اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮﺗﺎهﯽ از ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ »هﺮﮐﻪ ﺑﺎﻣﺶ ﺑﻴﺶ ،ﺑﺮﻓﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ« ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ .
***************************************
اﻳﻦ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ را ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻮرد اﻓﺮادﯼ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﮑﻨﺖ ،ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ و ﻣﻘﺎم ﻣﺎدﯼ و
ﻣﻌﻨﻮﯼ در ﻣﮑﺎن رﻓﻴﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺁن هﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد از زﻳﺎدﯼ ﺳﺨﺘﯽهﺎ در زﻧﺪﮔﯽ و ﻳﺎ ﮐﺎر و ...
ﮔﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ در ﭘﺲ اﻳﻦ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﻗﺮار دارد؟
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ در روزﮔﺎران ﻗﺪﻳﻢ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎرﯼ در ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ وﺻﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﭼﻮن وارث و ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻓﺮداﯼ ﺁن روز اول ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪ را ﺑﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﺪرت ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ و
او را ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮداﯼ ﺁن روز ﻣﺮدم و اﻣﺮا دﺳﺘﻮر ﺷﺎﻩ درﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﮔﺪاﻳﯽ را ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺗﻨﻬﺎ
اﻧﺪوﺧﺘﻪاش ﺧﺮدﻩ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻮدﻩ و ﻟﺒﺎس ﮐﻬﻨﻪاﯼ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و او را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ
ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ.
روزهﺎ ﻣﯽﮔﺬرد و اﻳﻦ ﮔﺪا ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺷﺎﻩ ﺷﺪﻩ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﺪ و اﻣﻮر را ادارﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎ
اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻴﺮان ﺷﻬﺮ و زﻳﺮدﺳﺘﺎﻧﺶ ﺳﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﯼ ﺑﺎ او ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﻩ ﺗﺎزﻩ هﻢ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر را از ﮐﻒ دادﻩ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﺁنهﺎ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روزﯼ ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن دﻳﺮﻳﻨﺶ ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ رﻓﻴﻖ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ و ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﺶ ﺑﻮد ،وارد ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺷﻨﻮد
ﮐﻪ رﻓﻴﻘﺶ ﺣﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺁن دﻳﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮاﯼ ﺗﺠﺪﻳﺪ دﻳﺪار و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺮض ﺗﺒﺮﻳﮏ ﻧﺰد او ﻣﯽرود.
ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺒﺮﻳﮏ و ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻤﺠﻴﺪ دوﺳﺘﺶ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ :اﯼ رﻓﻴﻖ ﺑﻴﭽﺎرﻩ ﻣﻦ ،ﺑﺪان ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
ﺣﺎل ﺗﻮ ﺑﺴﻴﺎر از ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﺁن زﻣﺎن ﻏﻢ ﻧﺎﻧﯽ داﺷﺘﻢ و اﻳﻨﮏ ﺗﺸﻮش ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺮ دوش ﻣﯽﮐﺸﻢ .
ﺳﺨﺘﯽهﺎ و رﻧﺞهﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎرﯼ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺸﺘﻪام.
و در اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﻴﻖ دﻳﺮﻳﻨﺶ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ :هﺮﮐﻪ ﺑﺎﻣﺶ ﺑﻴﺶ ،ﺑﺮﻓﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ.

