
فرمول پيشرفت
روي ميز كار من يك تقويم وجود دارد. از روزي 

كه وارد كاري مي شوم يا فعاليتي مثل ورزش، كالس 
آموزشي و... را شروع مي كنم در تقويمم عالمت 

مي زنم.
ديروز به عالمت هاي تقويمم نگاه مي كردم كه 

نكته اي جالب توجهم را جلب كرد، آن هم فاصلة 
بين عالمت ها بود. مثاًل در تاريخ يك مهرماه 

عضو كالس زبان ايتاليايي شده بودم و پايان همان 
ماه كالس را رها كرده بودم. اما حدود دو سال 

پيش در حلقة نمايشنامه خواني عضو شده بودم و 
هرهفته بيشتر از هفتة قبل براي خواندن و نوشتن 
نمايشنامه ها تالش مي كردم. اين تفاوت يك دليل 

بيشتر نداشت آن هم عالقة من به نمايشنامه و عدم 
عالقه ام به زبان ايتاليايي بود. وقتي هم كه به كاري 
عالقه نداشته باشم هرقدر هم كه انجام دادنش به 

نفعم باشد و از لحاظ اقتصادي يا جايگاه اجتماعي 
برايم مفيد باشد، از انجامش فرار مي كنم.

خيلي ها مي گويند پشتكار و خسته نشدن مهم ترين 
عامل پيشرفت است اما به نظر من عالقه تنها عامل 

موفق شدن است. تا وقتي كه عالقه اي وجود نداشته 
باشد پشتكار و اراده اي براي انجام كارها به وجود 

نمي آيد .
شايد بتوانيم با تالش و صبر در كاري بمانيم اما 

بعيد است در آن پيشرفتي كنيم.
احتماالً زماني كه مي خواستيد هنرستان را انتخاب 
كنيد از خيلي ها شنيديد كه هنرستان خوب نيست 

و سعي كن دكتر شوي و... . اما شما مسيري را 
انتخاب كرديد كه به آن عالقه مند بوديد و احتمال 

موفق شدن شما خيلي باالتر از آن است كه رشته اي 
ديگر مثل رياضي را بدون عالقه انتخاب مي كرديد. 
نمي خواهم بگويم صرف عالقه داشتن براي موفق 
شدن كافي است؛ زيرا اين حرف حقيقت ندارد و 
حتماً شما هم كساني را ديده ايد كه به كاري عالقة 

شديد داشته اند اما به جايگاهي كه مي خواستند 
نرسيدند. نه هدف من اين نيست كه بگويم دوست 
داشتن براي موفقيت كافي است، اما مطمئن باشيد 
دوست نداشتن براي »موفّق نشدن« كفايت مي كند. 
در واقع فرمول حتمي براي شكست خوردن عالقه 
نداشتن است. دوستي داشتم كه برخالف نظر همة 
نزديكانش، رشتة معروفي مانند حقوق را رها كرد 
و خوشنويس شد. آن اوايل خيلي ها او را شماتت 

مي كردند اما حاال او يك خوشنويس معروف و ماهر 
است و همكالسي هايش كه بسياري از آن ها مانند او 
رشته شان را دوست نداشتند، موفّقيت چندان خوبي 

نداشته اند .
اگر بخواهيم دستور پخت پيشرفت و خوشبختي 

را بنويسيم بايد بگوييم اصلي ترين مادة آن عالقه 
است كه به دنبال آن پشتكار و تالش هم مي آيد.

دوستان خوبم، سعي كنيد روي كارهايي كه 
دوستشان داريد تمركز كنيد و قواعدي مانند فالن 
رشته آينده ندارد را فراموش كنيد. شما چيزي كه 

دوست داشتيد را انتخاب كرده ايد، با تالش و صبر از 
انتخابتان دفاع كنيد.
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اجازه خلق كردن
استاديوم جهان نما
توي دروازه
تصوير حسابي
قلم معمار
مهارت هنري
خودم مي برم و مي دو زم
درياي ناتمام
كاغذ برنده
قاب ارم
رنگ ايمن
دست و جيغ
درون يا برون
بفرماييد مشت و مال
مدير پروژه خودت باش 
تاجر شو
خوراك قارچ و لوبيا
خدا بده بركت
تقويم
طنزيمات
موفقيت شايان
صنايع ادبي
دروازه باني بلديد
از آب پول بگير
با شما
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 وزارت آموزش و پرورش
 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
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