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پیشگفتار
پدربزرگ مادر یام در دهۀ  1940و  1950از بهترین فروشندگان شرکت صنایع
غذایی ِکال گ 1بود؛ مردی شوخطبع و خوشبرخورد .عاشق این بود که سر به
سر دیگران بگذارد .در عکسی که از بقیه عکسهایش بیشتر دوست دارم مثل
ژنرالها صاف و سیخ روی اسب کوچکی نشسته .اسب آنقدر کوچک است که
نوک انگشت پای پدربزرگ روی زمین میکشد .من هیچ وقت او را ندیدم ولی با
قصههایش بزرگ شدم .زمان او قصههای طنز محبوب بودند .اینجا یکی از آن
قصههای طنز قدیمی ولی خوب را تعریف میکنم تا ببینید قصهها چه نقشی در
برقراری ارتباط دارند.
مردی وارد فروشگاه حیوانات خانگی میشود و میگوید «یک
طوطی سخنگو میخواهم ».مغازهدار میگوید «بسیار خب
1 . Kellogg
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قربان ،من یک عالمه پرنده دارم که حرف میزنند .این طوطی
ََ
سبز بزرگی که میبینید از آن سخنگوهای قدر است ».بعد روی
قفس ضربه میزند و پرنده میگوید «خداوند شبان من است.
دیگر هیچ نمیخواهم ».طوطی کل انجیل را حفظ است.
مغازهدار به پرندۀ دیگری اشاره میکند« .این پرندۀ قرمزی
که اینجا میبینید سنش کم است ولی دارد حرف زدن یاد
میگیرد ».مغازهدار ناگهان میگوید «پولی کلوچه میخواهد» و
پرنده هم پشت سرش تکرار میکند «پولی کلوچه میخواهد».
مغازهدار ادامه میدهد «یک مرغ مینا هم دارم ولی مال یک
ملوان بوده .اگر بچه داشته باشید این یکی را نمیبرید ».مرد
میگوید «همان پرندۀ کم سن و سالتر را میبرم ،اگر بهم یاد
بدهید چهطور به حرفش بیاورم».
ً
مغازهدار میگوید «حتما بهتان یاد میدهم ».او کنار مرد
مینشیند و ساعتها بهش آموزش میدهد چهطور به یک
طوطی حرف زدن یاد بدهد .بعد پرنده را داخل قفس میگذارد،
پولش را میگیرد و مرد را راهی میکند تا برنامۀ آموزشیاش را
شروع کند .یک هفته بعد مرد عصبانی به مغازه برمیگردد« .این
پرندهای که به من فروختید حرف نمیزند ».مغازهدار میپرسد
«حرف نمیزند؟ طبق دستورالعمل من پیش رفتید؟» مرد جواب
میدهد «بعله ،مو به مو ».مغازهدار میگوید «خب ،شاید به خاطر
این باشد که آن پرنده تنهاست .حاال بهتان میگویم چه کار
کنید .این آینۀ کوچک را که میبینید بخرید و بگذاریدش داخل
قفس .پرنده که تصویر خودش را ببیند بالفاصله شروع میکند
به حرف زدن».
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مرد همان کاری را میکند که او میگوید ولی سه روز بعد دوباره
به مغازه برمیگردد« .به نظرم باید پولم را پس بگیرم ،آن پرنده
حرفبزن نیست ».مغازهدار کمی فکر میکند ،بعد میگوید
«شرط میبندم پرنده حوصلهاش سر رفته .اسباببازی نیاز
دارد .بفرمایید ،این زنگوله را بگیرید .مجانی است .بگذاریدش
داخل قفس پرنده .شرط میبندم به محض اینکه سرگرمی
داشته باشد به حرف بیاید ».یک هفته بعد مرد عصبانیتر از
قبل دوباره به مغازه برمیگردد و یک جعبۀ کفش هم همراهش
است« .آن پرندهای که به من فروختیدُ ،مرد ».جعبۀ کفش
کوچک بیچاره آن تو است.
را باز میکند .جنازۀ طوطی
ِ
«میخواهم پولم را پس بگیرم ».مغازهدار حسابی وحشت کرده.
«خیلی متأسفم ،نمیدانم چرا این اتفاق افتاد .ولی ...بگویید
ً
ببینم ...اصال پرنده تالش کرد که حرف بزند؟» مرد میگوید
«خب ،یک کلمه گفت ،درست قبل از اینکه از روی میلهاش
بیفتد و بمیرد».
مغازهدار میپرسد «چه گفت؟»
مرد جواب میدهد «غذاااااااا».
طوطی بیچاره از گرسنگی مرد .همانطور که آن طوطی به غذا احتیاج داشت ما
هم به قصهها احتیاج داریم .بیشتر ارتباطهایی که هدفشان تأثیرگذاری است
همانقدر برای ما مهیجاند که آینه و زنگوله برای طوطی گرسنه مهیج بود .مردم
بیش از اینها از شما انتظار دارند .آنها میخواهند حضور شما را در پیغامی که
میفرستید حس کنند ،میخواهند اثری از انسانیت حس کنند که ثابت کند این
«شما»یید که این پیغام را برایشان میفرستید .فقدان حضور انسانی در این دنیای
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پیشرفته و غرق در تکنولوژی باعث شده آدمها تشنۀ توجه باشند .قصهها کمک
میکنند آدمها حس کنند به آنها اعتنا شده و کسی با آنها ارتباط برقرار کرده و
در نتیجه آنقدرها تنها نیستند .قصههای شما به آنها کمک میکند بیشتر حس
کنند زندهاند ،چون بهشان ثابت میکند یک جایی یک انسان زندۀ دیگری هست
که دارد برایشان آن پیغام را میفرستد.
ٔ
قصه طنزی که تعریف کردم برای من و شما همین کارکرد را دارد :یک چیزی
ً
دربارۀ شخص من به شما میگوید .مثال حاال شما میدانید که خانوادۀ من اهل
ٔ
روحیه پدربزرگ من را میدانید و
شوخیهای عجیب و غریب هستند .حاال شما
میدانید که من خیلی دوستش داشتم .این شوخی مثل یک جایزه است که نشان
میدهد راه شما برای ارتباط برقرار کردن چیست .آیا شما به «زنگولهها و آینهها»
مثل بسامدهای قابل اندازهگیری ،هدف و شفافیت طوری توجه میکنید که ممکن
است غذایی مثل پیوند انسانی ،همان چیزی که عامل اصلی اشتیاق به دریافت
ارتباط است را فراموش کنید؟ ارتباط هرگز یک هدف نهایی نیست .ارتباط همیشه
ٔ
جمله ساده خالصه کرد:
ابزاری برای رسیدن به هدفی است که میشود آن را در یک
برآوردن نیازهای انسانی یعنی نیازهای خودتان ،آنها و ما .وقتی نیاز به غذا و سرپناه
برآورده شود ،بقیۀ نیازهایی که سر برمیآورند روانی هستند .اینکه نیازهای روانی ما
برآورده میشوند یا برآورده نمیشوند بستگی به قصههایی دارد که برای خودمان و
برای دیگران میگوییم؛ قصههایی دربارۀ اینکه چه چیزی از همه مهمتر است و چه
کسی در رأس آن قرار دارد.
ً
یک مشتری کامال راضی و خوشحال ممکن است بعد از شنیدن قصهای
دربارۀ اینکه مشتری دیگری محصول بهتری با نصف قیمت خریده نا گهان
ناراحت شود ،بعدش اگر به او اطمینان بدهید که این قصه درست نبوده و
رقیبی که اطالعات کافی نداشته آن را از خودش درآورده ،دوباره خوشحال و
راضی میشود .هیچ تغییر فیزیکی رخ نمیدهد ولی قصههایی که دربارۀ اتفاقی
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ً
گفته میشود برداشتها را کامال تغییر میدهد؛ برداشت دربارۀ اینکه چه چیزی
درست ،مهم و در نتیجه واقعی است.
قصهها اطالعات و دالیل خام را تفسیر میکنند تا اتفاق باو رپذیر را بسازند.
وقتی قصه را تغییر میدهید معنای اطالعات را تغییر میدهید .گزارۀ «مرد چاقو را
در بدن پسرش فرو میکند» میتواند به عنوان یک قتل تفسیر شود یا بریدن اضطراری
نای یک نفر برای نجات جانش؛ بستگی به قصهای دارد که میگویید .درک قدرتی
که قصهها در اختیار دارند هم فرصتی باورنکردنی است و هم مسئولیتی ترسناک.
قصههایی که به بهترین شکل خوراک ارتباط انسانی را فراهم میکنند ،بهتر
میتوانند واقعیتهایی ذهنی بسازند که پیامدهای فیزیکی داشته باشد .بساز و
بفروشی که با نقاشی بچههای مدرس ه کتابچهای تصویری از تاریخچۀ یک قطعه
زمین درست میکند ،شانس بهتری برای گرفتن مجوز دارد تا کسی که با پاورپوینت
راجع به توسعۀ اقتصادی سخنرانی میکند.
ً
انسانها لزوما ویژگیهای فیزیکی یک قایق تفریحی ،ماشین شیک ،دندانهای
ً
سفید یا اندام باریک را نمیخواهند .چیزی که آنها واقعا میخواهند احساسات و
هیجاناتی است که آن چیزها ممکن است با خود بیاورند .در نهایت تمام انسانها
نیازمند توجه دیگر انسانها هستند طوری که باعث شود حس کنند آدمهای
مهم ،خواستنی ،قدرتمند و سرزنده هستند .خدمات و کاالها فقط در صورتی
رضایتبخشاند که خوراک ارتباط انسانی را فراهم کنند .قصههایی که میگویید و
قصههایی که آدمها دربارۀ شما و محصوالت یا خدمات شما به خودشان میگویند،
باعث میشود تواناییتان در ایجاد حس رضایت بیشتر یا کمتر شود.
بیشتر اوقات حس حضور انسانی در ارتباط نادیده گرفته میشود .معیارهایی در
نظر میگیرند تا ارتباط را شفاف ،مختصر و جالب توجه کنند ولی در عوض ارتباط
بیمعنی میشود ،سر و تهش میرود و ناراحتی به بار میآورد .این «اهداف ثانویه»
اغلب هدف اصلی را که ارتباط انسانی است ،تیره و تار میکنند .بدون حضور یک

14

هبترین قصهگو برنده است

ٔ
زمینه رابطه فراهم نمیشود و به همین دلیل رابطه نمیتواند واقعی
فرد معین بافت و
و اصیل باشد .موقع برقراری رابطه باید خودتان حضور داشته باشید :خود واقعیتان،
نه آن نسخۀ جالخورده و ایدهآل از شما.
غایب بیشتر ارتباطهای ناموفق ،حضور انسانی است .راهحلش ساده
عنصر
ِ

است .برای اینکه حضورتان را با تمام ارتباطهایتان مخلوط کنید فقط باید
بیشتر قصه بگویید و تمام .اینطوری حضورتان را نشان دادهاید .حاال دیگر در
ارتباط شما انسانی حضور دارد .با استفاده از این کتاب قصههای بیشتری را با
روابطتان ترکیب کنید .قول میدهم حضورتان پررنگتر خواهد شد .مهمتر اینکه
با قصههای بزرگتری ارتباط پیدا میکنید که زندگی و کارتان را شکل میدهند،
طوری که زندگیتان را سرشار از معنی میکنند و دیگران را هم راهنمایی میکنند
که همین روال را پیش بگیرند.
آدمها در اقیانوسی از اطالعات و دادههای پراکنده شناورند که آنها را

کتاب تناقض
غرق در گزینههای متعدد میکند .به قول َبری شوارتز  1نویسندۀ
ِ
انتخاب :چرا هر چه بیشتر ،کمتر« 2در یک نقطهای کل انتخاب گزینهای از میان
دیگر گزینههادیگر نه تنها بیحاصل است بلکه زیانبخش هم هست .منشأ رنج
و حسرت است و به خاطر فرصتهای از دست رفته و انتظارات باالی غیرواقعی
باعث نگرانی میشود».
در این اقیانوس انتخاب ،یک قصۀ پرمعنی میتواند مثل یک منجی
حیاتبخش باشد که ما را با چیزی مطمئن و مهم مهار کند ،چیزی که الاقل
باثباتتر از صداهایی است که معلوم نیست از کجا میآیند ولی مدام میگویند به
من گوش کن.
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