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عاشقان پزشکی
هرساله هزاران نفر رویا قبولی در پزشکی و دندانپزشکی و یا سایر رشتههاا
مورد عالقهشان را دارند 4آنها از دوران کودکی به رویا خود فکر میکاردناد4
لذت شنیدن نامِ ” آقا یا خانوم دکتر ” قند را در دلشان آب میکرد444
امّا این افراد ،رفتهرفته و هر چه به کنکور نزدیکتر میشوند ،پاهاا

خاود را

سستتر حس میکنند و در خیالشان این جمالت منفی که ” من نمی تاوانا
پزشکی قبول شوم“ و یا ”من امسال کنکور را خراب میکن “ و یا اینکه ”مان
برا قبولی در پزشکی ساخته نشدهام“ دائماً تکرار میشود444
این افراد علیرغ میل باطنی ،تحت شرایطی که برایشان ایجاد مای شاود ،از
رویا بزرگ خود خداحافظی میکنند و حسرتِ رسیدن به رشته موردعاالقاه
خود را تا پایان عمر به دوش میکشند444
آنها فکر میکنند برا قبولی در پزشکی باید چندین سال شب و روز مطالعاه

داشت و یا فقط باید بهترین اساتید و کتابها و جزوات را در اختیاار داشاتاه
باشند ،تا بتوانند پزشکی قبول شوند4
ما در موسّسه کنکور مکتبستان هرساله تاعاداد زیااد

از ایان دسات

دانشآموزان را میبینی و در مجموعه خود همه تالشمان را مای کانایا

تاا

باورها اشتباه این دانشآموزان را به چالش بکشی و به آنها کمک کنی باه
بزرگترین رویا زندگی خود برسند4
در سالها گذشته ما به دانشآموزان زیاد کمک کردهای که به رویا خود
برسند 4دانش آموزانی که شاید حتی خانوادههایشان در خواب ه نمیدیادناد
که فرزندشان روز روپوشِ سفید مقدّس پزشکی را بپوشد! ما به کساانای در
این مسیر کمک کردهای به پزشکی برسند که شاید حتی شانسی معادل یاک
درصد نیز برا خود متصوّر نبودند!
آر  ،به خود می بالی که فرمولی متفاوت را بارا

ماوفّاقایّات در کاناکاور

ابدا:کرده ای  4این فرمول متفاوت ،همان فرمولی است که باه داناش آماوزانِ
عزیز که خود را بسیار دورتر از رویایشان میدیدند ،کمک کرده به رویایشاان
برسند و امروز مژدها بزرگ برایتان داری 4
من نمیدان شرایط فعلی شما چطور است 4نمیدان در کدام شهر هستید 4چه

مدرسها میروید 4چقدر تاکنون مطالعه داشتهاید و یا444؛ امّاا یاک چایاز را
میدان :
فرمول موفّقیّت با ” گامها مخفی در کنکورِ ” ما به شما کمک میکند همین
امسال و با هر شرایطی که دارید در کنکور موفّق شوید!
اگر رویایی دارید ،که برا تحقّقِ آن باید در کنکور قبول شوید؛
درنگ نکنید!
این کتاب را ببلعید 444نقشه موفّقیّت شما در این کتاب است444
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بذارید با یک داستان از زندگی خودم شروع کنم:
 51ساله بودم ،در اوج نوجوانی ،سن زیادی نداشتم ولی شرایط طوری بود که تصمیماتم تمممام
زندگی و آیندهام رو تحت تأثیر قرار میداد .در مدرسهای درس میخوندم که رشتهی تمرمربمی
رشتهی آینده داری نبود؛ یعنی وضعیت مدرسه طوری بود که تا به اون سالها  ،حتی یک نفر هم
از اون مدرسه پزشکی قبول نشده بود!
ّ
همه میگفتند برای موفق بودن باید رشتهی ریاضی رو انتخاب کنم .همه میگفتند این ممدرسمه
در سطحی نیست که بتونی از اینرا پزشکی قبول بشی.
همه به کنار ،حسی در قلبم میتپید که منو آقای دکتر میخوند و با این چمیمزهمایمی کمه اونما
میگفتن ،این تپش از حرکت باز نمیایستاد .با تمام وجودم طعم آیندهی شیرین یک پزشک رو
حس میکردم.
لذتبخشترین لحظات زندگیم وقتایی بود که سرما میخوردم! میدونید چرا؟ چمون بمعمد
باید به مطب یک پزشک میرفتم و حال و هوای مطب ،قند رو تو دلم آب میکرد!
بیاعتنا به شرایط و حرف دوروبریها ،رشتهی ترربی رو انتخاب کردم .مگه با این حرفشون که
میگفتند شانسی ندارم من از این عشق بزرگ میتونستم دل بکنم؟!
سالهای دبیرستان پشت هم سپری شد .در یک مدرسه بسیار ممعمممولمی بمودم .نمه کم س
خصوصی رفته بودم ،نه آزمونی و نه حتی تا سال کنکور کتاب تستی خریده بودم! باور میکنمیمد
من تا پیشدانشگاهی حتی یک کتاب تست هم نداشتم!

گذشت و گذشت و گذشت ...با گذشت زمان به سال آخر دبیرستان رسیدم .نه آزممونمی ،نمه
تستی ،نه ک س خصوصی! زمان میگذشت و فاصلهام با سرنوشتسازترین آزممون زنمدگمی
کمتر میشد.
یک هفته بعد از امتحانات نهایی ،تصمیم بزرگ زندگی خودم رو گرفتم .میدونید چمی بمود؟
تصمیم گرفتم در کنکور همون سال پزشکی قبول بشم!
در اون زمان ت شم رو چند برابر کرده بودم .مدام به خودم انرژی میدادم .داستمان انسمانهمای
ّ
موفق رو میخوندم .سعی میکردم با این افکار منفی که نمیشه از این مدرسه پزشکی قبول شد،
مقابله کنم .تو اون زمان که کسی امید به قبولی در رشته پزشکی از اون مدرسمه رو نمداشمت،
خواستم اولین نفری باشم که این حصار رو میشکنه .میدونستم قدرت این حصار بسیار کمتمر
از قدرت ت

و ارادهی من هست .طی  3ماه ت

مستمر ،ترازم رو کمکم افزایش داده بمودم.

حاال دیگر شاخ مدرسه و شهر و استان شده بودم!
همه دانشآموزهای موسسهای که در اون آزمون میدادم در جسترموی ایمن بمودن کمه ایمن
علیکاویانی کیه که امسال اومده اینرا و تراز از همه باالتر هست؟هممهجما اسمم ممن بمر
سرزبونا افتاده بود .معلمها من رو مثال میزدن و سال پایینیها با انگشت نشونم میدادن!
ّ
به موف ّقیت پایداری رسیده بودم .سه ماه ت

خستگیناپذیر ،از امتحانات نهایی تا ممهمرمماه،

جواب داده بود .ولی همچنان راضی نبودم! میدونستم این راه طوالنیتر و سمخمتتمر از اون
هست که به همینجا ختم بشه.
امیدی از آن مدرسه برخاسته بود ...همانند شعلهی کمرنگ آتش زیر خاکستر ،ممیخمواسمتمم
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آتش شوم ،بدرخشم و گرما دهم ...گرمایی پایدار!
وقتی مدارس از مهرماه شروع شد اوضاع برایم سختتر شده بود .حاال همم بمایمد ممدرسمه
میرفتم ،هم دروس جدید سال آخر رو میخوندم و هم دروس پایه رو مرور میکمردم.خمیملمی
وقت کم میآوردم.
یک روز عصر که برای گرفتن کارنامه آزمون رفته بودم ،مثل همیشه خموشمحمال بمودم؛ چمون
ن
میدونستم که تراز باالیی کسب میکنم و نسبت به آزمون قبلی پیشرفت میکنمم .دقمیمقما اون
لحظه رو یادم هست ،اتاق کوچکی با یک المپ زرد در باال و اطرافش هم چندین ورق و پرینتر
و دو آقا که پشت میز بودند و کارنامهها رو میدادند .جلو رفتم ،لبخند زدم و شمارهی داوطلبی و
شمارهی شناسنامهام رو گفتم و بعد از لحظاتی ،کارنامهام رو به من داد.
کارنامم رو دستم گرفتم و با خوشحالی به خیابون رفتم .قلبم تند میزد ،میخواستم دستم رو باز
کنم و کارنامهام رو ببینم .باز کردم ولی...
ن
افت ناگهانی تراز داشتم! اون روز رو دقیقا یادم هست؛ اون روز فکر کردم شاید همهی اطرافیانم
درست میگن! شاید بهتر بود رشتهی ریاضی رو انتخاب میکردم.
شاید...
هزاران شاید تو ذهنم میپیچید .دیگه رمق شروع دوباره رو نداشتم .حس کمردم بمه آخمرخمط
رسیدم .حس میکردم با شروع مدرسه و افزایش حرم دروس ،دیگه نمیتونم بمه تمراز بماالی
سابقم تو تابستون برسم...

مدتی بیخیال درس و کنکور شده بودم! حس میکردم قبولی پزشکی کمار ممن نمیمسمت .از
ن
همهچیز انتقاد میکردم .اساتید ،مدرسه ،شهر وّ ...اما آیا واقعا این کار درست هست؟!
ن
ن
واقعا درست نبود؛ چون نمودار پیشرفت ما هیچوقت مداوم باال نمیره .ما معموال بمعمد از همر
ّ
ّ
موف ّقیت مغرور میشیم و تو مرحلهی بعد به علت غمرورممون و
کمترمون شکست میخوریم! به همین دلیل ،نوسانی بمیمن
ت
ّ
شکستها و موف ّقیتها داریم .ولی تا زمانی که بمرآیمنمد صمفمر
است ،این نوسانات ّ
اهمیتی ندارند .من هم در این نوسمان گمیمر
ّ
کرده بودم؛ ّاما بهجای بررسی علت این نوسان ،افسرده شده بمودم
و رو خودم انگ نتونستن زده بودم!
یه روز در راه بازگشت از مدرسه ،به بیمارستانی که در مسیر راهم بود نگاه میکردم .رفمتوآممد
دکترهای بیمارستان چقدر جذاب و دلنشین بود! دوست داشتم جای تکتک اونمهما بماشمم و
روپو سفید بپوشم .چرا اونا تونستن ولی من نمیتونم؟ مگه چه فرقی بین من و اونما وجمود
داره؟ همهی ما انسان هستیم و یکسان آفریده شدیم؛ پس چرا باید خودم رو کمتر از اونا بدونم؟
شاید تو شرایط متفاوتی نسبت به هم بودیم ،ولی این تفاوت خیلی دور از دسترس نبود .اراده و ت
هر چیز دور از دسترسی رو به انسان نزدیک میکنه .من این رو اون روز فهمیدم .اون روز فهمممیمدم
هیچ تفاوتی بین من و دکترهای روپو سفید وجود نداره .اونا تونستن پممس مممن هم میتونم.
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دوباره شروع کردم .شروعی متفاوتتر از قبل ...دروغ چرا؟ اوایل که شروع میکنین پماهماتمون
سنگین هست...
ن
ن
اص انگار دائما درجا میزنیمن .قمدمهماتمون رو
آهستهآهسته برمیدارین ،رفتهرفته سرعتتون بیشتر و
بیشتر میشه .تو بخشی از مسیر دیگه حس میکنیمن
در حال پرواز هستین! سریعتر از هر کس دیگه ای.
همه اون روزا با همه فراز و نشیبهما

گمذشمت.

حاال حاصل اونهمه ت  ،رتبهام تو کنکور شمده
ّ
که من رو به پزشکی رسوند .رتبهای که تمام معلمها
و دانشآموزان رو به وجد آورد.
ّ
رتبهای که بین هر دوست و آشنایی پیچید و حس زیبای موف ّقیت رو به خونهی ما آورد .آخ کمه
لبخند غرورآمیز پدر و مادرم وقتی با افتخار میگفتن علی پزشکی قبولشده ،چقمدر دلنشمیمن
بود! راستی ،من اولین کسی بودم که فعل ” توانستن“ رو تو اون مدرسه صرف میکرد .ولی نکته
شگفت انگیز این اتفاق میدونین کراست؟
ن
بعد از گذشت سالها ،با آنکه اساتید مدرسه تغییر نکرد و شرایط دقیقا مشابه سالهای گذشمتمه
بود ،ولی بعد از من افراد دیگهای هم از همون مدرسه و در هرسال به جمع پزشکمان جماممعمه
اضافه شدند! میدونید چرا؟ طلسمی شکسته شده بود؟ درواقع خیر .دلیل ماجرا این بمود کمه
بقیهی دانشآموزهای اون مدرسه از طریق صحبتهای من و همچنین آنالیز مسیری کمه طمی

کرده بودم  ،با گامهای رسیدن به پزشکی آشنا شدن! اونا هم فهمیدن که هرچقدر که هدف دور
باشه ،کافیه هرروز بهسوی اون هدف  ،گامهای آهسته و مداوم خودمون رو برداریم .شمایمد در
ابتدای مسیر ،هدف فرسنگها دور باشه و اون رو نبینیم ،ولی در آخر چطمور؟ وقمتمی همرروز
گامهای خودمون رو به سمت هدف برداریم و تسلیم نشیم و هرروز بهسموی اون بما شمتماب
پیشبریم ،دیر یا زود به اون خواهیم رسید .هرچقدر که راه دوری باشه ،کافیه گمام بمرداریمم و
تسلیم نشیم .باالخره میرسیم ...
اونایی که بعد از من ،از همون مدرسه پزشکی قبول شدند هم ،تونستند فعل ”توانستن ” رو جدا
از موقعیتی که داشتن ،صرف کنند.
ّ
این موف ّقیت من یکشبه و بمدون تم
نیومد .حاصل ت

بمه دسمت

مداوم و برداشتن گامهای مخفی

بود.حاال وقتی به اون دوران نگاه ممیکمنمم ،دورانمی
بسیار شیرین رو میبینم .دورانی بود که خود واقعمیمم
رو به جهان ثابت کردم و نشون دادم کمه ممیتمونمم.
نشون دادم که بین من و دیگران تفاوتی نیست!
ّ
مهمترین عنصر برای موف ّقیت ،تم

و بمرداشمتمن

گامهای خستگیناپذیر و مداوم به سوی هدف هست؛ اما این امر زمانی حاصل میشه که خودتو
ن
باور کنی و بدونی که با برداشتن هر قدم ،به هدفت نزدیکتر میشی و در انتها  ،حتممما بمه اون
هدف خواهی رسید.
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تا زمانی که برای رسیدن به هدفی ،خودت رو باور نداشته باشی ،نمیتونی برای اون ت

کنی!

ّ
من کار شاقی نکردم ،معرزه هم نکردم! فقط با حقیقتی ساده ولی بزرگ آشنا شدم .حقیقتی بمه
ّ
نام ”گامهای مخفی“ ...گامهایی که همه افراد موفق اونها رو برداشتن؛ اما این گامها ممخمفمی
هستند .چون به چشم نمیان .کسایی که پزشکی قبول میشن ،معرزه نمیکنند .بلکه فقط هرروز
گامهایی رو برمیدارن .گامهایی که دیده نمیشن و من به اونا گامهای مخفی میگم .من تو ایمن
کتاب راز این گامهای مخفی رو برای شما فا میکنم.
ّ
دوستای عزیزم؛ اگرچه من در مسیر موف ّقیتم بعضی شکستهای بسیار دردناک رو پشمت سمر
گذاشتم و شاید بارها و بارها حس ناامیدی تموم زندگیم رو در برگرفت؛ ولی تنها دلمیملمی کمه
ّ
باعث تغییر و ّ
وضعیت به این موقعیت شده ،این بود که درجایی از مسیمر ایمن
تحول من از اون
شانس رو داشتم که در معرض حقیقت گامهای مخفی قرار بگیرم و من بهخوبی از اون شانسمم
بهره بردم...
شما میتونید از هرجایی که هماکنون هستید ،با هر رتبه و ترازی که دارید ،بمه اونمرمایمی کمه
میخواید برسید .کافیه گام بردارید و گام بردارید و گام بردارید!
اطراف من هم باورهای منفی زیادی مبنی بر نتونستن من و نرسیدنم به هدفی که داشتم ،جریمان
داشت؛ اما با شنیدن هرکدوم از اونها ،تو ذهنم بیشتر ّ
مصمم میشدم تا خودم رو به اون باورهای
منفی نشون بدم و ثابت کنم که این باورها اشتباه است.
باالخره تمام ت

هام ثمر داد و من اولین قبولی پزشکی مدرسهام شدم و فرمول پیروزیم رو در

اختیار دوستانم قراردادم و به اونها هم ثابت کردم اگه بخوان  ،میتونند.

