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تحقيق

في بدادون ،ال كلمة تعلو على الـ»أوف» .في البلدة الواقعة في قضاء عاليه ،ال تكتمل السهرات والجلسات
من دون الزجل ،الضيف الثابت في األعراس والمناسبات السعيدة ،كما في مراسم الدفن والرثاء

ّ
ّ
منطقة عاليه «والدة» الزجالين

في بدادون ال صوت يعلو فوق الـ«أوف»
لؤي فلحة
للزجل ،في بــدادون ،مكانة غالية في
ّ
قلوب أهلها .في منازلهم ومحالهم
وصالون كنيستهم ،أو تحت أشجار
الجنارك التي تشتهر بها ،تصدح من
دون انـقـطــاع أبـيــات حفظوها تعود
لكبار ّ
الزجالني ،وأخرى جاءت وليدة
االرتجال في جلساتهمّ وسهراتهم.
«أنا يا منبر بدادون ّمني
غريب عنك تنال التمني
ّ
روحانا وأسعد الخوري املحنك
وعلي عملوك جنة بقلب جنة»
تختصر هــذه األبـيــات للشاعر روكز
خليل روك ــز عــاقــة بـ ــدادون بالزجل
والـ ـت ــي ت ـس ـت ـنــد إل ـ ــى ت ــاري ــخ ع ــري ــق.
ف ــال ـش ــاع ــر الـ ــراحـ ــل أسـ ـع ــد ال ـف ـغــالــي
امللقب بــ»شـحــرور ال ــوادي» ،مؤسس
املنبر الزجلي ،ولد في بدادون ودفن
ف ـي ـه ــا ،وهـ ـ ــذا م ــا وض ـ ــع ع ـل ــى كــاهــل
أهــالــي البلدة مسؤولية حفظ تراثه
ّ
ال ــزج ـل ــي .وه ــم ال ي ـمــلــون م ــن ت ــرداد
ال ـق ـصــص ال ـتــي تـشـيــر ال ــى مــوهـبـتــه

الزجل ّ في
بدادون هوية ال
هواية (هيثم
الموسوي)

تستضيف أكبر
عدد من حفالت الزجل
في لبنان بمعدل 6
حفالت سنويًا

أهال وسهال بطه حسين
ولد أسعد الفغالي ّ
(عم الفنانة الراحلة صباح) في بدادون عام
 .1894ورث عن أبيه الخوري لويس الفغالي موهبة الزجل .ومع
اتجاه الوالد نحو الحياة الكنسية وانقطاعه عن الزجل ،أكمل
«شحرور الوادي» املسيرة ،وبات ،رغم حياته القصيرة (توفي
عام  ،)1937من عمالقة شعراء الزجل اللبنانيّ .أسس أول
جوقة زجلية عام  1928مع الشعراء :علي الحاج وأنيس روحانا
وطانيوس عبدهّ ،
لتكر بعدها سبحة الجوقات مع زغلول الدامور
وخليل روكز وغيرهما .اشتهر «شحرور الوادي» بموهبته الفذة
وصوته الجميل وسرعة بديهته ،وذاع صيته محليًا وخارجيًا،
إذ أحيا في مصر حفالت القت نجاحًا كبيرًاُ .وينقل في هذا
السياق أن األديب املصري طه حسني حضر حفلة مصر .ومع
دخوله القاعة ،بعد بدء الحفلة ،ارتجل شحرور الوادي ّ
مرحبًا:
أهال وسهال بطه حسني
ربي أعطاني عينني
العني الوحدة ّبتكفيني
خد لك عني وخلي عني

وأردف الشاعر علي الحاج بدوره:
أهال وسهال بطه حسني
بيلزم لك عينني اتنني
تك ّـرم شحـرور الوادي
منك عني ومني عني
وعندما علت االبتسامة وجه حسني ،تلقف املبادرة الشاعر
ً
أنيس روحانا قائال:
ال تقبل يا طه حسيـن
من كل واحد تاخد عني
ّ
بقدم لـك جوز عيوني
هدية ال قرضة وال دين
وكان مسك الختام مع الشاعر طانيوس عبده:
ما بيلزملو طه حسني
عني وال أكثر من عني
ّ
اختصه بعني العقل
الله
بيقشع فيها عامليليـن

وإبداعه وسرعة بديهته وقدرته على
االرتجال ،ومنها سجال طريف جرى
بينه وبني أحد أصدقائه الذي مازحه
ً
قائال:
صرلي سبع تمان شهور
قاعد بالضيعة ناطور
فاتح ديك البارودة
ّ
تيمر الشحرور
ناطر
فارتجل الفغالي ردًا سريعًا:
بدك شحرور الوادي
ّ
يما شحرور الغادي
شحرور لفكرك منو
حارق قلب الصيادي.
فــي ساحة الضيعة ،يكفي أن يطلق
أحدهم بيت زجل حتى تفتح شهية
آخ ــري ــن ع ـلــى الـ ــرد بــأب ـيــات مـقــابـلــة،
لينطلق التحدي بــن أبـنــاء ب ــدادون
ال ــذي ــن ي ـج ـم ـع ـهــم ح ــب ال ــزج ــل عـلــى
اختالف أعمارهم ومهنهم.
عـ ـل ــى ج ـ ـ ـ ــدران ال ـ ـب ـ ـلـ ــدات امل ـ ـج ـ ــاورة،
تـنـتـشــر امل ـل ـص ـقــات واإلعـ ــانـ ــات عن
ح ـ ـفـ ــات الـ ـ ــزجـ ـ ــل .ت ـخ ـت ـل ــف أسـ ـم ــاء
الـ ـج ــوق ــات واألزم ـ ـ ـنـ ـ ــة ،ل ـك ــن ال ـثــابــت
الــوحـيــد فيها هــو امل ـكــان .ف ـبــدادون،
بـ ـ ـل ـ ــدة ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة ال ـ ــراحـ ـ ـل ـ ــة ص ـ ـبـ ــاح،
حــاضــرة دائـمــا لالستضافة .رئيس
«لـجـنــة إح ـي ــاء ال ـت ــراث ف ــي بـ ــدادون»

ال ـ ـيـ ــاس الـ ـح ــوي ــك ي ــؤك ــد أن ب ـلــدتــه
ت ـس ـت ـض ـيــف أكـ ـب ــر ع ـ ــدد م ــن ح ـفــات
الــزجــل فــي لـبـنــان بـمـعــدل  6حفالت
س ـنــويــا ،ي ـش ــارك فـيـهــا ك ـبــار شـعــراء
ً
ال ــزج ــل ف ــي ل ـب ـنــان وس ــوري ــا ،فـضــا
ع ــن عـ ـش ــرات ال ـح ـف ــات االرت ـج ــال ـي ــة
التي ينظمها محبو الزجل وهواته
ف ــي رب ـ ــوع ال ـب ـل ــدة .وي ـع ــزو الـحــويــك
ذلــك إلــى أن منطقة بــدادون والجوار
ّ
«ولدة للمواهب الزجلية .فشحرور
الـ ـ ــوادي م ــن ب ـ ـ ــدادون ،وع ـل ــي ال ـحــاج
مــن الـقـمــاطـيــة ،وإم ـيــل رزق ال ـلــه من
الكحالة ،وأنـيــس روحــانــا مــن وادي
ش ـ ـحـ ــرور .وه ـ ـ ــؤالء ت ــرك ــوا بـصـمــات
خــالــدة فــي تــاريــخ الــزجــل اللبناني».
يلفت الى أن البلدة توقفت قسريًا عن
إحياء الحفالت خالل الحرب األهلية،
ل ـت ـعــود فـ ــور ان ـت ـهــائ ـهــا الـ ــى تنظيم
التحديات الزجلية بزخم أكبر« .ففي
حـفـلــة ع ــام  2001ال ـتــي شـ ــارك فيها
ال ـشــاعــران زغ ـلــول ال ــدام ــور ومــوســى
زغـيــب ،فــاق الحضور الخمسة آالف
شخص قدموا من مختلف املناطق،
وه ــو رق ــم كـبـيــر نـسـبــة إل ــى مساحة
الـ ـق ــري ــة وع ـ ـ ــدد سـ ـك ــانـ ـه ــا» .ح ــال ـي ــا،
«تـسـتـقـطــب حـفـلــة ال ــزج ــل نـحــو ألــف
شخص .والشعراء يرغبون دائمًا في
املشاركة في حفالت بــدادون لثقتهم
بنجاحها ،بسبب األجواء الحماسية
التي ّ
تعمها ،ولتمتع روادها بمعرفة
ع ـم ـي ـق ــة ب ـ ــأص ـ ــول ال ـ ــزج ـ ــل م ـ ــن دون
تحيزهم مسبقًا لشاعر دون آخــر».
ويؤكد الحويك أن تنظيم حفلة زجل
ّ
ً
«ل ـيــس أم ـ ـرًا س ـهــا وي ـكــلــف ع ـشــرات
آالف الـ ــدوالرات للتعاقد مــع شعراء
م ـح ـت ــرف ــن وت ـج ـه ـي ــز مـ ـك ــان يـتـســع
ً
ألعـ ـ ــداد غ ـف ـي ــرة ،ف ـض ــا ع ــن ال ـع ـشــاء
القروي والصوتيات واإلعالنات».
حـ ـف ــات بـ ـ ـ ــدادون ت ـم ـ ّـي ــزه ــا األجـ ـ ــواء
الحماسية وتخضع ألع ــراف ثابتة:
يصعد الشعراء إلى املنبر ووراء هــم
«الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـردادة» .بـعــد ال ـتــرح ـيــب ،تنطلق
ّ
امل ـعــركــة ال ـتــي ي ـطــوع فـيـهــا الـشـعــراء
كل الكلمات واملعاني ،ويستخدمون
أوزان ّ ال ــزج ــل املـخـتـلـفــة كــالـشــروقــي
واملـعــنــى والـ ـق ـ ّـرادي وغـيــرهــا ،إلب ــراز
م ــواهـ ـبـ ـه ــم ،وال ـت ـب ـخ ـي ــس مـ ــن ش ــأن
خـ ـص ــومـ ـه ــم كـ ـم ــا ت ـق ـت ـض ــي أص ـ ــول
«اللعبة» .ومــع توالي األبيات يــزداد
تفاعل الجمهور ،فمنهم من ينهض
مـ ــن ك ــرسـ ـي ــه م ـص ـف ـق ــا ،ومـ ـنـ ـه ــم مــن
ي ـقــاطــع ال ــزج ــال ــة ص ــارخ ــا «ع ـيــدهــا»
تعبيرًا عــن اإلع ـجــاب الـشــديــد ،وهــو
طلب ال يتوانى الشعراء عن تلبيته
أبدًا.
يفخر أبناء بدادون بأنهم يساهمون
فــي املحافظة على الـتــراث مــن خالل
اهتمامهم بــالــزجــل ال ــذي تـحـ ّـول من
مجرد هواية إلى هوية وبصمة تميز
البلدة عن غيرها من القرى اللبنانية.
وهم ،إلى الزجل ،متمسكون بالطابع
القروي لبلدتهم من القرميد األحمر
والـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــر الـ ـ ـصـ ـ ـخ ـ ــري والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارات
الضيقة ،الى اللهجة الجبلية التي لم
ّ
تبدلها السنوات.

