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أنا وفواز .. ذكريات جيل جميل

والثمين،  والرث  والسمين،  بالغث  الُمتَرعة  “تويتر”  صفحات   على 
تألق نجم الشاعر الدكتور فواز اللعبون، وفاح نشره، وازداد عطاؤه، ليمأل 
صفحته التي يتابعها عشرات اآلالف من هواة الشعر وُشداه األدب، باآلالٍف 

من أبيَّات األبيات، من مقوله ال من منقوله، ومن إنشائه ال من إنشاده.

تهم،  ة الناس بعد أن كان اسمه الكريم يتردد يف محافل خاصَّ عرفه عامَّ
اخة  وصاروا ُيهرعون كل مساء إلى صفحته الناضحة بالجمال الُمثير، النضَّ
بالسلسل العذب النمير، لينظروا إلى جديده الُمعِجب، وليتمتَّعوا بإبداعه 
الُمطِرب، ال سيما وهو ُيصاول أكابر الُبْزل، وأشاوس الشعر الَجْزل، كلَّ 
يوم هو يف ِسجال، ويف جالد ماتع وجدال، منازلوه كثير، وهو وحده يف 

الميدان، له الغلبة غالبًا بل دائمًا، فتبارك اهلل أكرم الواهبين.

وأمهرهم  وأشهرهم  أكربهم  الشعراء  من  جمعًا  فواز  ساجل 
األستاذ  المفلِق  والشاعر  الفراج،  محمد  الشيخ  الجليل  العالم  أستاذنا 
ساجل  كما  المقحم،  عبداهلل  الشيخ  الموهوب  والشاعر  جرابا،   عيسى 



أنا وفواز  ...  ذكريات جيل مجيل4

َل على مأدبة األدب: محمد المهنا، وساجل غيرهم من  المحبَّ المتطفِّ
الرجال، بل ومن ذوات الخدور ورّبات الِحجال.

أقام  رجب  شهر  منتصف  الغراء  الجمعة  ليلة  القمراء  الليلة  ويف 
أهالي الرياض احتفالهم بوالية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
القوايف” ابن لعبون ليلقي قصيدة  سلمه اهلل، واختاروا شاعرنا “ُمالعب 
األهالي، فقام أمام إمامنا سلمان مقام جرير أمام عبدالملك، وأبي تمام 
أمام  عثيمين  ابن  والشاعر  الدولة،  أمام سيف  والمتنبي  المعتصم،  أمام 

الملك عبدالعزيز.

وأنا أنظر إلى فواز وهو يلقي قصيدته طاف بي طائف من الذكريات 
أعادين إلى مرحلة مبكرة من مراحل شبابي درْسُت خاللها ست سنين يف 

المعهد العلمي بالرياض.

با  نعم.. أعادين ذلك الطائف عشرين سنة بل تزيد فأذكرين مراتع الصِّ
ومرابع الشباب، وأذكرين أروقة العلم، وِحلق الِذكر، وميادين األدب.

العلمي  معهدنا  لطالب  والبصر  السمع  ملء  حينها  فواٌز  كان  لقد 
إلى  السابق  ومسابقاته،  الشعر  محافل  كل  يف  م  الُمقدَّ وكان  ومعلميه، 

الصدارة رغم تنافس المتنافسين.
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فيه  نشأ  الذي  ْبع  الرَّ عن  ث  ألتحدَّ فواز،  عن  اآلن  الحديث  سأترك 
فواز، والمعهد الذي ُسقيت فيه بذرة النبوغ لدى فواز.

كانت المعاهد العلمية “وهي تتبع إلى اآلن جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية” موئل طالب العلم ومقصدهم، من لدن طبقة شيوخنا 
الكبار كابن عثيمين والغديان واللحيدان والفوزان والمفتي، وكوالدي 
إلى طبقات كثيرة  الرياض  المهنا رئيس محاكم  الشيخ سليمان  الكريم 

تلت وتوالت وكان لكثير من أفرادها أثر حسن يف مسيرة بالدنا.

الرياض  معهد  دخلُت  وغيرهم  والقضاة  العلماء  أبناء  من  وككثير 
العلمي “وهو واحد من أربعة معاهد يف مدينة الرياض” ألدرس المرحلة 

المتوسطة والثانوية.

والحق أن مجرد دخول المعهد كاٍف إلحداث التغير لدى الطالب 
اليافع الذي انتقل من دراسة صفحات معدودة فيها مبادئ التفسير والفقه 
والحديث يف االبتدائية، ليرى أمامه شرح زاد المستقنع يف الفقه، وتنبيه 
األفهام بشرح عمدة األحكام يف الحديث، واإللمام بشرح آيات األحكام 
يف التفسير، والتعليق المختصر المفيد شرح كتاب التوحيد، ثم ليرى بعد 
ذلك شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك يف ثالثة مجلدات ُتدَرس يف ثالث 
سنوات، وشرح العقيدة الواسطية، وشرح العقيدة الحموية، ومصطلح 
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عثيمين، ابن  للشيخ  كالهما  األصول  علم  من  واألصول   الحديث، 
وعلم الفرائض، والبالغة والنقد، وعلم العروض، إلى علوم وفنون ربما 

ُذهلت عن إيرادها كان لها من التأثير أوفر الحظ والنصيب.

فواٌز  يكن  ولم  وترعرعُت،  نشأُت  الثرية  ة  الثرَّ العلمية  البيئة  يف هذه 
اإلمام،  بجامعة  اآلن  نَّة  السُّ أستاذ  بل كان زميالً ألخي خالد  لي،  زميالً 

وكانا بعدي يف الدراسة بعام.

كان المعهد العلمي وقتها زاخرًا بأفاضل المعلمين من الشرعيين ومن 
صاحب  “ابن  فهذا الشيخ الفقيه سعد بن عبدالرحمن القاسم  اللغويين، 

حاشية الروض” ُيدّرس متن زاد المستقنع.

النكاح  أبواب  يشرح    السبيهين  عبدالرحمن  الشيخ  وذاك 
التاريخ واألدب وبالمختار من  بكثير من فوائد  والطالق ويخلط شرحه 

األشعار ال سيما من كتاب األغاين.

الفوائد  صاحب  منيف  بن  عبداهلل  األعجوبة  الذكي  الشيخ  وذاك 
والطرائف والُمَلح.

وذاك الشيخ عبداهلل التويجري الذي عّلمنا ضوابط المتشابه ومفاتح 
التدبر.
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ابن  ألفية  لنا  الفنتوخ يشرح  النفر كان الشيخ عبدالعزيز  وسوى ذلك 
ة ممتعة. مالك بإتقان عجيب وطريقة فذَّ

ويخربنا  السيرة  كتب  أسماء  لنا  يسرد  الفالح  محمد  الشيخ  وكان 
فيها وهو شيخ  المؤلفين  كبار  يوم حزين أحد  لنا يف  ينعى  ثم  بمناهجها، 

المحققين األستاذ عبدالسالم هارون ويخربنا بمآثره وآثاره.

وكان الشيخ عبدالمحسن العسكر “وهو شاب طرير إذ ذاك” ُيحّدثنا يف 
محاضراته بأعاجيب لم نسمع مثلها من قبل كأخبار العلماء، وأسماء الكتب، 
وِذكر طبقات المحققين، وينقل لنا نصوصًا من كتب متقدمة، كفضل العلم 
للعسكري، وُحسن المحاضرة للسيوطي، وروح المعاين لأللوسي، فنخرج 

إلى بيوتنا وأهلينا ونحن نظن أننا قد جمعنا العلم من أطرافه!

ويف المعهد مضَطرٌب واسٌع للتنافس بين أذكياء الطالب، وال زلت 
طالب  من  لثالثة  ُعقدت  التي  الشعرية  األصبوحة  تلك  صدى  أتذكر 
خالد  أخي  وثالثهم  عربي  علي  وثانيهم  فواز  أحدهم  الناهبين،  المعهد 
م األصبوحة الدكتور  المهنا الذي ألقى قصيدة ُمشجية أثنى عليها ُمَحكِّ
من  عاطفية  إخوانية  قصيدة  وكانت  كثيرًا،  ثناًء  العشماوي  عبدالرحمن 

أبياهتا قوله لصديٍق له:
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ُبعُدن��ا ع��داًل   كان  إن  أخ��ي  الثقلي��ْني��ا  إل��ه  م��ن  وقض��اًء 
حقن�����ا يف  جف���������وٌة  أي��ْن؟فلم��اذا  والتقدي��ر  ال��ود  ذاك  أي��ن 
عارض��ٌة؟ وحش�������ٌة  الجبلي��ْنوعالم��ا  وق��وف  مث��ل  وَقَف��ْت 
للُمن��ى ج��دارًا  من��ي  ع��ت  ��ي ُحنيْنصدَّ أوردت حظ��ي إل��ى ُخفِّ
دهش��ته يف  ق��ال  رآن��ا  ي��ا إله��ي م��ا ال��ذي صّي��ر ذي��ْن!م��ن 

ر الشاب األعجوبة الثِقف الذي مأل أرجاء المعهد أدبًا  وال زلت أتذكَّ
وشعرًا وذكرًا حسنًا، إنه محمد بن سعود الحمد الذي إن كتب أعجب، 

وإن تحدث أطرب، وإن أنشد أشجى، وإن قرأ القرآن أبكى!

نعم.. ال أزال أتذكر تالوته أمام شيخنا المقرئ عبداهلل التويجري يف 
أتذكر  أزال  ال  اهلل”  لكتاب  حافظًا  “وكان  للحفظ  المخصصة  الحصة 
 تالوته لسورة ص بمقامه النجدي الحزين، حتى إذا بلغ قول اهلل تعالى: 

ڱ   ڳ      ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   کک    ﴿ڑ  
َج صوته وانقطعت  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ڻ  ڻ  ڻ ﴾ َتَهدَّ
بخشوع  إليه  يستمعون  وزمالؤه  إكمالها،  من  الشيخ  أعفاه  حتى  تالوته 

وخضوع، وينظرون إليه نظر تقدير وإجالل واحرتام.

تخلو  ال  الذي  الشاب  ذلك  فهد،  ُيذكر  الخاشعون  ُيذكر  وعندما 
يزلزل  عجيب  عفوي  بكاء  من  الدراسي  الفصل  يف  تالواته  من  تالوة 
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أركان الزمالء زلزااًل شديدًا، بل لقد رأيت أستاذنا الكبير الشيخ عبداهلل 
بن منيف وهو يقلب كّفيه ويفركهما ذهواًل وهو يسمع بكاء هذا الطالب 

إذ يتلو قول اهلل تعالى: ﴿ ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  ے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴾.

الرياض، فعلى ذلك  الشعر واألدب يف معهد  أعود اآلن إلى حركة 
َأَدْرُت مقالتي، وأعود إلى أقرب مذكور، وهو أخي وصديقي محمد بن 
ل بأشرف األلقاب، وُيمنح أعلى  سعود الحمد الذي أصبح فيما بعد ُيبجَّ

جوائز الشعر العربي الفصيح وأوسمته.

أستاذنا  مدح  يف  أنشدها  التي  العصماء  القصيدة  تلك  اآلن  أتذكر 
فأنشدها معه كل من كان يف المعهد من طالب  الشيخ عبداهلل بن منيف 

ومن معلم، حبًا للشيخ الجليل، وإعجابًا بالشاب الذي هبر األلباب.

نعم.. لقد كانت قصيدة عجيبة ُمعِجبة، بدأها بالغزل والنسيب، وختمها 
بمدح الشيخ الحبيب، وجعلها يف عشرين بيتًا وسماها: )المنار المنيف يف 

مدح الشيخ عبداهلل المنيف(، ولحسنها أنقلها كلها ال أستثني منها شيئًا:

إال وه��اج اش��تياقًا قلب��َي الش��اكيَهتف��ُت م��ا الح ن��وٌر م��ن محّي��اِك 
أه��واكوم��ا تثنَّ��ى حم��اُم األيِك م��ن طرٍب  : بالش��دو  وجاوب��ه  إال 
س��باياِكيا ظبيًة جاوزْت بالحس��ن شمَس ضحْى م��ن  أس��يرًا  ف��ؤادًا  ُرّدي 
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أبَدْت صدودًا وإّني لس��ُت انس��اِكي��ا فتن��ًة لضعي��ٍف راَم وص��َل ُمن��ى
رعاي��اِكي��ا غ��ادًة بس��مْت ع��ن ثغ��ِر غاني��ٍة م��ن  جميع��ًا  فَللصباي��ا 
عطِ��ٍر  أحم��ر  أس��يٍل  لخ��ّد  كف��اِك م��ا فعل��ْت بالص��ّب عين��اِكواه��ًا 
أقض��ي ش��هيدًا وإين م��ن ضحاياِكرفًق��ا بم��ن كان مقت��واًل بلْح��ظ مها
وحيثم��ا كن��ِت كان القل��ب مث��واِكما ِغبِت عن خاطري أو غبِت عن خلدي
هل كنُت يومًا أناجي النجَم لوالِكس��هرُت فيِك ُأراعي النجم من أرٍق 
سعدُت عند سماعي همَس نجواِك وفيِك لي قد حال ش��رُع الغ��رام لِما
َلبهج��ُة الب��دِر تخب��و عن��د رؤي��اِك ي��ا روَض حس��ٍن بثوب التي��ه زاهية 
القل��ُب إالِكملك��ِت قل��ب تق��ٍي ذاب م��ن دنٍف ويأب��ى  اإلل��ه  يرج��و 
وإدراِكلم أنصرف لس��واِك غي��ر من هبرت  ُل��ب  ذي  كلَّ  علوم��ه 
ش��هرُتُه النج��م  من��ار  مني��ف  على ع��روش الع��ال يزه��و بأفالِكأب��و 
بأّف��اِكشيٌخ بأس��مى معالي الَمجد ممتَدٌح يوم��ًا  كن��ُت يف مدح��ه  م��ا 
عل��ى األناس��ي م��ن ُع��رب وأتراِكب��ه ُأش��يقُر ق��د تاه��ْت ب��َرِب ِحجى 
زاك��يقد ف��اق ه��ذا ال��ورى بالِذك��ر ُيقِرُئُه طاه��ر  عل��ٍم  نب��ُع  فإن��ه 
وأم��الِكي��ا ُدّرة العصر يف طيٍب وحس��ِن ثنا  دني��ا  يف  الن��اس  وأزه��َد 
ودم��َت للح��ق محروًس��ا بأم��الِكفدم��َت للمعه��د الميم��وِن دوحَت��َه

 ويف مديح هذا الشيخ الجليل الشيخ عبداهلل بن منيف وِذكر فضائله 
“ال سيما عند اقتراب تقاعده” تنافس شعراء معهدنا، وها هو فواز ُيدلي 

بدلوه ويغترف من بحر شعره البِكر أبياتًا يقول فيها:
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اْفَتِخ��ِرالنُّ��وُر يف القلِب ليس النوُر يف الَبَصِر الخالِ��ِق  بن��وِر  كفيف��ًا  في��ا 
َؤى َعِمَيْت؟ إّن الَعَم��ى يف َعَم��ى اآلراِء ال النََّظِرم��ا الَعْي��ُب ل��و َعي��ُن محم��وِد ال��رُّ
َأْن َر  َق��دَّ اهلَل  َلَع��لَّ  ُمني��ٍف  َتْبَق��ى بِ��ال َبَص��ٍر يف األَْزُم��ِن الُغُب��ِرأب��ا 
َأْمَسْت بِِه األُْسُد َتْخَشى َصْوَلَة الَبَقِرك��ي ال َتَرى ُش��ْؤَم م��ا َنْلَق��اُه يف َزَمٍن
ُفْرَقَتن��ا الي��وَم  َنَوْي��َت  ُمنِي��ٍف  وَنْحُن يف الُعشِّ َل��ْم َنْدُرْج وَلْم َنطِِرأب��ا 
��نَا َأَلق��ًا ْت كالسَّ َقَضْيَته��ا يف ُرَب��ى التعليِم مِ��ْن ِصَغِرَأع��واُم ُعْم��ِرَك َم��رَّ
َأْج��رًا مِ��َن اهللِ ال َأْج��رًا مِ��َن الَبَش��ِرَبَذْل��َت َنْفَس��َك يف التعليِم ُمْلَتِمس��ًا
كالَمَط��ِر...والي��وَم َتنْ��وي فِراق��ًا ع��ن َمَرابِِعن��ا َتنَْه��لُّ  َأْدُمُعن��ا  ونح��ُن 

أما الثناء على معهد الرياض فميداٌن سباٍق ركَض فيه عدٌد من شعرائه 
من المعلمين ومن الطالب، ويف ذلك يقول فواز يف قصيدة طويلة رائعة 

أسوق منها آخرها:

ول��ْم َأَزْل ك��ي َأن��اَل المجَد َأْغش��اُهي��ا معه��دًا ل��م َأَزْل مِ��ْن َبْح��ِرِه ثِمالً
ُمَش��اهبُُه َيْب��دو  أن  َع��زَّ  معه��دًا  وكي��َف َيْب��دو لهذا الصرِح َأش��باُه؟ي��ا 
َأْمَدُح��ُه َعْج��زًا حي��َن  ُيتْعتِ��ُع  َأف��واُهَفِم��ي  ذاَك  َع��ْن  َعَج��َزْت  َوطالَم��ا 
َش��ُرَفْت الت��ي  َمَزاي��اُه  َع��َدْدُت  َمزاي��اُهإذا  ُأْحص��ي  فم��ا  خي��ٍر  ب��ُكلِّ 
َحْص��ِر الَمزايا، فنِْعَم المجُد والجاُهلَحْصُر َذرِّ الثَّ��َرى يف الليِل َأْهَوُن مِْن
ُفْرَقتن��ا الميم��وُن  المعَه��ُد  أيه��ا  حانْت، َوَهذا الذي قْد كنُت َأْخشاُهَي��ا 
َول��ٌع َقْبَل��ُه  فِ��راٌق  الِف��راِق  َفَويَلَت��ا م��ن ف��راِق الصْح��ِب َويالُهَأقَس��ى 
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اُهيا معه��دي َه��ِذِه اآله��اُت ُأْرِس��لَها َأوَّ المح��زوَن  تنف��ُع  لْيته��ا  ي��ا 
َح��َزٍن ويف  َه��مٍّ  َلف��ي  إين  لّم��ا َدنْت بع��َد ُطْوِل الَوْص��ِل ُفْرقاُهواهللِ 
ُمْبتِع��دًا َعن��ُه  َأْمض��ي  ُأم��اُهكأنن��ي حي��َن  الُبْع��ِد:  خ��ْوف  ُد  ي��َردِّ طِف��ٌل 
وَأْج��َدُر الق��وِل بالتصدي��ِق َأْصف��اُهَه��ِذي الحقيقُة مثُل الش��مِس صافيٌة
َمْق��ِدَرًة الي��وَم  ِزْدين  إلِه��َي  عَلى احتماِل النَوى، واْرَحْم َضحاياُهفي��ا 

ُهنا ُأِجمُّ البنان، وُألِجم القلم، وُألقي عصا التسيار، بعد رحلة تاريخية 
الميمون،  معهدنا  أخبار  بعض  فيها  ذكرُت  األنسام،  عبقة  األيام،  طيبة 
ُمِحبٍّ  إفاضة  ألفضُت  اإلمالل  خشية  ولوال  طالبه،  أشعار  من  وشيئًا 

ُمْتَرع الوفاض.

اللهم اغفر لمن مات من أشياخنا، وبارك يف أحيائهم ويف طالبهم.

اللهم صّل وسّلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


