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                                                                                          رزق را روزی رسان پر میدهد

                                                                                          بی مگس هرگز نماند عنکبوت 

     «؟ »      

سفر کردند و برهشام بن عبدالملک وارد شدند از میان آنان عروه بن  جماعتی از شعراء حجاز بشام 

:  اذنیه را شناخت و باو گفت  

                                                                    :می کنند ای عروه این شعر را مردم از تو نقل 

میدوم   در طلب آن وقت که  و من هر   خواهد آمد  من بزودی نزد  من   روزی که  دانستم  همانا » 

.« می آید من  نزد ته کند  مرا خس بدون اینکه   گر بنشینم می سازد و مرا خسته  جستجوی آن   
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میدهی که اگر من  خبر تو در شعر خود  ترا با کردهء تو یکسان نمی بینم بدلیل اینکه   که گفتهء من

در   آمده ای و شک نیست که بشام  بطلب من میآید و اینک تو از حجاز  بر نیایم رزق در طلب رزق

.طلب روزی برآمده ای  

                                                                                                                  :عروه گفت

حق موعظه را ادا نمودی و آنچه را روزگار از حافظهء من محو کرده بود بیاد من ! این امیر مؤمنان 

!آوردی   

.حجاز را در پیش گرفت خود سوار شد و راه  سپس از نزد هشام بیرون آمد و بر مرکب   

مردی  عروه  خود گفت که که شب فرا رسید از عروه یاد نمود و با  و همین  آنروز را گذرانید  هشام

و   همین اندیشه بیدار ماند در  صبح تا  و  که از زبان او زیانی وارد آید است   و ممکن  شاعر است

. که به حجاز باز گشته است  و معلوم کرد احوال عروه را پرسید   اد شدچون بامد  

                                                                                                                          :گفت

.خود او بسوی تو می آید  راست گفته است عروه ، اگر در طلب رزق دق الباب نکنی  

                                            :خود را طلب کرده و دو هزار دینار باو سپرده و گفت آنگاه غالم 

                                        .و بسپاربی درنگ این ها را با  که مالقات کنی جا  عروه را در هر

بود و بر اثر دق الباب غالم از   رفت و عروه را هنگامی دریافت که او بخانه خود داخل شده  غالم

.خانه بیرون آمد  

                                                             :را باو تسلیم نمود و عروه گفت  غالم هدایای هشام

و چون  شدم   و رانده روزی راندم   در طلب  دیدی که  :المؤمنین برسان و بگو به امیر سالم مرا 

!رزق از در درآمد  آمدم بخانه باز  

*** 

...دسلسله این حکایات آموزنده ادامه دا  

 

:ناشر   
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