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 حديث األربعاء لطه حسين : كتاب

كان المؤلف يلقي أحاديثه األسبوعية عبر المذياع ، وقد رأى بعد االنتهاء منها جمع هذه      

المواد في كتاب صدر في ثالثة أجزاء عن دار المعارف بمصر ، وهذه األحاديث دراسات في 

الشعر العربي من بدايته حتى العصر العباسي ، ومتناوالً كثيراً من الظواهر الشعرية معالجاً 

اها بأسلوبه الخاص المعروف عنه بالشمولية والخطاب المباشر والمحاججة والجرأة في إي

 الطرح وحسن االستنتاج .

 * نص من الكتاب :

 ساعة مع المثقب العبدي :

قال صاحبي وهو يضحك حين ذكرت له هذا الشاعر : ومن يكون هذا المثقب العبدي ؟ انك      

لتبحث لي عن النكرات ، وتقف بي عند شعراء لم أسمع بهم ، أو ال أكاد أعرف من أمرهم شيئاً 

. 

قلت شيئاً متضاحكاً ، ال تقل هذا ، فإن المثقب شاعر معروف ، كان القدماء يذكرونه      

ون شعره ويعجبون به أشد اإلعجاب ، روى له المفضل الضبي ثالث قصائد وحفظ له ويرو

الرواة ديواناً كامالً ، ولكنهم مع ذلك كانوا مثلك ومثلي ال يعرفون من أمره شيئاً ، أستغفر هللا 

بل كانوا يعرفون لقبه هذا ويفسرونه ببيت من الشعر كما فسوا لقب النابغة ، وكانوا يختلفون في 

مه ، فيسميه بعضهم عائذ بن محصن ، ويسميه بعضهم عائذ هللا بن محصن ، وكانوا اس

يتحدثون أنه اتصل بعمرو بن هند ومدحه ، وأنه مدح النعمان بن منذر ، وأظن أنهم لم يكونوا 

يعرفون من أمره أكثر من هذا ، وهو كما ترى ليس شيئاً ، وكانوا يقولون : أنه مات سنة سبع 

 ائة للمسيح ، ولعلك توافقني على أن هذا التحديد ال يخلو من إسراف سخيف .وثمانين وخمسم

ومع هذا كله أن نقضي ساعة مع هذا الشاعر الذي نجهله أو نكاد نجهله أو قل ال اكره أن      

نقضي ساعة مع هذا الصدى الضئيل المتصل الذي يتردد في أثناء الزمن لشاعر قد نسيه الزمن 

ففي التحدث إلى الصدى ، وفي إطالة الوقوف عنده واالستماع له ، شعر ال ، أو كاد ينساه ، 

ادري أتذوقه أو ال أتذوقه ، ولكني أراه جميالً ، شديد التأثير في النفوس يثير الكثير من 

الخواطر الشاحبة ، والتي ال تخل من أن تثير لذات شاحبة حزينة مثلها ، ما رأيك في صوت 

ى تنتهي به جرسه ونغمه ، وتتبعه متراجعاً مع هذه القرون حتى إذا تحمله القرون الطوال حت

انتهت إلى آخرها ، أو إلى أولها ، لم تجد شخصاً بيناً ، وإنما وجدت شخصاً شائعاً ، أو لم تجد 

إال هذا الصوت يتردد في الصحراء ، أو يتردد على ساحل الخليج العربي ، فقد كانت قبيلة هذا 

 الناحية من بالد العرب . الرجل تضطرب في هذه

 



 * المعنى العام :

محاورة مع صديق المؤلف عن المثقب العبدي ، وهو شاعر معروف ومع ذلك فإن      

الكثيرين ال يعرفون عنه شيئاً ؛ بسبب االختالف في اسمه ويناقش ما ورد حول سنة وفاته 

لذة حزينة شاحبة ومعجب والمؤلف معجب بالشاعر بسبب تلك الخواطر الحزينة التي تبعث له 

بما قاله من شعر ذي الجرس والنغم ووصفه بأنه صوت الصحراء أو صوت الساحل محدث 

 لبث حازم رقيق .

ان هذه الشهادة ليست من السهولة بمكان أن تصدر عن كاتب معروف كطه حسين صاحب      

حيص والتدقيق جعله ال مبدأ الشك في تناوله للموضوعات األدبية ، ان انتماء طه حسين إلى التم

يقول عن هوى وسرعة وإنما يؤثث ألفكاره ويتخذ األسلوب المناسب لتطبيق ذلك في نضج 

 محبب للتعبير عن ثقافة عالية جعلت كتبه منتشرة .

 

 


