دردسرقاطیشدنبا
آدمتنگنظر

چرا فکر یمکنمي دوابره انجامدادن کارها کسلکننده است؟
ممکن است لذتهای غیرمنتظرهای در دیدن دوباره فیلمها یا خواندن دوباره کتابها نهفته باشد

فاطمه قهرمانی| مترجم ،مرجعAtlantic :
یــك تفــاوت بچههــا بــا بــزرگ ســاالن
در فیلمدیدنشــان اســت .بچههــا یــک
انیمیشــن را صدبار هم که دیده باشند،
بــاز تمایــل دارنــد آن را ببیننــد و با لذت
تماشایشمیکنندامااصولدنیایبزرگسالیایناست
کههرفیلمیرافقطیکباربایددید،یاهرکتابیرافقطیک
باربایدخواند.اینتفاوتناشیازچیست؟
«جــو پینســکر» مــی نویســد :یکــی از ســناریوهای رایج،
تصمیمگیریزنوشوهربرایدیدنیكفیلماست.همیشه
گزینهایوجودداردکهبراییكیازآنهاهیجانانگیزاست

ولیدیگریآنراقب ً
الدیده،پساینگزینهمنتفیاستاما
مطالعهای جدید نشان میدهد این تصور نابه جاست که
چون قب ً
ال چیزی یا جایی یا کتابی را دیدهاید ،خواندهاید،
انجام دادهاید یا بازدید کردهاید ،دیگــر نباید برای بار دوم
سراغشبروید.تکراریکتجربه،ممکناستآنقدریهم
کهمردمفکرمیکنند،کسلکنندهنباشد.
طییکآزمایش«،اداوبراین»استادعلومرفتاریدانشگاه
شــیکاگو و تیم تحقیقاتی اش ،ســراغ افرادی رفتند که از
نمایشگاهیبازدیدداشتندوازآنهاخواستندکهبگویند
چقدر از نمایشــگاه لــذت بردهانــد و چقدر ممكن اســت
با دوباره دیــدن آن لذت ببرنــد .افراد معمــو ًال پیشبینی
میکردند که نمایشــگاه بــرای بار دوم بــه اندازه بــار اول

ســرگرمکننده نخواهد بود ،اما آنهایی که بنا به تقاضای
محققان دوباره به نمایشــگاه رفتند ،لــذت آن را تقریب ًا به
هماناندازهباراولارزیابیکردند.بهگفتهاوبراین،شاید
تدستکمگرفتهشده،لذتیاستکه
ایناحساسرضای 
ً
دیدن مکانهایی آشــنا میبریم .مثال شاید آثاری که در
با
ِ
موزهبهنمایشدرآمده،دراولینبازدیدخستهکنندهولی
درروزدومتحملپذیرباشد،ممکناستگوشهوکنارموزه
با چیزی روبهرو شــویم که در گذر اول به چشممان نیامده
اســت .در دل چیزهایی که گمان میکنیم تمــام و کمال
تجربه کردهایم ،نکات بدیع و تازهای کمین کردهاند ،ولی
ماایننکاترانادیدهمیگیریم.
درآزمایشیدیگر،اوبراینازافرادخواستفیلمیراکهقب ً
ال

درسهایی که از تامی شلبی میگیریم!
میالد فروحی
اگرسریالپیکیبالیندرزرادیدهاید،حتما
تامیشلبیرامیشناسید.فردیخشنو
قاتلی کارآزموده که در عین حال تاجری
هوشــمند و زیرک اســت که ویژگیهای
مثبتاودرتجارتمیتواندالهامبخشماباشد.
دروغها سریعتر از حقیقت پخش میشوند

شروع فعالیتهای جدید اقتصادی فرد را با چالشهای
بیشــماری مواجه میکند.متاســفانه ممکن اســت در
موقعیتهای مختلــف مانند زمــان معاملــه و بازاریابی
حتی به خودش هــم دروغ بگوید .اغلب این تصور وجود
دارد که افراد کارآفرین برای تقویت چهرهشان همواره
دروغ میگوینــد و حقایــق را تحریف میکننــد یا اغراق
میکنند تا در جذب مشتریهای جدید ،جذب سرمایه
و تبلیغات موفق باشند .با اینحال دروغگویی میتواند
مانند قرارگرفتن در یک سرازیری لغزنده باشد .زیرا اگر
یادتان نباشد که در گذشــته چه دروغهایی گفتهاید ،با
مشکل مواجه میشوید! امروزه از دید مشتری صداقت
ارزش بیشتری دارد .با پیشــرفت شبکههای اجتماعی
گفته شلبی به حقیقت پیوسته است زیرا دروغها زودتر
از حقیقت پخش میشوند.
میتوانیــد کارتــان را عــوض کنیــد امــا

خواستههایتان را نه

یکــی از بهتریــن اتفاقــات برای مــا این اســت که با
انجــامدادن کار مورد عالقهمان کســب
درآمــد کنیم .وقتی که بــه این نقطه
برســیم ،دوســت داریــم در همین
رونــد باقــی بمانیم .مــا معموال
دربــاره زندگــی مــورد
عالقهمــان رویابافــی
میکنیــم .زمانــی کــه
از شــغلی بــه شــغل
دیگــر و از یــک ایــده
بــه ایــده تجــاری دیگر
رو میآوریــم ،تــا وقتی
کــه نتوانیم پاســخ گوی
خواســتههایمان باشیم،
خشنود نمیشویم .ما میتوانیم
کارمــان را تغییــر دهیــم اما تا
زمانی که در مسیر بزرگترین
خواســتهها یمان قــرار
نگیریم ،راضــی نخواهیم
شد .اگر میخواهید کار
یا فعالیتــی را آغاز کنید،

حتما کاری را انجام دهید که به آن اشتیاق دارید.
شجاعت یعنی رفتن به جایی که قبال کسی نرفته

عکس نوشت

 3عکس ماندگارِ یک دههگذشته
 CNNبا بررسی عکسهای یک دهه گذشته 100 ،عکس برتر را انتخاب کرده

که  3مورد از آنها را میبینید.

ما معموال در منطقه امن و راحت خودمان باقی میمانیم
تا احســاس آســودگی کنیم .ایــن کار میتوانــد مانع از
رسیدن به چیزهایی شود که واقعا آنها را دوست داریم.
شــما نمیتوانیــد پیشبینی کنیــد که چــه اتفاقاتی رخ
میدهد زیرا هرگز آن مســیر را تجربه نکردهاید .تنها راه
ی اینکــه دقیقا راجع به جزئیات چیــزی اطالع پیدا
برا 
کنید این است که آن کار را انجام دهید و در بطن آن قرار
گیرید .معموال در انتها خواهید دید که عواقب ریسکتان
آنقدر هــم که نگــران بودید بد نبــوده اســت .بنابراین،
شجاع باشید و در محدوده ناشناختهها وارد شوید.
کســانی کــه ســختیها را تحمــل میکننــد

رشد خواهند کرد

احتماالداستانرقابتخرگوشوالکپشتراشنیدهاید
که در آن الکپشــت که ُکند اســت میتواند در رقابت با
خرگوش مغرور پیروز شود .بهعنوان یک کارآفرین ممکن
است خودمان را با رقبا مقایســه کنیم و نگاهمان درباره
ت تغییر کند .بهمرور زمان بهدشــواری می توانیم
موفقی 
انگیزه خود را حفظ کنیم زیرا شــاید به نظر برســد دیگر
نمیتوانیم در رقابت پیروز شــویم .ایــن موضوع تاحدی
نشان میدهد که چرا برخی استارت آپها
در آغاز راه شکست میخورند .با اینحال
اگر ایدهتان را باور داشته باشید و بتوانید
فراز و نشیبهای راه را پشت سر بگذارید،
موفق خواهید شــد .اشــتیاق شلبی در
موفقیــت بیهمتاســت .او بــا
وجــود تجربههــای خطرناک
و مرگآفریــن و دچارشــدن
بــه اختــال اســترس پس
از ســانحه ،راه پیشرفت و
موفقیتراپیدامیکند.
در ایــن دنیــا

استراحتی ندارم

کار سرتاســر لــذت
و زیبایــی نیســت
اما اگــر مشــتاق آن
باشــید ،به زحمتش
میارزد .در مســیرتان
تأثیر ســخت کوشــی را دســتکم
نگیریــد و همانطــور کــه از تامــی
شلبی میآموزیم ،تا زمانی که امید و
خودباوری داشته باشیم میتوانیم از
شکستها درس بگیریم و رشد کنیم.

زندگیسالم
پنج شنبه
 3بهمن 1398
شماره 1522

کاناپه

ندیدهبودندوفکرمیکردندازآنلذتمیبرندببینند.شب
بعد،دوبارههمانفیلمرابرایبعضیازآنهاپخشکردند
وازآنهاخواستندبین ۱تا ۷بهلذتخودازتماشایفیلم
نمره بدهنــد .گروهی که شــب دوم فیلم را ندیــده بودند،
بار اول نمره  5.3به آن دادند ،ولی گفتند اگر آن را دوباره
ببینندحدود 3.5خواهدبوداماگروهیکهباردومفیلمرا
چقــدر خــوب می شــود کــه معلم
تماشا کردند ،به طور متوسط نمره 4.5به تماشای دوباره
هوشــیار از شــرایط مختلف برای
فیلمدادند.
آمــوزش بچــه هــا اســتفاده کند،
این اختالفات ،یافته اوبراین را به خوبی تشــریح میکند.
حتی معلم ریاضی.
اینگونه نیســت که تماشــای فیلم بــرای دومیــن بار طی
ایــن داســتان کوتــاه را بخوانیــد :اســتاد ریاضــی
 ۲۴ســاعت به همان انــدازه اولینبار لذتبخش باشــد؛
داشتیم ،یک روز خارج از درس ،گفت:
که احتما ًال چنیــن هــم نخواهد بــود اما به نظر میرســد
* اعداد کوچکتــر از یک ،خواص عجیبــی دارند!
خوشایندترازآنیباشدکهپیشبینیمیکنیم.بزرگترین
شــاید بتوان آنها را با انسانهای حقیر ،خودپسند
کاربرداینیافتهازنظراوبراینایناستكهبااینکارهمدر
ً
و تنگ نظر مقایسه کرد .مثال ( )0.2وقتی در آنها
وقتشانبرایتصمیمگیریگزینههایجدیدصرفهجویی
ضربمیشوییامیخواهیباآنهامشارکتکنی،
میشودوهمبهاندازهیکتجربهجدیدخوشحالمیشوند.
3×0.2 = 0.6
ل
تو را هم کوچک میکنند .مث 
بهگفتهاوبراین،افرادپسازاینتحقیق،بارویکردمتفاوتی
* وقتــی میخواهــی بــا آنهــا تقســیم شــوی یــا
سراغبرخیتصمیماتروزمرهشانمیروند.اگرهدفاین
مشکالتت را با آنها تقســیم کنی و بازگو ،مسائلت
است که کمی استراحت كنند ،احتما ًال بیشتر وقتشان را
بزرگتر میشوند.
صرف انجام کاری می كنند که از قبل میدانند دوستش
3÷0.2=15

پیداکردن چیزی جدید
دارند ،نه این که وقتشــان را برای
ِ
* وقتی با آنها جمع میشوی و در کنار آنها هستی
هدربدهند.
مقدار زیادی بــه تو اضافه نمیشــود و چیــزی به تو
بچهها اغلب با کمال میل فیلمهای تکــراری را میبینند
نمیآموزند.
و کتابهــا و آهنگهای تکــراری را میخواننــد .به گفته
3+0.2 =3.2

اوبراین ،کــودکان هنوز درک نکردهاند کــه چگونه ارزش
* و اگر آنها را از زندگی کم کنی چیز زیادی از دست
تازگی را ارزیابی کنند .یا شاید هم آنها ارزش موجود در
3-0.2 =2.8
ندادهای !
فعالیتهای قدیمی را درستتر ارزیابی میکنند و هنوز
زندگــی ارزشــمند خودتــان را بهخاطــر آدمهــای
آنقدر اجتماعی نشدهاند که تکرار را نمادی از ایستایی و
کوچک ،خودخواه و تنگ نظــر بیارزش نکنید و در
کسلکنندگیبدانند.
ً
عوض با انسان های بزرگ ،بلندنظر و کریم رفاقت و
امروزهگوگلپیداکردنفهرستیازبهترینمواردراتقریبا
نشست و برخاست کنید.
درهرزمینهاینسبت ًاآسانکردهاستکهدوستانتانانجام
دادهاندوشماهنوزامتحاننکردهاید.اینوضعیتمیتواند
اعصابخردکن شود .به گفته اوبراین ،ذهنیتی که «فقط
یکبار و بس» را تجویز میکند ،ممکن است «نشانه نوعی
انطباقخوشایندبرایکاهشباروفشارشناختیباشد»،
یعنی چیزی که به افراد کمک میکند تا حرکت به سمت
گزینهبعدیراتوجیهکنندامانکتهاینجاست:هنگامیکه
تصمیممیگیریدسراغگزینهبعدیبروید،ممکناستآن
چهرادرمقابلتانقراردارددستکمگرفتهباشید.
مهاجران
ِ
آفریقایی
گوشیها شان
را باال گرفتهاند
و سعی میکنند
سیگنالهای
ارزان از کشور
همسایه ،سومالی
را دریافت کنند!
منبع :نشنالجئوگرافیک

دبیرکل فدراسیون جهانی فوتبال ،سپ بالتر در زیر بارانی از دالر که در
یک کنفرانس خبری در زوریخ سوئیس بر سرش ریخته شد .منبع :رویترز

ساکنان در
نیوفانلد و
البرادور،
عبور نخستین
ِ
کوه یخ فصل
را تماشا
میکنند.
منبع :رویترز

نامهای به دخترم ،او که  47کروموزم دارد

مادرکودکیباسندرومداونبودن،چگونهاست؟روزهایابتداییبسیارسختاستامابعداز 30سالچه؟

نرگس عزیزی| مترجم
حــدود  30ســال پیــش انــگار کــه
انفجــاری رخ داده باشــد ،تــو وارد
زندگی مــا شــدی .حــرف از انفجار
میزنــم ،چــرا کــه پیــش از
تولدت ،کسی به ما درباره وضعیت تو هشدار
ندادهبود.باتولدتودنیابرسرمخرابشد؛من
به دنیایی پرتاب شده بودم که خودم را متعلق
به آن نمیدانســتم .خاطرات اولیــه من تلخ و
ناخوشایندند .یادم هســت دور و برم افرادی
خوب من را میخواهند،
که تصور میکردند
ِ
با ترحم به من نگاه میکردند و میپرسیدند:
«مگهبرایغربالگرینرفتهبودی؟»
زندگــی بــا تــو ،گاهــی لذ تبخــش و

گاهی ...
زمان دشــواری بود و پذیرش شــرایط جدید به هیچ
وجه آســان نبود .خواهر بزرگ ترت کــه در آن زمان
دو ساله بود ،با تو خوب کنار آمد .برادر کوچکترت
دو ســال بعد از تولد تو به دنیا آمد و ســه ســال بعد از
آن خواهــر دیگــرت به جمع مــا اضافه شــد .زندگی
خانوادگــی امــا آشــفته بــود .لحظــات لذتبخــش
وجود داشــت اما در کنار آن زمانهایی که از شــرم و

خستگی لبریز میشدیم هم بود؛ مثل وقتی که تو در
لباسفروشی لباسهایت را در آوردی یا لوازم آرایش
خواهرت را در توالت ریختی و سیفون را کشیدی.
توان یادگیری تو در حدی اســت کــه امکان صحبت
کردن کامل را نداری و برای همیــن نیاز به مراقبت
تمام وقت داری .شــرایط تو به شکلی اســت که نیاز

به یک برنامه منظم و ثابت داشته و داری .خواهران
و بــرادرت حــاال بــزرگ شــدهاند و مســتقل زندگی
میکنند .مــن و پــدرت از هم جدا شــدهایم ،شــاید
بخشــی به خاطر فشــار زیادی بــود که نگهــداری از
کودکــی دارای معلولیــت به مــا وارد کرد .تــو با من
زندگی میکنی و هنوز مثل گذشــته عاشق کارتون
هستی .دلم میخواهد بدانم این تغییرات از دریچه
چشــم تو چگونه اســت؟ میدانم که پذیرش مسائل

در سکوت باعث شــده تا درک متفاوت و عمیقی که
از طبیعت انسان داری ،در تو پوشیده باقی بماند.
حاال قدردان کروموزم اضافه تو هستم
من و پــدرت هــر دو از رابطه خوبــی که با تــو داریم،
لذت میبریم و پدرت هنوز ســهم بزرگی در زندگی
تــو دارد .خواهــران و برادرت هــر چند وقت
یک بار سری به ما میزنند تا تو را ببینند و در
آغوش بگیرند .تو خیلی کم حرف میزنی اما
حضورت برای همه ما تاثیری شــگرف دارد.
تو مشاور و به نوعی راهبر ما هستی .برای ما
تو نماد ســادگی حیاتی و ضروری در زندگی
هســتی که اغلب هرج و مرج زندگی روزمره
باعث میشود تا فراموشش کنیم.
ســهم تو در مفاهیم مثبتی که بــه زندگی هر
یک از ما آوردی ،غیرقابل سنجش است و آن
کروموزم اضافهای کــه داری ،همانی که من
در روزهای اول بعــد از تولدت ،از آن نفرت داشــتم،
حاال قدردانش هستم .چرا که آن کروموزم خصیصه
خاص و متمایزکننده شــخصیتی فوقالعاده ،یعنی
توست و به تو تعلق دارد.
تــو نقطــه اتصــال همــه مــا در خانــواده بــودی و
باعث شــدی تــا ما بــه چنیــن خانــواده اســتثنایی و
فوقالعادهای تبدیل شویم .برای من افتخاری است
که مادر تو هستم.
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