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اوي نسحممد احل / تويف األديب الداعية األستاذ     
وبذلك ترجل فارس األدب لكـن بعـد أن         

 وفارسات على صهوات خيول     اناًسرأركب ف 
  ...األدب

العـرب  أخرياً أفل جنم ساطع من جنوم األدباء        
ولكن خلف وراءه جنومـاً يف مسـاء األدب         

  .العريب
والده حممود وميان تويف احلسناوي فخلده ألقد 

بنته مزنة االكلمات احلقة وكذلك بأمسى 
 النساء شقائق نوزوجته هيفاء علوان وحن

الرجال فال بد لنا يف هذا املقام من الكالم عن 
أرادت  خربمزنة وهيفاء أما مزنة فقد جاءها 

ني وفاة أبيها سردت ذلك بمث ت ... هحتليل
ا إن م (:مرثيةأدبية راقية مث قالت ألبيها بقصة 

حيز يف نفسي يا والدي أنك رحلت، ومل أل 
ظمئي، بعد من غدير علمك الصايف ما يطفئ 

ما أروعها تلك اجللسات اليت كنا حنلق خالهلا 
مثار العلم من يف مساء األدب ، ونقطف 

كنت أحس . واملعرفة، ونترمن بأمجل األشعار
بنفسي وهي ترتقي من عامل املاديات اخلايل 

  ...مل من اجلمال األخاذا إىل عاألحاسيسمن 
 لترشدين وتدلين على    ةضغكنت تأخذ بيدي ال   

دروب مل أطرقها بعد، وتفتح عيين على آفاق        
  وإرشادك، ما  عونك لوالستشرفها أما كنت 

يعزيين يا والدي أنك مل ترحل، بل يف ضيافة         
  من ال تضيع ودائعه، فهنيئاً لك مسكنك يف 
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مع األنبياء والصديقني والشهداء    (جنات النعيم   

  ...)والصاحلني
ليت ال تعـرف    مث طالعتنا زوجته هيفاء علوان ا     

، طالعتنا بقصة زوجهـا يف      إال احلياة واألحياء  
بيتها وهي ال تدري أنه قد فارق احلياة، كـل          

ة ذلك يف قصة أدبية راقية تشدك إىل فهم القص        
  ...عبارة عبارة بل كلمة كلمة

لقد كانت األخت الكرمية هيفاء حكيمة وأميا       
حكمة يف تسلسل اخلرب خرب وفاة احلـسناوي        

  .. ألقته البنته هبة
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رؤوس شقائق الرجـال تلـك      يرفع  ا  مموإن  
القصيدة الرائعة يف رثاء احلسناوي اليت نطقت       

  : تقولفمما ا هيفاء علوان زوجة الفقيد 
   صرب صـرباً غـاب ليـث الـدار         يا

   
ــت ــواري بك ــا بت ــآقي دمعه    امل

    
   احلبيـب أيـا أحبـة فاصـربوا      رحل

   
   ميحــو عــايت األوزار فالــصرب

    
ــوا ــوا ادع ــضرعوا وتبتل ــه ت    اإلل

   
   يكشف يف دعا األسحارفالكرب

ــده إين ــد عن ــا حمم ــسبتك ي    احت

   
   الـبالء، وكاشـف األوضـار      جملي

    
  ار صــرب صــرباً شــاءت األقــديــا

   
   اإللــه وغاضــت األبــصاروقــضى

    
   صـرب اسـكن يف فـؤادي إنـين         يا

   
ــة ــتارأَم ــاطري س ــبت وف   ي أص

    
   يـشمت العـادون لكـن ربنـا        قد

   
ــي ــارحيم ــصبه عث ــصابر إن ي    امل

    
ــا ــا  ي ــالم يلفن ــيت إن الظ    خل

   
   احلبيـب بكـت عليـه الـدار        غاب

    
   األحبـاب لفهـم األسـى      واألخوة

   
  ــار فــاض جــرت بــه أوالــدمع

    
   الكتاب بكـى وأدمـى جفنـه       حىت

   
ــدار  أن ــره اهل ــه فك ــاب عن    غ

    
ــىت ــهاح ــت أنفاس ــة أطبق    الرباع

   
   ويلــيت أيــن احلبيــب ؟ حتــاريــا

    
ــسهل ــةفال ــاب حزين    واألرض اليب

   
ــب ــار والكت ــالم واألحب    واألق

    

   ريب فــارمحن حممــداً أدعــوك

   
ــا ــار م  ــان ــري وب ــار قم    ط
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 الرجال وأي ئقنعم إن يف النساء شقا
  ...رجال

ثابتات نعم إن يف النساء صاحلات صابرات 
  ..على الطريق

 الشعر بأعزبات يبنعم إن يف النساء أد
  ...كرمهأو

  وكان من هؤالء أهل بيت حممد احلسناوي 
  رمحه اهللا تعاىل وطيب ثراه 

   ...ننهملرجال وخاصة شقائق ا

  مت األخذ من كتاب حممد احلسناوي 

  ...بأقالم حمبيه للنقول عن أهل بيته 


