
 ِحْلم معن بن زائدة

عمى نفسو أن يغضبو،   2وما ىو عميو من َوْفرة الِحمِم ولين الجانب، وأطالوا في ذلك، فقام أعربيٌّ وآلى ، 1َتذاكر جماعُة فيما بينيم أخبار َمْعن بن زائدة
اًل باطنو ظاىره، ثم دخل ، جاع 3فقالوا: إن قدرَت عمى إغضابو فمك مائة بعير. فانطمق األعرابي إلى بيتو، وعمد إلى شاة لو فسمخيا ثم ارتدى بإىابيا

 العينين كالخميع، تارة ينظر إلى األرض وتارة ينظر إلى السماء، ثم قال:  4عمى َمْعٍن بصورتو تمك، ووقف أمامو طافحَ 

ذ نعالَك من جمِد البعيرِ   جمُد شاةٍ  َأتذكُر إْذ ِلحاُفكَ    وا 

 قال َمْعن: أذكر ذلك وال َأنساه يا أخا العرب. فقال األعرابي:

 وعّممك الجموَس عمى السريرِ   اَن الذي أعطاَك ُممكاً فسبح 

 فقال َمْعن : سبحانو وتعالى.

 عمى َمْعٍن بتسميِم األميرِ   فمسُت ُمسّممًا ما ِعشُت َحّيا  فقال األعرابي:

ن تركَت فال َضْيرَ   عميك.  5قال َمْعن : إْن سمَّمَت رددنا عميك السالم، وا 

 ولو جاَر الزماُن عمى الفقيرِ   أنَت فييا سَأرحُل عن بالدٍ   فقال األعرابي:

ن رحمَت عّنا فمصحوبًا بالسالمة. فقال األعرابي وقد َأعياه  ْمُم َمْعن :حِ   6فقال َمْعن: إن أقمَت بنا فعمى الرَّْحب والسََّعة، وا 

 فإّني قد عزمُت عمى الَمسيرِ   لي َيا بن ناقصٍة بمالٍ َفُجْد 

 فقال َمْعن: أعطوه ألف ديناٍر. فأخذىا وقال:

ّني   ألطمُع منَك بالماِل الكثيرِ   قميٌل ما َأَتْيَت بِو وا 

 بال عقٍل وال رأٍي منيرِ   ْفواً فثنِّ فقد أتاَك الُمْمُك عَ  

 فقال معن: أعطوُه ألفًا ثانيًا. فتقّدم األعرابي إليو وقّبل يديو ورجميو وقال:

 8من َنظيرِ  7فما َلَك في البرّية  سألُت الُجوَد أن ُيبقيَك ُذْخراً  

 يديَك كالبحر الغزيرِ   9وَفْيُض   فمنَك الجوُد واإلفضاُل حّقا 

فأعطوه عمى مدحنا أربعة آالف. فقال األعرابي: ُجِعْمُت فداَك، ما فعمُت ذلك إاّل لمائة بعيٍر ُجِعَمْت عمى فقال َمْعن: أعطيناه عمى ىجِوِه ألفين، 
 إغضابك. فقال َمْعن: ال خوَف عميَك، ثّم أمر لو بمائتي بعيٍر، نصفيا لمرىان والنصف اآلخر لو. فانصرَف األعرابّي داعيًا شاكرًا.
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