کمتر بخوانید ولی دوباره بخوانید
رولف دوبلی نویسنده معروف به شما می آموزد چگونه کتاب بخوانید

ما به درســتی کتاب نمیخوانیم و کتابخوانی را
به نحو گزیده و با دقت کافی به انجام نمیرسانیم.
بایدکتابهارابهگونهایمتفاوتبخوانیمکهبرای
اینکار،چارچوبراهنماوپیشرویخودرابهشما
پیشنهادمیکنم.
کتابخانه خصوصی من شامل سه هزار جلد کتاب
استکهتقریب ًایکسومآنهاخواندهشدهاند،یک
سوم از آنها نیمهخوانده ماندهاند و یک سوم دیگر
نیز دستنخورده هستند .کتابهای جدیدی نیز
هرسالبهطورمرتببهاینتعداداضافهمیشوند،

آنها را دســتهبندی میکنم و خود را از شر برخی
خالصمیسازم.
بهندرتمیتوانمیککتابرابهاختصارجمعبندی
کنــم .برخــی از کتابهــا در قفســه هســتند کــه
نمیتوانم با اطمینــان بگویم آیا تا به حــال آنها را
خواندهامیانه.اینکتابهارابایدبازکنموصفحات
عالمتگذاریشــده و یادداشــتهای پراکنــده
در حاشــیه کتاب را جســت وجــو کنــم .در چنین
لحظاتینمیدانمحافظهضعیفمنخجالتآورتر
است یا کتابهایی که آشــکارا تأثیر اندکی بر من
نهادهاند .البته زمانــی که از رویارویی بســیاری از
دوستانمباتجربهایمشابهآگاهییافتمتاحدودی
احســاس آســودگی کردم .این وضعیت نه تنها در
خصوصکتابها،بلکهدربارهمقاالت،گزارشها،
پژوهشهاومتونادبینیزصدقمیکندکهزمانی
با لــذت خوانده شــدهاند ،امــا اغلب آنهــا به نحو
شرمآوریبهسختیبهیادآوردهمیشوند.
حال پرسش این جاست که اگر محتوای کتابها
تا بدین حد کم به خاطر میمانند ،اساســ ًا اهمیت
مطالعه در چیســت؟ تردیدی نیســت کــه مطالعه
لذتی زودگذر را بــه دنبال خواهد داشــت؛ اما این
لذت زودگــذر را میتوان از خوردن یک شــیرینی
لذیذهمبهدستآورد،بیآنکهازآنانتظارداشته
باشیمتاشخصیتماراشکلدهد.بهراستیچرااثر
کتابهامدتکوتاهیبامامیماند؟
دلیل ایــن امر را باید در نادرســتی شــیوه خواندن
کتابجستوجوکرد.کتابخوانیمابهحدکافی
گزیده و دقیق نیســت .امروز من به گونهای کامال
متفاوتباسالیانپیشکتابمیخوانم.بیتردید

میزان کتاب خواندنم با گذشته یکسان است ،اما
اینک کتابهای کمتر و بهتــری را میخوانم و هر
یک را نیز دو بار مطالعه میکنم .در واقع به شدت
گزیدهخوانشدهاموتنهاباکمترازدهدقیقه،درباره
خواندن یــا نخواندن هر کتــاب تصمیم میگیرم.
تصور بلیت چند ســفری در این ســختگیری مرا
یاریمیکند.ازخودمیپرسمآیاکتابیکهمندر
دستدارمارزشقربانیکردنیکیازبخشهای
بلیت را دارد؟ پاسخ در موارد اندکی مثبت است.
کتابهاییکهخواندهمیشودهمبراساساصول
معینشده،بالفاصلهبازخوانیمیشود.

به راسیت چرا ابید هر کتاب را  2ابر
خواند؟

تأثیردومینمطالعهکتاب،صرف ًادوبرابرنخستین
بار نیســت ،بلکه بســیار بیشــتر
اســت .مــن بر اســاس
تجربه شخصی،
آن را بیــش
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کلکصحنهسیمنایی

در بســیاری از فروشــگاه هــای
زنجیرهای ،قسمت میوهها و سبزیجات نزدیک در
قرار گرفته و معموال چینش آنها بسیار زیباست.
موضوعــی که باعــث میشــود در ابتــدای ورود به
فروشــگاه ،شــامه شــما با بوی خــوب محصوالت
تازه پر و به عالوه چشمتان مقهور یک طیف رنگی
مهندسی شده و شادیآور شــود .این نوع چینش
و میزانسن در فروشــگاه به ایجاد صحنه سینمایی
معروف شــده اســت .کاری کــه طبق آمــار ،باعث

2

کلکچرخشبرخالفساعت

طبقه همکف بیشتر فروشگاهها شما
رابهسمتیهدایتمیکنندکهباعثشودبرخالف
چرخشساعتدرفروشگاهحرکتکنید.دلیلاین
حرکتایناستکهشمابتوانیدچرخرابادستچپ
گرفتهوبهراحتیبادستراستخودمحصوالترا
بردارید .با توجه به این که بیشتر خریداران راست
دست هســتند مســلما این موضوع باعث میشود
مشــتریان حس بهتری برای برداشتن محصوالت
داشته باشــند .فروشــندگان از یک حقه دیگر هم
استفاده میکنند .آنها محصوالتی مثل تخممرغ
و شــیر را که شما بیشــتر احتیاج دارید و معموال هر
روزمیخرید،درانتهایفروشگاهمیگذارندتاشما
مسیر زیادی را برای رسیدن به آنها طی کنید و در
اینمیانخریدبیشتریانجامدهید.

هجده سپتامبر ،۲۰۰۰آکادمی فوتبال بارسلونا ،پسرک تازه
واردی از آرژانتیــن را در یکــی از بازی های آکادمــی به میدان
فرستاد؛پسرکسیزدهسالهایکهقدشیکونیممترهمنمی
شد.
پسرکی درگیر کمبود هورمونی که کوتاهی قد بارزترین نشانه آن است .همه زیر
چشمیبهپسرکموصافنگاهکردهوزیرلبگفتهاند"چقدرکوچولو".پسرکبا
اعتماد به نفس بازی کرده و بی اعتنا به دیگران دویده .نه به همبازی اش سسک
فابرگاسنگاهیکردونهبهپسرموبوریبهنامژراردپیکه.توپراکهگرفتکسی
جلودارشنشد.تاخت،ازبندتنهزدنهاگریختوهمهراپشتسرگذاشت.دروازه
را باز کرد و با خونسردی برگشت وســط میدان تا بازی ادامه پیدا کند .آن قدر کم
حرفبودکهبرایشدستگرفتهاند" ElMudo":است،الل.
پسرکدیروزآمده،با پدرشخورخهومدیربرنامههایشسولدینی.اسمشلیونل
آندهرسمسیبود.کمیقبلترماریامینگالیکیازآنداللهایمعروفکهبازی
اشرادرچندفیلمویدئوییدیدهبهچارلیرکساچدرباشگاهبارسلونازنگزدهو
گفته"اینپسرهمثلدیگومارادونامیمونه".مینگالهمانکسیبودکهبیستسال
پیشمارادونارابهبارساآورد.وقتیلیونلواردشده،رکساچدرسیدنیبازیهای
المپیک را دنبال می کرده .رکساچ که بازگشته به تماشای
بازیپسرآرژانتینینشستهو بالفاصلهگفته"چقدرمعرکه".
دستمالی آورده اند و عجوالنه
رویــش
متنــی
نوشــته و
امضا کــرده اند تــا مبــادا اطرافیان
لیونل هوایی شوند .رکســاچ پس از پایان بازی
دستی به سر و گوش لیونل کشــیده .گفته حال
و هوای باشگاه بارســلونا بهاری است و بهترین
ماوا را یافته ،ولی حال و هوای بارسلونا بهاری
نبود .خوان گاســپارت ریاست باشــگاه را در
دســت گرفت و فیگو به رئال پیوست .مسی
در روزهای تیره نوکمپ شده بارسلونایی.
رکساچمیدانستهامضایقراردادباپسرک
سیزده ساله کوچک اندامی که روزانه باید
دارویگرانقیمتیبهاوتزریقکنندچندان
عاقالنه نبوده ولی اعتقاد داشــته پســرک،
جواهری بــوده نایاب .بــا این وصــف خوابش را
نمیدیدهتاریخباشگاهبارسلونادرهجدهسپتامبر
 ۲۰۰۰ورقخورده،نهنمیدیده.

سروش صحت

مگر آدم میتواند چشم هایش را ته رودخانه باز کند؟ آنجا تاریک نیست؟ گیاه ندارد؟
ماهی چطور؟ از آن میشــود آســمان را دید که حتما دیگر آبی نیســت .ته آب چطور
میشــود فهمید که امروز چندشــنبه اســت؟ نباید صداهای زیادی داشــته باشد.
آنجا گوشهای آدم پراز مورچه نمیشــود و کرمها و مارمولکها توی دهان آدم وول
نمیخورد .زیر ســقفی با گچ بریهای آب ،در اتاقهایی بــا دیوارهای آب ،هیچکس
بیژن نجدی
د
نمیتواند بفهمد که دیگری دارد گریه میکن 

برای چند خرید ساده وارد فروشگاه بزرگی می شویم و در لحظه خروج
با دیدن مقدار زیاد خریدمان ،غافلگیر می شویم؛ ترفند این فروشگاه ها
چیست که باعث خرید بی رویه ما می شوند؟

میشود تا ۲۰درصد فروش بیشتر شود .از طرفی
ما معموال از پر بودن یخچالمان حس بهتری پیدا
میکنیم تا این که مثال دو سیب در جا میوهای پیدا
کنیم .این حس به نحوه مصرفمان خیلی ربطی
نــدارد و حتــی اگر خیلی ســیب اســتفاده نکنیم،
باز هم دوســت داریم یک محفظه پــر را ببینیم .به
همین دلیل معموال جایگاه کاالهــای مختلف در
فروشگاهها بسیار پر است تا کمی حس ما برای پر
کردنیخچالراشبیهسازیکند.

حمیدرضا صدر

زندگیسالم
پنج شنبه
 6تیر1398
شماره 1355

دروغهای ما در کافههای خلوت

شگردهای فروشگاه های زنجیره ای
برای خالی کردن جیب مشتری

فروشگاههای زنجیرهای شاید فضایی آرام و راحت برای خرید کردن به نظر
بیایند ،ولی در پشت پرده آنها انواع روشهای گاهی ناجوانمردانه وجود دارد تا
شما را وادار کنند ،بیشتر خرید کنید .روشهایی که ریشه در سالها تحقیق روی
رفتار خرید مشتریها دارند و به گونهای برنامهریزی شدهاند تا بتوانند بیشترین
میزان پول را از جیب شما خارج کنند .تقریبا همه این روشها ریشه در علم روان شناسی دارند و به
فروشندهها کمک میکنند تا بدانند چگونه بدون یک کلمه حرف زدن مشتری را وادار به خرید بیشتر
و بیشتر کنند .در این مطلب شما را با برخی از این روش ها آشنا میکنیم.

داستان عکس

هفتــه
ر
ی بــرای آخ لعــه را
ها
طا
بســت نهــا کــه م دارند
ماوقتن
آ
ویــژه دارندا
دوست

به بهانۀ سالگرد تولدش؛
وقتی مسی آمد

کاناپه

پس از مدتی سر وقت
کتابخانه و کتابهای
مــان کــه میرویم
بیشترشان دیگر با هم
تفاوت زیادی نمیکنند ،چون تقریباً چیز
زیادی از آنها یادمــان نمیآید وقتی
محتوای هر کتاب صرفاًبهصورتی مبهم و
آشفته از ذهن ما عبور میکند .در چنین
مواقعیابتداپریشانمیشویمکهمشکل
از حافظۀ ضعیف خودمان است یا شاید
کتابها تأثیر اندکی بر ما داشتهاند .اما
وقتیمیفهمیمبسیاریازدوستانماننیز
همین تجربه را دارند کمی احســاس
آسودگی میکنیم .اگر محتوای کتابها تا
بدین حد کم به خاطر میمانند ،اساساً
اهمیت مطالعه در چیست؟ رولف دوبلی،
نویسندۀ کتاب «هنر شفاف اندیشیدن»،
پیشنهادهایی دارد که خالصه ای از آن را
می خوانید   :

از 10بار بیشــتر از اولین
خوانــش کتــاب مؤثــر
میدانــم .به ایــن صورت
که اگر بعــد از خواندن اول
 3درصــد از کتــاب را به یاد
میآورم،پسازدومیننوبت،
میزان یــادآوری به ۳۰درصد
میرسد.
این نکته مرا بارها و بارها متعجب ساخته است که
وقتیبهآرامیوباتمرکزمطالعهمیکنیمتاچهحد
دومینمطالعهراخوانشیجدیدمییابیمودرکی
عمیقترازنتایجچنینخواندنیبهدستمیآوریم.
هنگامــی کــه داستایفســکی در ســال ۱۸۶۷به
«جســم درگذشــته مســیح در آرامگاه» در
تابلوی
ِ
شهر بال نگاه کرد ،چنان مســحور نقاشی شد که
همسرش به ناچار پس از نیم ســاعت او را از مقابل
تصویر کنار کشــید .جالب آن که او دو سال بعد از
این زمان همچنان میتوانست نقاشی را در رمان
خود به تفصیل شرح دهد .آیا عکسی فوری با یک
گوشیآیفونقادراستچنینتأثیریداشتهباشد؟
احتما ًال پاســخ منفی است ،زیرا نویســنده بزرگ
بایدخودرادرنقاشیغرقکندتابتوانددرآیندهبه
نحوی سازنده از آن در آثار خویش بهره گیرد .واژه
کلیدی در این جا غوطهوری اســت که درســت در
نقطهمقابلموجسواریقرارمیگیرد.
کتاب های جنایی ،پلیسی و معمایی از این قاعده
مستثناهستند؛زیرامعمو ًالکسینمیتواندبرای
بار دوم آنها را بخواند .به راستی چگونه میتوان
قاتلیشناختهشدهراباردیگرمالقاتکرد؟
اگر هنــوز جوان هســتید ،باید در یک ســوم اول از
دورانفعالکتابخوانیخود،بیتوجهبهکیفیت،
هرمقدارکتابممکنرا،اعمازرمان،داستانهای
کوتاه،شعروکتابهایغیرداستانی،ببلعید.
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کلکدرگیرکردن 5حس

بعــد از ســالها تحقیــق در بحــث
فروش ،فروشندگان متوجه شدهاند هرچه بیشتر
حواس پنجگانه مشــتریان را درگیر کنند ،بیشتر
خرید میکننــد .آنها شــما را دعــوت میکنند تا
محصول را لمــس کنید ،بــو کنید و اگــر امکانش
باشــد آن را مزه کنید .به عالوه با توجه به موقعیت
زمانــی ،آهنگهــای مختلفــی برای شــما پخش
میکنند کــه حس بهتــری از حضور در فروشــگاه
داشــته باشــید و بیشــتر در آن وقــت بگذرانیــد.
روش انتخــاب ایــن آهنگهــا هــم بر اســاس علم
روان شناســی اســت .مثال آهنگهایــی انتخاب
میشوندکهریتمآنهاازریتمقلبتانکندتراست.
این باعث میشــود شــما کندتر حرکت و به تناوب
بیشترخریدکنید.

4

کلکاثرمالکیت

به نظــر شــما قانع شــدن توســط یک
فروشــنده راحتتر اســت یا این که خودمــان قانع
شویم کدام کاال خوب است؟ با استفاده از روش اثر
مالکیت ،فروشــندهها کاری میکنند تا شما حس
کنید صاحب کاال هستید .وقتی این تفکر در ذهن
شما شــکل بگیرد به جای این که ذهنتان به دنبال
دلیلی بگردد که چــرا باید آن را بخریــد ،درباره این
موضوعمیپرسدکهچرانبایدبخریم؟بااینکارشما
بار ســنگینی از روی دوش فروشــنده برمیدارید و
خودتان را قانع به خرید میکنید .معموال این روش
بااستفادهازالمانهایبصریمثلپوسترهایحال
خوبکنانجاممیشود.مثالیکزوجدریکفضای
زیبامثللبساحلازآبمیوهخودلذتمیبرند.بعد
فروشگاهامکانیفراهممیکندکهمحصولراتجربه
یاآنرامزهکنید.اینباعثمیشودخودرادرحالی
تصورکنیدکهآنمحصولمتعلقبهخودشماست.

5

کلکطبقهبندیخاص

در این روش فروشندهها محصوالت
خود را به گونهای در قفســهها میچینند که شما
رغبت کنید بیشــتر بخرید .احتماال ایــن روش را
زیاد تجربه کردهاید .مثال اگر در یک ردیف حرکت
کنید ابتدا سوســیس و کالباس را میبینید ،بعد
امکان دارد نان باگت را مشاهده کنید و در انتهای
راهرو ،چشــمتان به انــواع ســسهای رنگارنگ
روشن شود .از طرفی اجناس مخصوص کودکان
در طبقههــای پایین قــرار میگیرند تــا کودکان
را ترغیب کنند دســت به دامان شــما شوند و پول
بیشتری پرداخت کنید.
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کلکابزیکردنابزاویهنگاه

معموال ســبدهای خرید بــه گونهای
طراحی شــدهاند که بیشــتر از نیاز یــک خانواده
معمولــی در طول هفتــه جا میگیرنــد .از طرفی
بیشــتر این چرخها به جای عمق ،طول بیشتری
دارند تا با توجه به زاویه دید شــما بــزرگ تر جلوه
کنند .طبق تحقیقات ،تاثیر بزرگ تر بودن ســبد
خرید و بزرگ تر دیده شدن آن ،این است که شما
حدود ۴۰درصد بیشتر خرید میکنید.

7

کلکطعمهانحرایف

آنها چند انتخاب مختلف روبه روی
شــما میگذارند .مثال اگر یک دفتر بخرید ،هزار
تومان پرداخت میکنید .ولی برای دو دفتر هزار
و ۵۰۰تومانهزینهمیکنید.اگرپنجدفتربخرید
مثالچهارهزارتومانپرداختمیکنیدویکمداد
هدیه میگیرید .معموال در این روشها مشــتری
به سراغ انتخابی میرود که قیمت باالتری دارد.
حتیاگرمثالمدادبهکاراونیایدامابازهمتصمیم
به خریدن آن می گیرد.

در کافهها نشســتیم /حرف زدیم /ســیگار کشــیدیم/
سیگارمانراخاموشکردیم/سکوتکردیم/خندیدیم/
شعرخواندیم/عاشقشدیم/جداشدیم/گریهکردیم/وبازخندیدیم/در
کافههاوقتمانراتلفکردیموآنوقتهایتلفشدهبهتریناوقاتمانبود/
درکافههازندگیکردیم/ولیآنجانمردیم...شارلبودلر.اینشعربودلر
راکهپیداکردم،نوشتناینمطلبهمبرایمآسانشدوهمسخت.آسانشد
چونشعرمناسبیبرایشروعمطلبمپیداکردهبودمکهبهخوبیحسوحال
منرادربارهکافهوکافهنشینیبیانمیکرد،آنهمنوشتهایازبودلرکههم
شاعربودوهمفرانسویوفرانسههمکهمهدکافهوکافهنشینان...ونوشتن
رابرایمسختکردچوندیگرچیزیبراینوشتننداشتم،انگارهرچهرامن
میخواستمبنویسم،بودلردراینشعرگفتهبود.پشتمیزیککافهنشسته
بودم،اینشعربودلرراباالیکاغذنوشتهبودمودیگرنمیدانستمچهبنویسم.
دوســتم گفت« :چرا بقیهاش را نمینویســی؟» گفتم« :هرچه میخواستم
بگویم توی این شعر هست.
کاش این شــعر را مــن گفته
بودم».دوستمشعرراخواندو
گفــت« :جالــب اســت ولی
شبیه شعر نیســت ،مثل نثر
اســت ».گفتــم« :بــه خاطــر
ترجمه است ،روح شعر توی
ترجمــه از بیــن مــیرود».
دوستمگفت«:اینشعربودلر
را به اسم خودت چاپ کن».
گفتم« :یعنــی چی؟» گفت:
«یعنی زیرش به جای بودلر اسم خودت را بنویس ».گفتم« :مگر میشود؟»
دوستم گفت« :کی میفهمد؟» گفتم« :میفهمند ،خیلی زشت میشود».
دوستم گفت« :اگر این را خودت از خودت نوشته بودی ولی به جای اسمت
مینوشتی شارل بودلر باز هم میفهمیدند؟» گفتم« :صددرصد ».دوستم
گفت« :امتحان کن :به صندلــیاش نگاه کردم /همان جایی که همیشــه
مینشست /باز همان جا نشسته بود /...کافه شلوغ بود /یک نفر پرسید:
«میتوانم آن صندلی را بردارم؟» /گفتم« :نه» ،ژاک پره ور .نه شعر اول مال
بودلر است ،نه شعر دوم مال پره ور و نه شــعر آخر مطلب ،مال پاسترناک.
همه را خودم نوشتهام و برای اینکه شعرم خوانده شود از نام این بزرگان
استفاده کردهام .این کار را یکبار دیگر هم انجام داده بودم؛ اسم آدمهای
بــزرگ را قرض میگیــرم تا نوشــتهام دیده شــود و بعد اســم را به صاحب
بزرگش برمیگردانم؛ قرضی کوتاهمدت .این دیوانهبازی را من و دوستم
یک غروب دلگیر درآوردیم که دلمان گرفته بود و گوشــه یک کافه خلوت
نشســته بودیم .بوریس پاســترناک میگوید :در این دنیا دو جا را دوست
دارم /اول کافههای شلوغ و دوم کافههای خلوت را. ...
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