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سخنی با داوطلبانی كه خوب درس خواندهاند :

عضو انجمن  99تایےها نباشید!
اين روزها با اينکه درس خواندهايد ،خيلی استرس داريد؟ مدام فکر میكنيد كه هنوز به درسها مسلط نيستيد؟ از وضعيت خودتان
ناراضی هستيد و بيشتر روی ضعفها و نداشتههايتان تمركز میكنيد و از زمين و زمان كالفه هستيد؟ با اينکه رتبه و ترازتان در
آزمونهای آزمايشی خوب شده است ،فقط ضعفهايتان را میبينيد و آيۀ يأس میخوانيد؟ به ساعتهايی كه (هر چند محدود) به
بطالت گذراندهايد فکر میكنيد و آن قدر از خودتان عصبانی میشويد كه نمیتوانيد از وقت حاضر بخوبی بهره برداری كنيد و روی
درسها و تستها تمركز كنيد؟ در يک كالم آيا حس میكنيد كه يک چيزی اين وسط كم است؟
اگر آنچه در باال خوانديد دربارۀ شما صدق میكند ،بايد بدانيد كه شما جزو انجمن  99تايیها هستيد و بايد تمام تالش خود را
بکنيد تا از اين انجمن بيرون بياييد؛ وگرنه ،نه در درس و نه در هيچ بخشی از زندگی اجتماعی و خصوصی خود موفق نخواهيد
شد؛ اما انجمن  99تايیها چيست؟ كمی وقت بگذاريد و داستان زير را بخوانيد تا با اين انجمن و تأثير منفی آن بخوبی آشنا شويد.

روزگاری پادشاهی بود كه با وجود قدرت و ثروتی كه داشت ،هيچ وقت احساس رضايت
نمیكرد .آن پادشاه ناراضی ،خدمتكاری داشت كه برعكس خودش آدم شاد و بیغمی بود
و هر صبح كه به بالين پادشاه میرفت تا صبحانة پادشاه را بياورد ،از سرخوشی ،زير لب
آواز شادی را زمزمه میكرد و مدام لبخند به لب داشت و بشّ اش بود.
روزی پادشاه خدمتكار را صدا زد و از وي پرسيد :بگو ببينم راز شاد بودنت چيست؟
خدمتكار گفت :رازی در كار نيست اعلیحضرت!
ـ پس چرا هميشه خوشحالی و هر روز با ُدمت گردو میشكنی؟
ـ آخر َس رورم دليلی برای غم و غصه خوردن ندارم .خدا را شكر زن و فرزند دارم .خانه و
لباس و خورد و خوراكمان هم كه به لطف شما مهياست؛ چرا راضی نباشم؟!
پادشاه از سخنان خدمتكار راضی نشد و نمیفهميد خدمتكاری كه لباسهای كهنه
میپوشيد و نان و ماست میخورد ،چرا اين گونه خوشحال است.
پادشاه ،روز بعد خردمندترين مشاورش را فراخواند و قضية گفت و گوی روز قبل با
خدمتكارش را با او درميان گذاشت .وي با مشاورش گفت :من نمیفهمم چطور اين آدم
میتواند اين قدر شاد و سرخوش باشد؟!
مشاور گفت :علتش اين است كه جزو انجمن  99تايیها نيست.
پادشاه گفت :اين ديگر چه انجمنی است؟!
ـ فقط در عمل میتوانم نشان دهم كه اين انجمن يعنی چه .برای انجام اين كار ،الزم
است يك كيسة طال كه  99سكه در آن باشد ،آماده كنيد .دقت كنيد كه  99سكه در آن

باشد نه بيشتر و نه كمتر.
شب كه رسيد ،مشاور خردمند و زيرك نزد پادشاه رفت و هر دو به اتفاق به حياط قصر
رفتند و روبروی در منزل خدمتكار ،كيسة پر از سكه را گذاشتند .روی كيسه تكه كاغذی
آن توست؛ پاداشی برای تو و خوبیهايت.
با اين مضمون سنجاق شده بود« :اين سكهها از ِ
آن تو شد ».سپس در خانه را زدند و حوالی
از آن لذت ببر و به كسی هم نگو كه چگونه از ِ
منزل محقّر خدمتكار پنهان شدند و به انتظار نشستند .وقتی خدمتكار در را گشود با ديدن
كيسة سكههای طال درنگی كرد و آن را برداشت .ابتدا برگة روی آن را خواند و سپس
كيسه را در آغوش فشرد و به داخل خانه برگشت.
پادشاه و مشاور مخصوص ،بسرعت در زير پنجرة منزل خدمتكار جا گرفتند تا از نزديك
شاهد ماجرا باشند .در آن حال ،خدمتكار را ديدند كه كيسة سكهها را روی ميز خالی كرد.
او كه تا آن موقع حتی دستش به يك سكه طال نخورده بود ،حاال كوهی از سكة طال در
مقابل خود میديد .خدمتكار سپس شروع به شمردن سكهها كرد و با تعجب متوجه شد
كه سكههای درون كيسه  99عدد است .يك بار ديگر شمرد؛ نه اشتباه نكرده بود ،فقط 99
سكه بود .فرياد زد« :دزديدند .يك سكهاش را دزديدند ».وي بار ديگر نگاهی به ميز انداخت
و كوهی از سكه را ديد كه انگار به او نهيب میزدند« :ما  99تا هستيم .ما  99تا هستيم».
با خود گفت 99« :تا سكه خيلی زياد است ،اما من يك سكه كم دارم 100 .كامل است،
اما  99يعنی ناقص».
پادشاه و مشاورش میديدند كه چهرة خدمتكار ،ديگر آن چهرة رضايتمند و آرام سابق
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كسی در آزمون سراسری موفق میشود كه در جلسۀ آزمون ،غصۀ سؤالهایی
را كه بلد نیست نخورد و فکر نکند كه اگر این چند سؤال را هم جواب میدادم،
به  100درصد سؤالهای این درس پاسخ صحیح میدادم یا اگر فالن مبحث
را فراموش نکرده بودم ،االن به این سؤال پاسخ میدادم و باالخره چرا این
مبحث را كه خیلی خوانده بودم ،اكنون فراموش كردهام
نبود .گرهای بر پيشانیاش افتاده بود و چشمانش فروغ هميشگی را نداشت .خدمتكار و چيزی نگذشت كه پادشاه ،خدمتكار را از قصر بيرون انداخت .آخر خدمتكار بد خلق،
سكهها را در كيسه ريخت و گوشهای پنهان كرد و سپس قلم و كاغذی در دست گرفت باب ميل حاكمان نيست!
و به حساب و كتاب پرداخت تا ببيند چند وقت بايد پسانداز كند تا صدمين سكه را جور اين داستان ،بيانگر وضعيت كسانی است كه هميشه تصور میكنند يك چيزی كم دارند و
تا به آن نرسند ،نمیتوانند شاد و خوشبخت باشند؛ در نتيجه ،هيچ وقت نمیتوانند كه از
كند.
خدمتكار ،در صورتی كه دستمزدش را تمام و كمال به انضمام پاداشها و انعامهايی كه داشتههايشان لذت و بهره ببرند.
هر از گاهی میگرفت ،جمع میكرد ،شايد دو سال ديگر صاحب همان پولی میشد كه البته بايد توجه داشت كه عدم عضويت در انجمن  99تايیها ،به معنای آن نيست كه
دلش میخواست .او پيش خودش گفت :دو سال خيلی زياد است .اگر شبها بعد از كار نبايد به دنبال آرزوهايمان باشيم يا تالش و پشتكار را رها كنيم و به پيشرفت و موفقيت
در قصر ،جايی كار كنم ،شايد زودتر بتوانم به صدمين سكه برسم .اگر زنش هم جايی كار پشت كنيم ،بلكه الزم است كه منفیباف نباشيم؛ به عبارت ديگر ،نبايد نداشتههايمان را
میكرد ،زودتر اين پول تأمين میشد .تازه میتوانستند كمتر بخورند و كمی هم از پول بزرگ كنيم و شب و روزمان را در حسرت داشتنشان بگذرانيم .بدون شك ،فردی كه نتواند
داشتهها و توانمندیهای خود را ببيند ،نمیتواند در موقع لزوم از آنها بهره بگيرد.
غذا را پسانداز كنند.
در ماههای بعد ،خدمتكار همان نقشههايی را كه آن شب كشيده بود ،دنبال میكرد .يك كالم آخر اينكه ،كسی در آزمون سراسری موفق میشود كه در جلسة آزمون ،غصة
روز صبح خدمتكار همان طور كه زير لب غرولند میكرد ،در زد و وارد اتاق خواب پادشاه سؤالهايی را كه بلد نيست نخورد و فكر نكند كه اگر اين چند سؤال را هم جواب میدادم،
به  100درصد سؤالهای اين درس پاسخ صحيح میدادم يا اگر فالن مبحث را فراموش
شد .پادشاه پرسيد :چه شده؟
نكرده بودم ،االن به اين سؤال پاسخ میدادم و باالخره چرا اين مبحث را كه خيلی خوانده
ـ هيچ ،طوری نشده.
بودم ،اكنون فراموش كردهام.
ـ پس چرا آن قدر اخمو هستی؟!
خدمتكار با اخم گفت :من كه دارم كارم را میكنم .نكند حضرت اجل توقع دارند كه بنده بايد از دانستههای خود به بهترين وجه استفاده كنيد و براحتی از خير سؤالهايی كه بلد
نيستيد يا از خاطرتان رفته است ،بگذريد تا جزو انجمن  99تايیها نباشيد!
دلقك بشوم!»

