج�وزات التي حت�شل يف من��شب�ت 
خ��ش��ة ك�لف�شول الع�ش�ئرية وح��ل النزاع�ت اأو 
ح��ني يتف�خر �ش�عر م� مب�آث��ر قبيلته فيكون الرد 

�شعرا بطريقة امل�ش�جلة".
 ومل تع��د م�ش�ركة امله�ويل تقت�رش على جم�ل�س 
الع��زاء اأو االأعرا���س، فهم ي�شتدع��ون ب�ملن��شب�ت 
االأخرى ك�إخ��الء �شبيل معتق��ل اأو عودة احلج�ج 
بع���س  يف  اأو  �شي��شي��ة  �شخ�شي��ة  ا�شتقب���ل  اأو 

املهرج�ن�ت.
  وال يحت���ج امله��وال لدرا�ش��ة ال�شع��ر، فبع�شهم 
ال يجي��د الق��راءة وال الكت�ب��ة، لكن��ه حظي مبلكة 
احلف��ظ والنظ��م، ف�مله��وال حي��در الكعب��ي  )36 
ع�م�( يعمل فالح� لكنه يحفظ ال�شعر عند �شم�عه 
م��رة واحدة وي�ش��ف ذلك ب�لولع ق�ئ��ال "جعلني 
الولع بف��ن ال�شعر ال�شعبي اأحف��ظ كل �شيء واأ�شري 
يف اأثر ال�شعراء الكب�ر اإذ ك�ن جدي احد امله�ويل 
املعروف��ني على م�شتوى جنوب الع��راق، ف�أخذت 
ال�شع��ر وحفظ��ه وتعل��م املق�م���ت  عن��ه حمب��ة 

واأداءه�".
 غري اأن ظ�هرة امله�ويل تواجه ب�لنقد من بع�س 
�شي��وخ الع�ش�ئ��ر ب�شب��ب جت���وز املدي��ح للحدود 
املعقولة وو�شف اال�شخ��س ب�شف�ت ال ميلكونه� 
ويق��ول عم�ر العلي وهو �شيخ ع�شرية ، ان "هن�ك 
مديح��� يف��وق الواق��ع وغ��ري من�ش��ف، ف�ملهوال 
ع���دة م��� يتواج��د يف كل املح�ف��ل الع�ش�ئري��ة 
ومي��دح هذا ويرفع من �ش���أن ذاك من اجل امل�ل، 
وه��و م��� ين���يف احلقيق��ة الأن من مدحه��م قد ال 

ي�شتحقون الثن�ء".
 ويف���رش عبد املح�شن العق�بي وهو ك�تب وموؤرخ 
الراكم��ي  ب�لنت���ج  امله�وي��ل  وانت�ش���ر  ب��روز 
ال�شتفح���ل الع�ش�ئ��ر اأو الطبق��ة الع�ش�ئري��ة على 
�شلط��ة الدول��ة وتع�ليه��� عل��ى الق�ن��ون خ��الل 
العق��ود ال�ش�بقة، ويق��ول ، اإن "التمجيد والتعظيم 
يوّل��د تف�خ��را وزهوا ال م��ربر حقيقي��� لهم� بني 
اأبن���ء القبيل��ة، م� اأنت��ج نزاع�ت دموي��ة وت�شددا 

و�رشاع�ت بني اأبن�ء املدينة الواحدة".
 وبرغ��م تل��ك االنتق���دات ط��ّور امله�وي��ل ف��ن 
االأهزوج��ة ال�شعبي��ة من خ��الل التن��وع ب�الإلق�ء 
واالعتم���د عل��ى التن���وب، ف��رى ثالث��ة منه��م 
ويتالعب��ون  االأه�زي��ج  ويتب�دل��ون  يتغن��ون 
ب�ملق�م���ت يف املح�ف��ل واملن��شب���ت الكب��رية، 
اأ�ش�لي��ب مل تك��ن �ش�ئ��دة �ش�بق���، بينم���  وه��ي 
وج��د بع���س ال�شع��راء �ش�لته��م بكت�ب��ة ق�ش�ئد 
املن��شب�ت واإطالقه� عل��ى األ�شنة امله�ويل ك�شب� 

لل�شهرة وامل�ل.

اإلنسانية وحدها ستنقذ العالم.. متطوعون يزرعون األمل في أوطانهم

المداحون "المهاويل".. ظاهرة تجتاح المناسبات في الجنوب
يغالون بمدح العشائر والوجهاء..
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 ظهرت يف ال�سنوات 
الأخرية �سخ�سيات 
تقوم مبدح الأحياء 

والأموات من �سيوخ 
الع�سائر وال�سخ�سيات 

العادية اأثناء حفالت 
الزفاف ومرا�سيم تاأبني 
املوتى من ال�سخ�سيات 
الجتماعية مثل زعماء 

القبائل وغريهم، 
ويطلق النا�س على 

هوؤلء املادحني ت�سمية 
"املهوال".
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