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 داستانی از رومی
 و رومی( موالنا)جالل الدین محمد بلخی ملقب به 

 مردی که می خواست زبان حیوانات را یاد بگیرد

 

 یا»و گفت:  دیبه خدمت او رس    یمرد جوان  یموس    در زمان یروزگار یروز

ست که آرزو دارم زبان جانوران را  امبریپ سال ها  ی. از تو خواهش مرمیبگ ادیخدا! 

ست دارم با آموختن زبان آن ها به تقواموزیکنم زبان آن ها را به من ب و  نید تی. دو

به دس ت آوردن  یهمه برا انیآدم یص دا رایز م؛خود بپردازم و به کمال برس  مانیا

گفت:   یموس  « تر کند! کیبه خداوند نزد مرا واناتیزبان ح دیآب و نان است. شا

ست! از ا یچه هوس خام نیا» ست.  یآرزو بگذر که برا نیا اما مرد « تو خطرناک ا

 یکه م ییاتو را به آن خد»گفت:  یکرد و م یاصرار م یجوان دست بردار نبود و ه

پرداخت و به خدا  ازیبا خدا به راز و ن  یموس     « را برآورده کن! میآرزو یپرس   ت

گرفته اس   ت. اگر زبان  یبه باز طانیجوان س   اده لوا را ش    نیا ایخدا»عرض کرد:
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ش  ود و او تحم آ آن را ندارد. اگر هم به  یاو تمام م انیبه ز اموزمیجانوران را به او ب

او را اجابت  یخواسته  یموس یا»آمد: یوح« گردد. یم رهیندهم دلش از ما ت ادیاو 

 «. میکن یرا هرگز رد نم یکس یکَرَم، دعاکن که ما از 

س سگ را به او آموخت. مرد جوان از ا  یمو که  نیسرانجام تنها زبان خروس و 

خوش حال بود. روز اول خدمتکارش  اریگرفته بود بس    ادیرا  وددو موج نیزبان ا

سگ و خروس ختیر اطیاز نان خرده ها را در ح یصبحانه آورد و مقدار شیبرا  .

 بزرگ نان را با نوکش گرفت. ی. خروس تک ه دندیجلو دو

 یتوان یآخر تو م یکن یبه ما ظلم م شهیخروس تو هم یا»سگ اعتراض کرد:  

که قس   مت ما  ییمختص   ر  ذا نیتوانم. از ا یاما من نم ،یبخور وگندم و ج یدانه 

ناراحت نباش! فردا  زیدوس  ت عز»خروس گفت:  «؟یگذر یس  گ هاس  ت هم نم

از الشه  دیتوان ی. مردن اسب، جشن شما سگ هاست. تا مردیم یاسب ارباب مان م

شن نیا یمرد جوان وقت« خورد. دیآن خواه ی به بازار رفت و  یفور د،یرا از خروس 

 اسبش را فروخت. 
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درو گو!  یا»که س  گ به خروس گفت:  دیروز دوم باز هم هنگام ص  بحانه ش  ن

چرا مُرد؛ »خروس گفت: « پس چرا نمرد؟ رد؟یم یاس   ب ارباب م یگفت یمگر نم

جا یول مان د گر؛ید یدر  باب ه ما دوس    ت عز روزیچون ار  زمیآن را فروخت. ا

 یم یریش   ما تا چند روز گوش   ت س    و ردیم یناراحت نباش! فردا قاطر ارباب م

 سخن، قاطر را هم به بازار برد و فروخت.  نیا دنیمرد جوان با شن« .دیخور

س  گ و خروس گوش داد. س  گ  یروز س  وم مرد جوان باز هم به ص  حبت ها

ست که با وعده هابکاریفر یدرو گو یا»گفت:  ساس فر یب ی! چند روز ا  یم بمیا

من  ریتقص   »خروس گفت: « چه ش    د؟ پس رد؟یم یقاطرش م ی. مگر نگفتیده

 یش  ماس  ت. من دروف نگفتم. قاطرش مرده؛ ول یاز بدش  انس   گرید نیا س  ت؟یچ

او قاطرش را فروخت. اما ناراحت نباش!  روزیهمان د رایز ده؛یرس داریرش به خرضر

باب فردا م باب و نزدردیم ی المِ ار ها راتی الم خ کانی. ار نان  ند کرد و   یخواه

ص ادیز شن نیمرد جوان تا ا« شد. خواهدشما بین  المش را هم به بازار برد و  د،یرا 

 فروخت.



 
4  

با خود م یلیروز چهارم مرد جوان خ   تیچه موف ق»گفت:  یخوش حال بود و 

ها  انیاز ز یاریرا آموختم جلو بس واناتیشده. از آن زمان که زبان ح بمینص یبزرگ

بلند  یبود که ص   دا الیفکر و خ نیدرهم« را گرفتم و بالها را از خود دور س   اختم.

 خروس! یا»گفت:  یاش م یتند و عصبان ی. سگ با عوعودیسگ و خروس را شن

خروس که ش  رمنده ش  ده بود « . نمیچون تو را نب ییدرو گو یاز من دور ش  و تا رو

باور کن  یول ؛یرفتار کن یجور نیهم با من ا دیدانم. حق با تو اس  ت. با یم»گفت: 

شامآ حال  می. اگر بودمیستیخروس ها درو گو ن ا. مستمیمن مقصر ن که لطف خدا 

خود هنگام نماز مسلمانان  یداد تا با صدا یرا به ما نم فیلط یصدا نیشد و ا یما نم

 یبرم، ارباب آن را م یاس  ت. هر که را اس  م م بیمن هم عج ی. برامیرا آگاه س  از

صد به آرزو زیفروشد؛ اما دوست عز  یریس یو  ذا دیرس یخواه تیفردا صد در 

هس  ت و ارباب هم آن را  زشیدفعه نوبت کن نیالبُد ا»س  گ گفت: « خورد. یخواه

در کار نخواهد  یو فروش    دیخر گرینه! د»خروس جواب داد: « روخت. خواهد ف

 « بود.

بار نوبت خودِ  نیآخر ا»خروس گفت: « چطور مگر؟» : دیس  گ با تعج ب پرس  

به ش   ما س   گ ها خواهد  یادیز یو تا چند روز  ذا ردیم یارباب اس   ت. فردا او م
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س شن نیمرد جوان تا ا« . دیر سو دیرا  شتاب به  شت کرد. با  س   یخانه  یوح   یمو

  «  من برس! ادیبه فر موس   ی یا»گفت:  یو زار هیافتاد و با گر یموس    ی. در پادیدو

س س یمو شده؟» : دیپر س  . کرد فیتعر شیمرد تمام ماجرا را برا« چه  گفت:    یمو

شد یلیخُب، تو که خ» ستا  برو خودت را هم بفروش! من همان روز  ،یدر کارت او

و  یتو خطرناک اس  ت؛ اما تو گوش نکرد یکار برا نیاو ل به تو هُش  دار دادم که ا

و به خدا  رمیگ یعبرت م ایو دن نیاز د اموزمیرا ب واناتیکه اگر زبان ح یاصرار داشت

ناه بلکه گ ،یش  وم. پس چه ش  د آن همه ادعا؟ تو نه تنها عبرت نگرفت یتر م کینزد

 . یکرد آیتحم چارهیآورد آن را به مردم ب یکه به تو رو یانی. هر زیهم کرد

که  یتو بودند. مردن آن ها تا زمان« بال گردان»آن اسب و قاطر و غالم 

 «کرد؛ اما تو... یبال را از تو دور م یتو صاحب شان بود

 یاله ریبا تقد»گفت:  یمرد جوان باز اصرار کرد که مرا از مرگ نجات بده. موس

دعا کنم تا خداوند از گناهت درگذرد و  تیتوانم برا یکرد. تنها م یش  ود کار ینم

از گناهانش  ایخدا»دعا کرد:  ابه درگاه خد  یموس    نیبنابرا« . یبرو ایاز دن مانیبا ا

که به او گفتم دانس   تن  ی! خداوندا تو خود ش   اهداببریاز دن مانیدرگذر و او را با ا

خواهم  یاز تو م ایاما او قبول نکرد و به گناه افتاد. خدا ست،یدر توان تو ن یبیاسرار  
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کسی سزاوار است که بداند که توانایی آن را آن را  بیسر  « !یاز گناهش درگذر

 دارد که جلوی دهان خود را نگه دارد.

 

 

 


