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با چشم باز انتخاب کن (برای خ�اهر/برادر دبیرستان� ام)

این مطلب یه دیال�گ خیل� ط�النیه که از وسطش خیل� مشکالت متداول بچه های دبیرستان� و حت� دانشج� در میاد.
خیل� خیل� متداول...

میدونم ح�صله نم� کن� بخ�ن�. ول� کاش بخ�ن�. مطمئنم پشیم�ن نمیش�

چند وقت پیش به ط�ر اتفاق� با یه دانش آم�ز که دقیقا درگیر انتخاب رشته ی دبیرستانه هم صحبت شدم. فهمیدم از
انتخابش مطمئن نیست. فهمیدم خیل� نگران� داره و منم نگرانش شدم. 

خب منم این وضعیت رو تجربه کردم. حت� همین االن هم دچارش هستم. هیچ�قت در من مح� نشده و همیشه فقط
داشتم مدیریتش م� کردم. اکثر دوستام هم همینط�ر... مسئله اینه که ما خیل� چیزا رو دوست داریم، خیل� چیزا

برام�ن جذاب و جالبه و ت�انش رو ت�ی خ�دم�ن م� بینیم ول� از طرف� محدودیت های زیادی هست، نگران� ها و
سخت گیری ها و مخالفت های مختلف� پیش روم�ن بوده همیشه و از خیل� چیزها هم ترسیدیم.

سع� کردم کمکش کنم. اصال دنبال این که نسخه بپیچم براش نبودم ول� میخ�استم ببینم دقیقا ت� سرش چ� میگذره.
شاید بت�نم تلنگری بزنم. شاید بت�نم یه سری روش های تصمیم گیری که خ�دم استفاده م� کنم رو بهش یاد بدم.

یه مشکل� که آدما م�قع راهنمایی کردن دارن اینه که همه اش دغدغه های خ�دش�ن و نسخه هایی که خ�دش�ن
برای خ�دش�ن پیچیده ان رو میخ�ان به زور به ت� بقبول�نن و به شدت هم روش ت�صب دارن. میگن همینه که ما

میگیم و اگر غیر از این کاری بکن� باخت�! حاال خ�دش�ن یه ۶ ماه دیگه نظرش�ن ع�ض میشه ها... 
ول� من سع� کردم این ج�ری نباشم

پس با پرسیدن یه س�ال خیل� کلیشه ای شروع کردم:

+ به چ� عالقه داری؟

_ م�سیق� رو خیل� دوست دارم.

+ چه خ�ب. مثل من� پس. ساز هم میزن�؟

_ آره گیتار میزنم. شما هم ساز میزنین؟

+ میزدم مثال... ول� خب به جایی نرسیدم ت�ش...

_ چرا؟

+ حاال بهت میگم راجع بهش.. ببینم ی�ن� میخ�ای ت� زمینه ی م�سیق� تحصیل کن�؟
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_ خب اگه میشد که خیل� عال� میشد ول� خان�اده ام قبول نم� کنن...

+ هممم... خب اونا دوست دارن چ� بخ�ن�؟

_ همیشه دکتر صدام م� کردن از بچگ�. ول� خب اخیرا که صحبتش پیش اومد ازم پرسیدن «ریاض� میخ�ای بری یا
تجربی؟؟» و من واقعا دلم با هیچ کدومش�ن نیست.

+ خ�دش�ن پزشک� خ�ندن؟

_ نه. البته مامانم خیل� دلش میخ�استه پزشک بشه.

+ پدرت کارمنده؟

_ آره کارمند بانک بود. چند ساله بازنشسته شده. االن کار مشاوره ای انجام میده چند جا.

+ مادر چ�؟

_ خانه داره. قدیما معلم بوده.

+خب ت� چه کارایی خ�بی و خ�دت رو قبول داری؟

_ نمیدونم... از خ�دم که نمیشه ت�ریف کنم. به نظرم همه ش�ن معم�لیه.

+ نه اینا ت�ریف از خ�د نیست. داری خ�دت رو به من ارائه م� کن�، میخ�ایم با هم بررس� کنیم و ب�د به هر کدوم امتیاز
بدیم.
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_ خب معلمم�ن میگفت خ�ب انشا م� ن�یسم... میت�نم شعر بن�یسم... برام یادگیری زبونا زیاد سخت نیست... به
نظرت�ن بهتر نیست برم انسان�؟؟

+ چقدر شبیه من�! خب اینا که گفت� آره به انسان� خیل� میخ�ره ول� نه لزوما دلیل� نداره بری انسان� چ�ن این
ت�انایی هایی که گفت� خبر از ت�انایی های دیگه ای ت�ی ت� داره که ت� رشته های دیگه هم الزم میشه.

خیل� وقتا ما چ�ن فکر م� کنیم ت� یه چیزی خیل� م�ف� بودیم باید حتما بریم سراغ هم�ن. اگه ت�ش م�ف� ایم
خب م�ف� ایم دیگه! این ی�ن� ما پتانسیل این رو داریم که چالش های جدیدی رو وارد زندگیم�ن کنیم و

م�فقیت های جدید کسب کنیم و بذاریم کنار قبلیا. ول� اگه قرار باشه هم�نا که م�ف� بودیم ت�ش�ن رو ادامه بدیم
ممکنه پتانسیل های دیگه م�ن رو هیچ�قت نبینیم. 

این یه ج�ر راحت طلبیه باید دقت کنیم! البته بستگ� به شرایط آدم هم داره.

_ مامان بابامم میگن انسان� نرو به درد نمیخ�ره کار هم گیرت نمیاد و میفت� با یه سری آدم سطح پایین. ول� من فکر
م� کنم یا باید برم سمت هنر یا انسان�.

+ من نمیگم نخ�ن. اونا هم نباید بگن نخ�ن یا بخ�ن ول� یه سری واقعیت هایی در م�رد هر کدوم از انتخاب هایی که
ممکنه بکن� وج�د داره. من دارم میگم باید همه ی خ�بی ها و بدی ها رو برای خ�دت بن�یس� و سبک سنگین کن� و واقعا
اون دیدگار راجع به عل�م انسان� رو قبول ندارم ول� خب این بحث مفصل� داره. در کل هر کس� که به کارش و مسیرش

اعتقاد داشته باشه و براش تالش کنه و ه�شیارانه از م�قعیت ها و فرصت ها استفاده کنه میت�نه آدم م�فق� بشه. بگ�
ببینم اصال همین هنر و عل�م انسان� که میگ� رفت� ببین� درساش�ن چیه و یه کم بخ�ن� ببین� خ�شت میاد یا نه؟

گاه� اوقات از روی اسم یه چیزی و شنیده های جسته گریخته برای خ�دم�ن یه تص�ر میسازیم و نتیجه گیری و
تصمیم گیری م� کنیم!

_ نه ول� میدونم هنر کار عمل� داره و انسان� هم ریاض� اش از تجربی و ریاض� فیزیک سبک تره ع�ضش عربی اش
سخت تره و منم مشکل� با این ندارم! خ�به دیگه برام. ول� اجازه نمیدن بهم...

+ باید تحقیق کن�. باید بری یه مقدار از درساش�ن رو بخ�ن�. اینترنت که هست برو دانل�د کن بخ�ن. باید آشنا بش�.
شاید این دقیقا راهیه که باید بری. شاید راهیه که اصال نباید بری! همین ج�ری رو ه�ا نمیشه خالصه. اگه بری تحقیق

کن� و مطمئن بش� این راهیه که میری و فکر م� کن� م�ف� میش� و در راستای اهدافته خب عیبی نداره که اصرار کن� به
خان�اده ات و سع� کن� یه ج�ری متقاعدش�ن کن�! اصال بگ� ببین هدفت چیه؟ میخ�ای چ� کاره بش�؟ (* ت� فکرم به

خ�دم میگم چه س�ال مسخره ای پرسیدم... *)

_ نمیدونم یه کاری باشه که از پسش بر بیام و پولش هم خ�ب باشه بت�نم چیزایی که میخ�ام بخرم. بابام میگه سراغ
کاری نرو که وابسته به دولت باشه. خ�دمم از کارای اداری خ�شم نمیاد. ول� مثال دوست دارم ت� یه آزمایشگاه کار کنم.

نمیدونم... شغل خاص� به ذهنم نمیرسه...
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مشکل عالقه نداشتن به یک یا چند شغل مشخص و فقط ت�صیف کردن شرایط ایده آل مشکلیه که از نسل ما یا
یه ذره قبل تر شروع شد و االن به اوج خ�دش رسیده! به هیچ� عالقه ندارن. ی�ن� دارن ول� میترسن. میترسن

سخت باشه. میترسن خان�اده نپذیره. میترسن از پسش بر نیان و خیل� ترس های دیگه. 
از همه بدتر هم اینه که خیل� چیزا رو تجربه نکردن. ی�ن� ازش بپرس� از فالن چیز خ�شت میاد یا نمیاد و در کل

نظرت چیه یه نظر خیل� کل� میده و نمیت�نه بگه چرا خ�شش میاد یا چرا بدش میاد.  
خ�شم نمیاد/خ�شم میاد چ�ن اسمش قشنگه، چ�ن ازش ت�ریف کردن، چ�ن اون آدم� که ت� زندگیم خیل�
براش احترام قائلم و برام دوست داشتنیه شغلش اونه یا اون رشته رو خ�نده و منم میخ�ام مثل اون باشم یا

برعکس از اون آدم متنفرم پس نمیخ�ام راه اون� برم. 
ب�ضیا هم میگن «مامان بابام فالن راه رو رفتن مگه به کجا رسیدن؟ من میخ�ام دقیقا راه� رو برم که اونا نرفته

باشن.» 
خالصه همه و همه ی این افکار باعث میشه که وقت� لیست تمام رشته ها و مشاغل دنیارو هم بیاری ج�ری فیلتر

میشن که از ت�ش ۱۰ تا به زور م� م�نه که اونا هم هر کدوم نهایتا یه مشکل� داره. 
خیل� وقتا هم بوده خ�استن یه چیزی رو امتحان کنن ول� هم�ن م�قع بهش�ن حمله شده. مثال یه دختر میگه

«مامان من میخ�ام برم کالس ف�تبال» و مامانش میگه «کالس ف�تبال میخ�ای بری که چ� بشه؟ ف�تبال مال
پسراست» یا مثال یه پسر بچه میگه «من میخ�ام برم کالس آواز» و پدر و مادرش خ�شش�ن نمیاد کال از این ج�ر

کالسا بهش میگن «به دردت نمیخ�ره» یا مثال میگه «میخ�ام برم کالس فلسفه» و بهش میگن «اون مال آدم
بزرگاس مال سن ت� نیست». حت� بهش فرصت نمیدن امتحانش کنه! 

کم کم دیگه ترجیح میده کال نگه دلش میخ�اد چ� کار کنه. 
اصال کم کم دیگه دلش نم� خ�اد کاری بکنه! 

ب�د هم وارد دوره ی دوم دبیرستان میشن و درس جدی تر میشه و اگه دانش آم�ز یه مدرسه  با آمار قبول� خ�ب
بش�، سیستمش�ن این شکلیه که میخ�ان همه ی کالس های ف�ق برنامه ای که میری رو مجتمع کنن ت� مدرسه و

خب ممکنه ت� خیل� کارا بکن� و خیل� کالسا بری. همه اش رو که نمیشه بیارن ت� مدرسه. پس خیل� از
برنامه هایی رو که شروع کرده بودی باید یک� یک� بذاری کنار. ب�د هم کنک�ری میش� و اصال فرصت� برات باق�

نم� م�نه! این دوستم�ن هم تازه اول این داستانه و تا حد خ�بی هم بوش به مشامش رسیده و نگرانه. 

نهایتا وقت� که کنک�رت رو میدی و دانشگاه قبول میش�، ت�یی و یه عالمه چیزایی که یه م�قع دلت میخ�استه
امتحان کن� و نکردی و حاال میخ�ای همه رو امتحان کن� در حال� که کارای مهم تر داری! 

مشکل بچه ها اینه...

+ خب اینا نش�ن میده که قبل از این که ج�اب من� بدی داری یه سری گزینه ها رو حذف م� کن� به خاطر یه سری شرایط
و محدودیت ها و مخالفت ها و حت� اسمش�ن رو هم به زبون نمیاری. فکر کن هیچ عامل  بازدارنده ای وج�د نداره. حاال

چ�؟

_ خب خیل� دوست دارم بازیگر بشم یا یه گروه م�سیق� داشته باشم.

+ چه جالب! خب مثال خ�شت میاد به نمایندگ� از یه تیم یا یه شرکت سخنران� کن� و دستاورد های اخیرش�ن رو با افتخار
برای رسانه ها معرف� کن�؟
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_ هممم... تا حاال بهش فکر نکرده بودم! به نظر خیل� هیجان انگیز میاد!

حدسش رو میزدم... این آدم ه�ش میان فردی خیل� خ�بی داره. برای همین هم هست که این مکالمه شکل
گرفته و االن هم داره به حرف های من ت�جه م� کنه. خ�شبختانه آدم ت�داری نیست و من هم قشنگ میدونم ت�

چه کارایی میت�نه م�ف� بشه ول� چیزی نمیگم بهش چ�ن ممکنه دقیقا منتظر هم�ن یه کلمه ی من باشه. 
ول� به ط�ر مشخص ت�انایی بالق�ه در معلم�، فعالیت های رسانه ای و پویش�، فعالیت های سیاس� و مدیریت در

ان�اع و اقسامش رو داره. 
پیش بین� من اینه که اهل کار تنهایی انجام دادن هم نیست و باید دور و برش کس� باشه. باید ت� یه محیط�

باشه که همکار داشته باشه یا خروج� کارش رو بت�نه رسانه ای کنه و با مخاطب هاش در ارتباط باشه و در غیر این
ص�رت لذت نم� بره از کارش!

+ خب دوست داری اون شرکت یا تیم کارش ت� چه ح�زه ای باشه؟

_ ت� چه ح�زه ای باشه؟... نمیدونم خب یه ح�زه ای که ازش سر در بیارم و دوستش داشته باشم. فک کنم باید یه ربط� به
رشته ام ت� دانشگاه و چیزی که بلدم داشته باشه دیگه. نه؟

+ خب قبلش به این س�ال ج�اب بده؛ ت� مدرسه چه درسایی برات جذاب تر بودن؟ و این که اگه قرار باشه ت� یه اتاق تنها
باش� و هیچ کار جز مطالعه نت�ن� بکن� و یه عالمه منبع راجع به چیزای مختلف جل�ت باشه دست رو چ� میذاری؟

_ ت� مدرسه خب سه تا زبان� که میخ�ندیم رو دوست داشتم. البته عل�م هم برام خیل� جذاب بود. مخص�صا اون
جاهاش که م�ج�دات زنده مربوط میشد. جغراف� هم دوست دارم. ی�ن� دوست دارم راجع به کش�ر ها بدونم!
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تا این جا به نظرم هم میت�نه وارد ح�زه های حق�ق� و سیاس� بشه، هم میت�نه وارد رشته های شناخت� بشه و
هم میت�نه بره سراغ پزشک� و عل�م پزشک�! حاال اگه اسم هر کدوم از اینارو جل�ش بیارم خ�ف م� کنه! 

* پزشک�؟؟ من عمرا بت�نم قبول بشم. کل� باید درس بخ�نم! پوستم کنده میشه 
* حق�ق؟؟ نه نه من آدم حق�ق نیستم! روحیه اش رو ندارم. مامانمم بارها بهم گفته 

* روانشناس�؟ برام جالبه ول� فک نکنم... نه... خان�اده ام قبول نم� کنه

+ خب مثال دوست نداری یه تیم از محققین ح�زه ی بیوتکن�ل�ژی رو هدایت کن�؟ به نظر میاد اون قدرا هم از کار علم�
بدت نمیاد! نظرت چیه؟

_ خب خیل� سخته... من باید یه آدم خفن� بشم تا بت�نم چنین کاری داشته باشم!

+ خب چ� باعث میشه فک کن� نم� ت�ن�؟ اصال چرا نظرت رو تجربی نیست؟ من که فکر م� کنم واقعا ت�انایی اش رو
داری؟

_ من؟؟ تجربی؟؟ خیل� باید بخ�نم. خیل�!! من اصال نم� ت�نم اون ج�ری درس بخ�نم. تازه ریاضیم هم ضعیفه...

خب به ط�ر مشخص شخصیتش مثل من ج�ریه که نم� ت�نه یه گ�شه بشینه ساعت ها تنهایی خرخ�ن� کنه ول�
دلیل نمیشه نت�نه این کارو بکنه! اگه بخ�اد میشه. فقط باید یه مدت دور یه سری چیزا رو خط بکشه. ول�

ضعفش ت� ریاض� یه مقدار برام داره جالب میشه. این آدم� که من م� بینم واقعا آدم ه�ش مت�سط باالیی داره
و از پس هر چیزی میت�نه بر بیاد. حس م� کنم یک� ترس�ندتش یا یه ج�ری متنفر یا ناامیدش کرده..

+ مشکلت با ریاض� چیه؟

_ آدم ریاض� نیستم... نمیفهممش. سختمه..

+ خب سع� کردی یه وقت اضافه تر بذاری براش تا بفهم� ش؟ یا مثال معلم بگیری؟

_ نه. کال خ�شم نمیاد. رغبت� براش ندارم...

یه مفه�م ریاض� منطق� رو همین ج�ری در عالم ش�خ� و داستان براش گفتم و دیدم خیل� خ�ب هم داره میفهمه چ�
میگم! براش راجع به الگ�ریتم و برنامه ن�یس� گفتم و دیدم که مت�جه میشه و فهمیدم مسئله اینه که ترسیده از ریاض�.

فقط همین!

یه مشکل دیگه که خ�دم هم داشتم این بود که به یه ضعف� دچار میشه و دیگه وقت نمیذاری خ�دت رو ترمیم
کن� و ه� باهات میاد و باهات بزرگ میشه و برات سخت تر میشه.

+ خب االن وقتت رو صرف چ� م� کن�؟

_ چند وقته اسپانیایی شروع کردم میرم کالس، آهنگ گ�ش م� کنم، ترانه هاش�ن رو حفظ م� کنم، شعر میخ�نم، یه
چیزایی م� ن�یسم، ت� فکرمه برم دف هم شروع کنم.
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+ چقدر کارای مختلف م� کن�! ت� هم مثل من دلت میخ�اد همه چ� رو بلد باش� و امتحان کن� پس. ول� من حساب
کردم تقریبا زمان� برای درس خ�ندنت باق� نم� م�نه با این سیستم! فکر نم� کن� اگه یه وقت� بذاری مشکل ریاضیت هم

حل میشه؟ تازه اگه انسان� هم بخ�ن� یه عالمه خ�ندن� داره! همه اش که زبان نیست. من خ�دم ریاض� خ�ندم و
همیشه چشمم پشت انسان� بوده و تازه االن اگه وقت و پول داشته باشم شاید برم دوباره تجربی و یه رشته مثل ژنتیک

یا بیوتکن�ل�ژی بخ�نم. ول� باز ناراض� نیستم که اومدم ریاض�. حس م� کنم االن میت�نم با دست پر برم سمت عل�م
انسان�. حاال چه به عن�ان رشته ی تحصیل� یا ح�زه ی شغل� یا مطالعات و تحقیقات.

یه مشکل دیگه هم شل�غ� برنامه و ت�دد برنامه های م�ازیه! آدم چقدر مگه میت�نه خ�دش رو تیکه تیکه کنه و
چند تا چیز رو با هم انجام بده! اصال آدم باید یاد بگیره رو چند تا چیز خاص متمرکز باشه.

_ خب ایناس که حالم رو خ�ب م� کنه و باعث میشه انرژی بگیرم و احساس م�فقیت کنم باهاش�ن... درسامم...
میخ�نم این ج�ری نیست نخ�نم...

+ فهمیدم بحث ریاض� رو پیچ�ندیا! ول� به نظرم این پراکندگ� این برنامه هات رو یه مقدار کم کن قبل از این که مدرسه
برات کمش�ن کنه. مدرسه های خ�ب سیستمش�ن این ج�ریه. ی�ن� کم کم مجبور میش�..

_ اتفاقا دارم اصال فکر م� کنم یه مدرسه ی معم�ل� برم و بیشتر وقتم رو بذارم رو همین کالس هایی که میرم و ب�دش
هم... اگه شد... اگه خان�اده ام رو ت�نستم متقاعد کنم... برم خارج!

+ کجا؟ ب�د لیسانس؟

_ شاید برم اسپانیا مثال..یه جا که کارایی که ت�ش�ن خ�بم رو بخ�ان. ترجیح میدم اصال دانشگاه رو برم اون جا ول� خب
اگرم نشد یه چیزی همین جا میخ�نم ب�د میرم دیگه..

+ خب اگه تمام تمرکزت رو این کالس ها باشه یه مشکل� پیش میاد... نمره هات میاد پایین... معدلت میاد پایین! تازه
«همین جا یه چیزی میخ�نم...» سیستم اوناییه که بستن واسه دانشگاه آزاد!

_ خب چه اشکال� داره. ع�ضش کل� چیز بلدم و یه آدم حرفه ای میشم. چند تا از دوستام هم همین ج�ری ان و من
واقعا از اونا عقب ترم!

+ خب آره! ول� قرار نیست در همه ی فرصت ها و م�قعیت ها رو به روی خ�دت ببندی که! شاید یه وقت زندگ� یه ج�ری
پیش رفت که نت�نست� بری خارج! شاید یه ج�ری شد که مجبور شدی کارمند بش� و شاید اون م�قع فقط و فقط کار

دولت� م�ج�د باشه در اون ص�رت معدلت خیل� مهم میشه! شاید ت� یه م�قعیت� گیر کن� که خ�دت هیچ ج�ره نت�ن�
کار پیدا کن� و فقط پدرت بت�نه ت� بانک سفارشت رو بکنه ول� چ�ن معدلت پایینه نت�ن� اصال از این فرصت ها هم

استفاده کن�! تازه برای خارج رفتن هم این معدله مهم میشه... س�ابق تحصیلیت رو بررس� م� کنن. شاید خدای ناکرده
وضعیت یه ج�ری بشه که مجبور باش� حتما دانشگاه دولت� روزانه بخ�ن�. اون وقت هم درست هم معدلت ضعیفه و

شانس زیادی نداری. باید یه پیش بین� از شرایطت داشته باش� برای چند سال آینده و گرنه خیل� جدی بهت بگم یه�
GAME OVER میش�! م� بین� همه درها بهت بسته است. نم� خ�ام ته دلت رو خال� کنم ول� زندگ� این شکلیه نمیشه
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خیل� خ�شبینانه بری جل�... البته این که میخ�ای یه سری مهارت به خ�دت اضافه کن� خیل� عالیه ها! خیلیا اهل این
کارا نیستن ول� خب اگه بخ�ای زندگیت رو کال ببندی رو این م�ض�ع باید خیالت از مسائل مال� راحت باشه و مطمئن

باش� که تامین خ�اه� بود.

+ از همه مهم تر خ�دت رو مقایسه نکن انقدر با بقیه!!

Backup یک. یک� از اشتباهات اینه که بیایم مسیرم�ن رو ج�ری انتخاب کنیم که اصال راه پشتیبان (یا اصطالحا
Plan) برای خ�دم�ن باق� نذاریم... 

دو. یک� از بدترین عادت های ما ایران� ها مقایسه کردن خ�دم�ن و بچه هام�ن و خان�اده م�ن و غیره و غیره با
دیگرانه! این کار هیچ کمک� به آدم نم� کنه و فقط روحیه ی آدم رو خراب م� کنه. 

من به جاش یه فرم�ل دیگه بهت�ن میدم (فرم�ل رقابت سالم اشکان) : 
بیاین ت�داد م�فقیت های خ�دت�ن در یک بازه ی زمان� رو با دیگران مقایسه کنین! 

یه نفر ممکنه فکر کنه خیل� همه چیزش اوکیه چ�ن خ�دش رو با بقیه مقایسه م� کنه و م� بینه ازش�ن بهتره و
نتیجتا اصال دنبال پیشرفت کردن خ�دش نیست. ول� شما از اون آدم عقب ترین اما ت� هم�ن مدت که اون خ�ب 

بوده و خ�ب م�نده، شما بهتر شدین! ممکنه یه چیزی برای شما م�فقیت یا گام مثبت به حساب بیاد ول� برای
اون نه! مسئله ای نیست. در نهایت برنده شما هستین!

سک�ت� برقرار شد و ب�د من یه تماس تلفن� برام پیش اومد و از اون جا که عادت دارم بلند شم راه برم م�قع حرف زدن با
تلفن پا شدم و ب�د یادم اومد خداحافظی نکردم و براش دست تک�ن دادم و اون هم دیگه پاشد رفت.

ب�د چند وقت دوباره دیدمش. پرسیدم « خب، ت� تصمیم گیری پیشرفت� داشت�؟»

_ تقریبا به این نتیجه رسیدم زبان شناس� بخ�نم.

+ چرا؟

_ آخه من خیل� ت� یاد گرفتن زبان خ�بم! همه دوستام هم بهم میگن! بهم میگن سلطان زبان (*گ�نه هایش سرخ
م� ش�د*)

+ بیا بشین این جا تا برات بگم.

رفتم سایت وزارت عل�م و سرفصل رشته ی کارشناس� زبان شناس� رو دانل�د کردم براش.

+ ببین اینا درساییه که قراره بخ�ن�. اسماش�ن رو بخ�ن! واقعا اهلش هست�؟ میت�ن� تحملش کن�؟

چشماش درشت شد و ب�د قیافه اش رفت ت� هم..

_ خب من چ� بخ�نم پس...
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+ ببین. اون قدری که من میشناستم ت� واقعا آدم باه�ش و بااست�دادی هست� و نه فقط ت� هم�ن چیزایی که تا حاال
ت�ش�ن م�ف�  بودی بلکه ت� همه چیز! فقط کافیه خ�دت رو باور کن� و عزمت جزم باشه و تالش کن�! خیل� از مسیر ها رو
میت�ن� انتخاب کن�. خب طبی�تا ممکنه ب�ضیاش نیاز به تالش و پشتکار بیشتری داشته باشه ب�ضیاش کمتر. این که یه

چیزی رو با تالش کمتری میت�ن� پیش ببری معنیش این نیست که اون مسیریه که باید بری! از بلند پریدن نترس!

+ ت� انتخاب های خیل� خیل� زیادی داری االن! بشین یه جا برای خ�دت بن�یسش�ن. یه جدول درست کن اصال! این م�ارد
رو در م�رد هر کدوم برای خ�دت در بیار:

فرصت هایی که این انتخاب ایجاد م� کنه (شانس های مثبت)

تالش هایی که الزم داره و پیش نیازهایی که باید قبلش به انجام برسه

فداکاری ها و هزینه هایی که داره

ریسک هایی که داره (شانس های منف�)

رویکرد جامعه ی ایران نسبت بهش

از نظر شغل� در آینده چط�ره؟

از نظر تحصیل� چط�ره؟

رویکرد خان�اده و اق�ام

چقدر ط�ل م� کشه ت�ش به جایی برس�؟
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چقدر ازش لذت م� بری؟

+ همه ی این فاکت�ر ها رو در نظر بگیر و ب�د به هر انتخاب نمره بده و اول�یت بندی ش�ن کن. در نهایت بین ت�داد خیل�
کم� انتخاب م� م�ن� و میت�ن� با مش�رت یکیش�ن رو انتخاب کن�. وقت� که انتخابت رو کردی دیگه به حرف هیچکس

گ�ش نده و فقط ادامه بده! فقط ادامه بده تا برنامه هات نتیجه بدن.

+ میدونم کار آس�ن� نیست. اصال آس�ن نیست و به اون خ�بی هم پیش نمیره که باید. ول� اثر نامطل�ب خیل� از
اشتباهات و انتخاب ها رو به حداقل میرس�نه.

_ شما خ�دت�ن این کارا رو کردین؟

+ :)

+ نه... اگه کرده بودم که االن اینارو بهت نم� گفتم... کاش ت� من نش�.

اگه کنک�رت رو دادی این� بخ�ن:

زندگ� ب�د از کنک�ر؛ یک شروع زیرکانه

احتمال داره اصال کس� ح�صله نکنه این� مطالعه کنه خیل� سع� کردم ج�ری بن�یسم که با کمترین ح�صله هم بشه خ�ند خ�دم نیاز داشتم
یک� اینارو واسم بن�یسه ول� خب کس� نبوددنیای جدید و چهره ی جدیدکنک�رم�ن رو که دادیم فهمیدیم چقدر کل دنیا داشته این همه مدت
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