
 

 

 

      

  محمد الحسناوي

  محمد صالح حمزة: ملخصا من حوار أجراها (

 ) في موقع رابطة أدباء الشام

  بطاقة تعريف
  محمد الحسناوي: اسم الشّهرة
  محمد محمود محمد حسناوي: االسم رباعياً

  :رة الذاتيةالسي
  .في سوريةمحافظة إدلب، ب، ١٩٣٨ في مدينة جسر الشّغور عام ولد

 في كلية ة، والجامعية في دمشق، وتخرج الثانوية في الالذقي تابع دراسته
م، ومن كلية التربية ١٩٦١باإلجازة عام -قسم اللغة العربية بجامعة دمشق-اآلداب

  .م١٩٦٢ عام بدبلوم عام
 سبعة مدةعربية في محافظة حلب ومدارسها الثانوية  مدرساً للّغة ال عمل
  .عشر عاماً

كلية اآلداب في - الجامعة اللبنانيةمنشهادة الماجستير  على ١٩٧٢حصل عام 
  ".الفاصلة في القرآن"موضوع 

، واستقر في  لمالبسات تتعلّق بأوضاع البالد العامةةاضطر إلى مغادرة سوري
  ..األردن



، ثم  إلى كتابة القصة القصيرة، ثم انتقلشّعرية بعض الدواوين الصدر له 
،  ثم /١٩٩٠-١٩٨٠/ عشر سنوات تقريباً الرواية بعد انقطاع عن الشّعر مدة

  . عن كتابة القصةاستأنف كتابة الشّعر بعد توقّف
نقطع عنها ي مراحل كتابة الشّعر الخصبة ولم ي ف أما الكتابات النقدية، فكانت

  .لمراحل كلّهاكّل االنقطاع في ا
) األديب(و) اآلداب( في المجالّت األدبية واإلسالمية المعروفة مثل مجلّة كتب

 .الهندية) البعث اإلسالمي(الدمشقية، ومجلّة ) حضارة اإلسالم(اللبنانيتين، ومجلة 
ومجلة المجتمع الكويتية، ومجلة األدب اإلسالمي التي تصدرها رابطة األدب 

  .وغيرها، .اإلسالمي العالمية
 بجائزة مهرجان عكاظ الجامعي األول للشعر اشترك في مسابقات أدبية، وفاز

  .م١٩٦١م، وبالجائزة األولى عام ١٩٦٠بالجائزة الثانية عام 
ل اإلفادة من تطلّع إلى التجديد في الشّكل والمضمون من خالان وما زال يك

 بحركة الشعر  ومن ذلك اهتمامه،يات اآلداب الغربية والشرقيةالتراث العظيم ومعط
  .ومؤسسه األديب اإلسالمي المسرحي علي أحمد باكثير) شعر التفعيلة(الحديث 

  :المؤلّفات المنشورة، في األدب اإلسالمي
               : في الشّعر-١

  .م١٩٥٨-ـ ربيع الوحدة
  .م١٩٧٢-ـ عودة الغائب

 م١٩٦٨-)شعر حديث(ـ في غيابة الجب.  
  .م١٩٧٦-ـ ملحمة النّور

               : في القصة-٢
  مجموعة قصصية-ـ الحلبة والمرآة

  .م١٩٨٨-مجموعة قصصية-ـ بين القصر والقلعة



  .م١٩٩٤-رواية-ـ خطوات في الليل
  : في الدراسات األدبية-٣

  .م١٩٧٣-ـ الفاصلة في القرآن
  .م١٩٨٦-ـ في األدب واألدب اإلسالمي

  .م١٩٨٥-ـ في األدب والحضارة
  :ألدب اإلسالميمخطوطات في ا
   .مجموعة قصصية-ـ جراح راعفة

  :عضوياته في الهيئات األدبية
 عضواً في الصحف الجامعية المخصصة ضمن صحف دمشق أيام عمل-

  .الدراسة الجامعية
م بخدمة صاحبها ١٩٦١عام ) حضارة اإلسالم(مديراً للتحرير في مجلّة - 

  .ى رحمة واسعةومؤسسها الدكتور مصطفى السباعي رحمه اهللا تعال
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية -
عدداً من اللوحات باأللوان الزيتية وقد رسم   كان له هواية في الرسم،-
. ، واشترك في بعض المعارض الجامعية وأهدى تلك اللوحات ألصدقائهوالمائية
ة وتركت أثراً حقيق المظلم غرف التأدخلتنه) المجرمون( إحدى اللوحات على أن

  ). لوحة( عنه في قصيدة في شعره، عبر
  .م، في عمان باألردن٤/٣/٢٠٠٧بتاريخ -رحمه اهللا– توفي -
 

 


