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فهرست | 

مدارس ناکارآمد، دانش آموزان ناراحت

شاید بهترین راه آموزش ترک تحصیل 
باشد

دانش آموزان نیازهای متنوعی دارند که نظام های آموزشی یکپارچه 

جواب گوی آن نیست

| نوشتۀ کیتی رایلی

آستانٔه تبدیل شدن به انسان

اولین کلمه هایی که بچه ها به زبان می آورند 
چه معنایی دارند؟

بعضی ها فکر می کنند رسنوشت هر آدمی به اولین کلمه هایش 

ربط دارد

| نوشتۀ مایکل اِرارد

رسمقاله

نوشتار

نوشتار

14

32

35

نفرین نبوغ 

دوست دارید بچه تان نابغه باشد؟ احتماالً 
چیزی از نبوغ نمی دانید

ما هوش استثنایی را مزیتی حرست برانگیز می شامریم. پس چرا 

خیلی از نابغه ها بدبخت اند؟

| نوشتۀ مگی فرگوسن نوشتار

مرا پرنسس صدا نکن

مادر اولین کسی است که »شرمندگی از 
ظاهر« را به دخترش یاد می دهد

وقتی که دخرتان و زنان احساس بدی دربارٔه تنشان داشته باشند، 

چه کسی سود می برد؟

| نوشتۀ هانا سلیگسان
نوشتار

41

رنج و لذت تنهایی

تنهایی نگاه است نه کلمه
گویی در تنهایی کیفیتی است که منی توان از آن سخن گفت 

| نوشتۀ محمد مالعباسی

23
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انباشت غیرمادی

چند تکه لباس و تمام: زندگی 
بی خانمان های ثروتمند

وقتی می شود اجاره کرد، خریدن چه لزومی دارد؟

| نوشتۀ سم سندرز

یک زندگی مملو از خرحاملی

هیچ کس برای شروع کار در اول هفته 
خدا را شکر نمی کند

رسانجاِم منطقِی کار بیش ازحد زیاد، قطعاً، فروپاشی ذهنی و 

جسمی است

| نوشتۀ ارین گریفیث

یک پارادایم اقتصادی جدید

آیا به پایان عصر نئولیبرالیسم رسیده ایم؟
اصلی ترین نظریه های اقتصادی امروز »نابرابری« را اصالً در نظر 

منی گیرند، اما این روند در حال تغییر است

| نوشتۀ هدر بوِشی

کتاب خواندن در عرص اینرتنت

چرا اکثر کتاب هایی را که می خوانیم 
فراموش می کنیم؟

مردم غالباً بیش از آنچه بتوانند در مغز خود نگه دارند اطالعات 

وارد آن می کنند

| نوشتۀ جولی بک

نوشتار

نوشتار

48

54

57

66

فهرست | 

فرزندپروری مخفیانه

زنان شاغل کودکانشان را مخفی می کنند
بعضی ها فکر می کنند پس از چند ماه مرخصی بچه ناپدید 

می شود 

| نوشتۀ امیلی اُسرت نوشتار

44

نوشتار

نوشتار

نوشتار
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فهرست | 

دنیای پیش از اینرتنت

قبل از اینترنت چه کار می کردی؟
گویا ما از این جهت منحرصبه فردیم که واپسین منونه های یک گونٔه 

روبه انقراض  هستیم

| نوشتۀ  لیا مک الرن

رسعت جامعه و ساعت درونی ما

»زود باش لعنتی!«: چرا از آدم های ُکند 
متنفریم؟  

چطور تشخیص می دهیم کارها به اندازۀ کافی رسیع پیش 

منی رود؟

| نوشتۀ چلسی والد

نوشتار

نوشتار

71

78

84

کتاب بازها چطور عشق بازی می کنند؟ 

دو کتاب باز به هم دل بستند، اما زن رازی 
شرم آور داشت

طی شش ساِل پس از بیست سالگی، آدم دیگری شدم که خودم 

هم منی شناختم

| نوشتۀ کارال ماری-رز دروس
نوشتار

چگونه کتاب بخوانیم؟

کمتر بخوانید ولی دوباره بخوانید
کتاب هایی در قفسه هستند که منی توانم با اطمینان بگویم آیا 

تابه حال آن ها را خوانده ام یا نه

| نوشتۀ رولف دوبلی

74

نوشتار

چگونه عادت هایامن را تغییر دهیم؟

برای تغییرکردن باید شخصیتتان را تغییر 
دهید، نه رفتار روزمره تان را

نگاهی نو به عادت ها و اینکه چطور باید زیست

| نوشتۀ الیاس انتیال

89

نوشتار
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چالش های معارص عقالنیت

انسان این قدر هم ابله نیست
امروزه مدام به ما می گویند انسان ملغمه ای »غیرعقالنی« از 

پیش داوری هاست. آیا این ادعا »عقالنی« است؟

| نوشتۀ  استیون پول

نوشتار

96

فهرست | 
خاطرات، خانواده و تعهدات گذشته

حتی در دوران پیروزی، خوابِ شکست هایمان را 
می بینیم

رؤیاها ما را به گذشته می برند تا دوباره حرست کارهایی را 

بخوریم که انجام نداده ایم

| نوشتۀ ریچارد روسو

93

نوشتار

نوشتار

اندوه در عشق ریشه دارد

عکاسی از مرگ به من چه آموخت؟
اینکه در بدترین روز ممکن دوربین به دست وارد زندگی دیگران 

شوی چیز غریبی است

| نوشتۀ کروالین کتلین

بدترین خطاهای تایپی

خطاهای تایپی که زندگی آدم ها را عوض 
کرده اند

یک پیامک اشتباهی یا خطای تایپی می تواند پیامدهای عجیبی  

داشته باشد

| نوشتۀ  تام المونت

104

113

نوشتار

نوشتار

نوشتار

107
ببین افکارت چگونه به سادگی برمی خیزند و می میرند

اگر به دنبال آرامش بدوید، شاید خود 
واقعی تان از دست برود

ذهن آگاهی می گوید به هامنچه از راه می رسد توجه کنید، ولی 

خودتان را زیادی در دام افکار نیندازید. چقدر می توانیم به این 

روش مطمنئ باشیم؟

| نوشتۀ  ساهانیکا راتنایاکه
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فهرست | 

ذهن پیرو واقعیت ها نیست

واقعیت نظر افراد را تغییر نمی دهد
تغییر نظر افراد، یا خودمان، پیچیده تر از چیزی است که تصور 

می کنیم

| نوشتۀ اُزان وارُل نوشتار

141

جمهوری گفت وگوها

آیا بعد از هابرماس دیگر کسی مردم را به 
گفت وگو دعوت خواهد کرد؟

در سالی که هابرماس نودساله شده است، گفت وگو بی فایده تر از 

همیشه به نظر می رسد

| نوشتۀ ریموند گُْیس
نوشتار

145

خطر رسایت امیال

بیشتر کارهایی که در زندگی می کنیم 
مطابق میل اطرافیانمان است

آن عطر، آن کفش، آن سیگار: خواسنت چیزها به شدت مرسی است. 

آیا می شود در مقابل این رسایت مصونیت پیدا کنیم؟

| نوشتۀ  ِبنس نانای

126

دیدن با زبان، جهت یابی با المسه 

آیا انسان ها هم می توانند مثل پرندگان 
حس جهت یابی پیدا کنند؟

باورهای عامیانه از وجود نوعی حس ششم حرف می زنند. علم 

می گوید تعداد حواس خیلی بیشرت است

| نوشتۀ  سانی بینز
نوشتار

120

منترش کن یا نابود شو

آیا کسی می تواند علم را از دست صنعت 
انتشار مقاله نجات دهد؟

اگر در برابر این مقاالت مهمل کاری نکنیم، روزی می رسد که دیگر 

کسی به علم اعتامد نخواهد کرد

| نوشتۀ الکس گیلیس

131

نوشتار

نوشتار
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بومرنگ امپریالیسم

هیتلر با اروپا همان کاری را کرد که بقیۀ 
اروپایی ها با مستعمره هایشان می کردند

وقتی روش های رسکوب استعامری در خود کشورهای استعامرگر 

به کار گرفته می شوند

| نوشتۀ کانر وودمن

غریبه ای در اجتامع

تنهایی و طبیعت بشر
وقتی تنها می مانیم، متام قوای جسمی ما بسیج می شوند تا رابطۀ 

اجتامعی جدیدی را رشوع کنیم

| نوشتۀ  جان تی. کاسیوپو و ویلیام پاتریک

تنهایی متضاد ندارد

جان کاسیوپو: تنهایی مثل کوه یخ است
احساس تنهایْی ُمرسی، ارثی و بسیار فراگیر است، اما راه هایی 

برای درمان آن وجود دارد

| گفت وگو با جان کاسیوپو

نوشتار

156

169

182

فهرست | 

پرونده

پرونده

نوشتار

اخالق باور

آیا حق داریم هر چیزی را که دلمان می خواهد 
باور کنیم؟

باورها چیزهایی خصوصی نیستند که انتظار داشته باشیم کسی 

آن ها را زیر سؤال نربد

| نوشتۀ دانیل دونیکال
نوشتار

153

بیشرت لیربال و کمرت هژمونیک باش

آمریکا چطور قدرتش را به دست خود به 
باد می دهد؟ فرید زکریا توضیح می دهد
عرص تفّوق ایاالت متحده یک دورٔه کوتاه رسمستی آور بود که 

ابتدا و انتهایش از جنس فروپاشی بود

| نوشتۀ فرید زکریا

161

نوشتار
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صنعت تنهایی؟

ما قبل از شبکه های اجتماعی هم تنها 
بوده ایم

فناوری های ارتباطی در کنار مطالعات روان شناختی جدید احساس 

ما به تنهایی را عوض کرده اند

| نوشتۀ لوک فرناندز و سوزان ِجی. َمت

پایان خلوت

کناره بگیر و از تنهایی نترس 
حتی اگر فرهنگ امروزی ما با خلوت  گزیدن دشمن باشد، هنوز 

می توانیم راهامن را از آن جدا کنیم

| نوشتۀ ویلیام دریزویتس

پرونده

پرونده

پرونده

187

201

207

طردشدن می کُشد

برای مغز فرقی ندارد که استخوانت 
شکسته یا قلبت

طردشدن فقط به سالمت ما آسیب منی رساند بلکه می تواند 

کشنده باشد

| نوشتۀ الیتسا ِدرِمنژیسکا
پرونده

اعرتافات یک بازندۀ تنها

بزرگ ترین چیزی که مردان میان سال را 
تهدید می کند دخانیات یا چاقی نیست، 

تنهایی است
اگر اعرتاف به تنهایی بکنی، مثل این است که اعرتاف کرده ای 

باخته ای

| نوشتۀ بیلی بیکر 

پرونده

214

قرص ضدتنهایی، روزی دو عدد

افسردگی شاید با قرص درمان شود، تنهایی 
چطور؟

هامن طور که تشنگی عالمت کم آبی است، تنهایی هم نشان 

می دهد دچار فقدان رابطه اید

| نوشتۀ  الرا انتیس

193
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هرن تنهابودن

در خلوت افکارم، بیش از هر زمان دیگری 
احساس سرزندگی می کنم

آیا فکر تنهابودن وحشت زده تان می کند یا حس خاص بودن به شام 

می دهد؟

| نوشتۀ اریکا بیوست 
پرونده

224

فهرست | 

تنها در مزرعه

میان انزوا و تنهایی
آیا چیزی می تواند جای همرسی استثنایی را که بیست  سال با او 

زندگی کرده اید پر کند؟

| نوشتۀ دونالد هال

221

پرونده

نگریسنت به تاریخ از فراز آسامن

باستان شناسی از فضا: چطور آینده 
می تواند به کشف گذشته کمک کند؟

مؤلف باستان شناسی از فضا دربارۀ کتاب جدیدش حرف می زند

| گفت وگو با سارا پارکَک

239

گفت وگو

بازاریابی یعنی این

بهترین کتاب های بازاریابی به پیشنهاد 
ست گودین

الزم نیست در تِد سخرنانی کنید تا بازاریاب باشید

| گفت وگو با ِست گودین

232

گفت وگو

گفت وگو

بحران اعتامد، بحران علم245

چرا مقابل دانش مقاومت می کنیم؟
وقتی کسی چیز غلطی را باور کرد، دیگر کار از کار گذشته است. 

باید قبل از آن دست به کار شویم

| گفت وگو با آسا ویکفورش

ِ
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زوال رقابت و ظهور انحصار

سرمایه داری را جف بیزوس نابود می کند، 
نه کیم جونگ-اون

رشکت های انحصاری دارند به دیکتاتورهایی در قلب نظام 

رسمایه داری تبدیل می شوند

| نوشتۀ جاناتان تِِپر

آیا الگویی برای انسان وجود دارد؟

انسان ها شدیداً با هم متفاوت اند، یا عمیقاً 
به هم شباهت دارند؟

رابرت پلومین و نیکالس کریستاکیس بحث قدیمی »طبیعت یا 

تربیت« را دوباره زنده کرده اند 

| نوشتۀ سی. برندون اگبونو و سی. مالیک بویکین

271

276

داستان دو تولد

با هر کودک، مادری هم زاده می شود
تو آمدی که نشانم بدهی درد هرگز بهرتین معلم من نبوده است

| نوشتۀ لزلی جمیسون

وسعت یاور عمق است، نه دشمن آن

هدفتان در زندگی وسعت است یا عمق؟
قانون موفقیت در ده  هزار ساعت را به یاد دارید؟ فراموشش 

کنید

| نوشتۀ جیم هولت
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کتاب

بررسی 
کتاب
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کتاب

از مردان اندیشه تا فالسفۀ بزرگ

آخرین مصاحبه با برایان مگی
من منی خواستم آن برنامه ها را بسازم، دیگران مجبورم کردند

| نوشتۀ جان مایر
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درباب تکامل چاقی در جامعه

چاق بودن عادی است، به همین دلیل 
نمی خواهیم چاق باشیم

آرمان شهرگرایی، پزشکی و صنعت مدرن دست به دست هم 

داده اند تا فهم ما از چاقی تغییر کند

| نوشتۀ کریستوفر ای. فورث

دوپامین و نه هیچ چیز دیگری

از دیازپام تا پورنوگرافی: زندگی در عصر 
اعتیاد

رسمایه داری به نحوی نظام مند از ضعف های احساسی ما سود 

می برد، آیا کاری از دست ما ساخته است؟

| نوشتۀ میکا میدوکرافت

آیا خانواده رصفاً پیوندی زیستی است؟

تقدیم به پدرم، که نسبتی با من نداشت
صدها هزار نفر از ما کسانی را پدر و مادر خودمان می دانیم که 

درواقع نسبتی با ما ندارند 

| نوشتۀ ریچل کوک

داغی که رسد منی شود

وقتی فرزندمان را از دست می دهیم، 
زندگی دردناک تر از مرگ می شود

دوباره ستاره ها را دیدیم داستان کنارآمدن یک نویسنده با مرگ 
دخرت دوساله اش را روایت می کند

| نوشتۀ الکس ویچل

نوشتار

بررسی 
کتاب
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فهرست | 

آیا امیدی باقی مانده است؟

زمین: خانه ای که سوزاندیم و خاکستر کردیم
مروری بر دو کتاب جدید که هشدار می دهند فاجعه از چیزی 

که فکر می کنیم به ما نزدیک تر است

| نوشتۀ آلن وایزمن

287
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کتاب
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بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب
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فهرست | 

سفری به درون ذهن کدنویس ها

سیلیکون ولی: درۀ مردان درون گرا
وقتی قرار است برنامه ای بنویسید که میلیون ها نفر از آن 

استفاده کنند، ضعف هایتان مهم می شود

| نوشتۀ نلی بولز

تاریخ پرفرازونشیب شوخی

سیاستِ شوخی
ادادرآوردن ها، لودگی ها و شوخی ها یادآور شکنندگی هراسناک 

هنجارها  هستند

| نوشتۀ تری ایگلتون
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کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
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سقلمه ساالری

حکومت بهتر است مثل وِیز باشد: فقط 
کمک کند به مقصدتان برسید 

بررسی کتاب دربارۀ آزادی عمل نوشتۀ کس سانستاین

| نوشتۀ ساموئل موین

بررسی 
کتاب

بهانه ای دست ترول ها ندهید

رابرت گرین هفت گروهی را معرفی 
می کند که در شبکه های اجتماعی 

آرامشمان را به  هم  می زنند
بدانید این افراد از یک قامش نیستند و منی شود با آن ها یک جور 

رفتار کرد

| نوشتۀ رابرت گرین

325
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رنج و لذت تنهایی  

تنهایی نگاه است نه کلمه 
گویی در تنهایی کیفیتی است که منی توان از آن سخن گفت

گاهـی روزهـا جلـوی  ... بی حالـی ای درمان ناپذیـر ... 
 بـوم نقاشـی اش می نشسـت، بـا ناخشـنودی بی پایـان، 
و حتی نمی توانست دستش را باال بیاورد تا این طلسم 
پوسـترهای  طراحـی  بـا  مـدت  ایـن  طـی  بشـکند«.  را 
و  غـم زده  سـبِک  و  می گذرانـد  زندگـی  تبلیغاتـی 
رفته رفتـه  می کـرد.  کامـل  به تدریـج  را  خـودش  تاریـک 
عناصـری مثـل »پنجـره«، »شـب« و »فضاهـای خالـی 
 و بسـتۀ شـهری« بـه چهارچـوب اصلـی نقاشـی های او 

تبدیل شدند.  
کــه از بســیاری  هوپــر در 42 ســالگی بــا دختــری 
جهات نقطۀ مقابل خودش بود ازدواج کرد. بااین حال، 
ازدواج با زنی ســرزنده و پرطراوت نیز نتوانست روحیۀ 
منزوی او را تغییر دهد. همسرش، ژوزفین نیویسون که 
خود نقاشــی حرفه ای بود، جایی گفته اســت: »گاهی 
اوقات حرف زدن با ِادی مثل پرتاب کردن ســنگ توی 
چــاه اســت، بــا این تفــاوت کــه حتی صــدای خوردن 
ســنگ بــه انتهــای چــاه هــم بــه گوشــتان نمی رســد«. 
در  او  اصلــی  مــدِل  ژوزفیــن  ازدواج،  ایــن  از   بعــد 

نقاشی هایش بود. 
دو ســال بعــد، در 1927، هوپــر یکی از مشــهورترین 
که  کرد. اتومات زنی را نشان می داد  نقاشی هایش را تمام 
تــک و تنها پشــت میــزی در کافه ای خلوت نشســته و به 
فنجان نوشــیدنی اش خیره شــده اســت. پنجــره ای بزرگ 

ترکـه ای،  بـود  جوانـی  سی سـالگی  در  هوپـر  ادوارد 
بلندقامت، خجالتی، کم حرف، درون گرا و محافظه کار. 
کـه بـه جـز  در مدرسـه دانش آمـوزی سـربه راه و آرام بـود 
نقاشـی بـه چیـز دیگری عالقۀ چندانی نشـان نمی داد و 
در سال های بعد از مدرسه، به لطِف وضع مالی نسبتًا 
خـوب خانـواده اش، بـرای ادامـه دادن راه هنـری خـود از 
کافی برخوردار بود. در دانشگاه شش سال در  حمایت 
کرد و در این سال ها با آثار ادوار  رشتۀ نقاشی تحصیل 
مانه، نقاش فرانسـوی، و رالف والدو امرسـون، نویسندۀ 
گرفـت. هوپـر در نقاشـی بـا  رمانتیـک آمریکایـی، خـو 
رنگ روغـن، آبرنـگ، زغـال و سـیاه قلم مهـارت داشـت 
و به تازگـی اسـتودیوی آبرومنـدی نیـز در نیویـورک اجـاره 
کرده بود. همه چیز فراهم بود، اما یک مانع بزرگ راهش را 
سد می کرد: هوپر موضوعی برای نقاشی پیدا نمی کرد. 
چشـم اندازهای  از  می خواهـد  دلـش  کـه  می دانسـت 
یـا  شـلوغ  خیابان هـای  از  امـا  بکشـد،  نقاشـی  شـهری 
ساختمان های عظیم و تودۀ درحال جنب وجوش مردم 
نقاشـی های شـهری اند خوشـش  اصلـِی  کـه مضامیـن 
در  پرسـه زدن  را صـرف  وقتـش  ماه هـا  گاهـی  نمی آمـد. 
کوچـه و خیابان ها می کرد تا شـاید صحنـه ای یا ایده ای 
بشـود.  جدیـدی  نقاشـِی  الهام بخـش  کـه  کنـد  پیـدا 
سـال ها  ایـن  در  او  حـال  دربـارۀ  تیتـل  والتـر  دوسـتش 
گفتـه اسـت: »از دوره هـای طوالنـی سـکون رنـج می بـرد 
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محمد مالعباسی
جانشین رسدبیر  

بیشــتِر قاب پشــت سر را پر کرده و شبی تیره از پشت 
پنجره شــهر را در خود فرو برده اســت. تنها نقشــی که 
روی پنجره افتاده انعکاس نور چراغ های ســقف کافه 
که در واقع همان ژوزفین اســت، لباســی  اســت. زن، 
رســمی به تن دارد و گویــی خودش را برای مهمانی ای 
 تک نفره  آراسته است. یا شاید بعد از برگشتن از سر کار 
کافــه آمده تا ســاعتی با خودش خلــوت کند.  بــه این 
هیــچ نشــانه ای از انســان های دیگــر دیده نمی شــود. 
عنوان نقاشی، یعنی اتومات، به سبکی از رستوران ها 
در آمریکا اشاره می کند که در آن ها خوِد مشتریان غذا 
یــا نوشیدنی شــان را آمــاده می کردنــد و، از این جهت، 
بــه بیننــده یادآوری می کنــد که احتمااًل با گارســون یا 
مسئول کافه نیز هیچ گفت وگویی در کار نبوده است. 
بســیاری از منتقــدان هنری اتومات را یکــی از مهم ترین 
تنهایــی  اســت  توانســته  کــه  می داننــد  هنــری ای  آثــار 
انســان ها در شــهر مــدرن را به خوبــی به تصویر بکشــد. 
هوپر مسیری که با اتومات شروع می کند را تا سال ها بعد 
ادامــه می دهــد و در آثــار مختلف خود این شــخصیِت 
جدید را می کاود. نقاشــی مشــهور دیگری از هوپر به نام 
دفتــر کار در شــهری کوچــک مردی میان ســال را نشــان 
می دهــد که آســتین هایش را تــا آرنج باال زده، پشــت میز 
کارش، که در طبقات باالیساختمانی مرتفع قرار دارد، 
نشســته و نگاهش از پنجرۀ بــزرگ روبه رویش به بیرون 

دوخته شــده اســت. ما از پنجرۀ کناری او را می بینیم 
کــه پیــش روی اوســت در  و بخشــی از چشــم اندازی 
دیدرس ما نیز هســت: سقِف ساختمان های رو به رو، 
بــا دودکش هــای بدقــواره و نامنظم، پنجره های بســته 
و ســاختمان کنــاری بــا نمایــی ســیمانی . مــرد به این 
فضای خالی چشم دوخته است. شیشۀ پنجره نه تنها 
جســم او را از آنچــه بــه آن می نگــرد جــدا کــرده، بلکــه 
گویــا مــرزی بــرای روح او نیز ســاخته اســت. هیچ چیز 
جالبــی بــرای دیــدن پیــدا نمی شــود. در واقــع، یکی از 
ســخت ترین ســؤال ها در فهم آثار هوپر این اســت که 
چگونه باید چهرۀ انســان ها را در نقاشی های او تفسیر 
کرد؟ روشــن اســت که خوشــحال و خندان نیســتند، 
امــا به آســانی هم نمی تــوان گفت که ماتم زده، خســته 
گویا این شــخصیت ها اساسًا واکنشی  یا عصبی اند. 
بــه دنیــای پیرامونشــان ندارنــد و به  جایــی دیگر خیره 
شــده اند، آدم هایی که وسط روز در فکر و خیال های 
پوچ فرو رفته اند و کل این شــهر پرهیاهو چیزی ندارد 
کند. شاید بهترین نموِد چنین  که توجهشان را جلب 
ذهنیتــی را در تابلــوی صبح زود روز یکشــنبه ببینیم. 
هوپــر، در ایــن تابلــو، خیابانــی را بــه ما نشــان می دهد 
کــه در آن پرنــده پــر نمی زنــد، همــۀ مغازه ها بســته اند 
کــه بــاالی مغازه  هــا  کوچکــی  و چــراِغ آپارتمان هــای 
ردیــف شــده اند خاموش اســت. نــور زرد صبحگاه با 
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کی  زاویه ای تند تابیده اســت و ســایه های دراز ترســنا
را جــا  به جــا روی زمین پهــن کرده اســت. پنجره های 
ســیاه همه جا خودنمایــی می کنند و حتــی پرده های 
ســفید پنجره ها به ســیاهی می زند. در ِپی رنگ اولیه، 
هوپــر در چهارچــوب یکــی از پنجره هــای طبقــۀ دوم 
انســانی را هــم کشــیده بود، امــا بعد منصرف شــد و او 
کــرد تا موجود زنــده ای در تابلــو باقی نماند.  را حــذف 
بعید نیســت که صبح روِز تعطیــِل هفته چنین حال 
و هوایی داشــته باشــد، اما پازل ایــن تابلو وقتی کامل 
یــم که هوپر  کــه آن را کنــار حرف هایی بگذار می شــود 
 در یکــی از مصاحبه هایش دربــارۀ این تابلو می گوید: 
کلمۀ یکشــنبه را کس دیگــری روی نام این تابلو  »این 
گذاشــته اســت، از نظر من ضروری نیســت، می تواند 
که این تابلو  هر وقتی باشد« و در ادامه اضافه می کند 
بــرای او »تجســِم خیابــان هفتــم ]نیویــورک[ بــه معنی 
گر راستش را بخواهید »تجسم  دقیق کلمه اســت« یا ا
کل  کســی می توانــد بگویــد تجســِم  کِل آمریــکا«. چــه 
آمریکا، به معنای دقیق کلمه، خیابانی برهوت است 
بــا مغازه هــای بســته و چراغ هــای خامــوش؟ احتمااًل 

کسانی از قبیل هوپر، آدم های تنها.
از تنهایی به راحتی نمی توان حرف زد. گاهی دلیل 
ایــن بی تمایلــی را حــس شــرم و شکســتی دانســته اند 
کــه اعتراف کردن به تنهایــی برای انســان های امروزی 
گفته انــد مــا در جامعــه ای زندگی  بــه وجــود مــی آورد. 
می کنیم که از ســنین کودکی دائم تشــویقمان می کند 
دوســتان بیشتری داشــته باشــیم، با آدم های بیشتری 
ارتبــاط بگیریــم و اصطالحــًا »ســرمایۀ انســانی«مان را 
کــه، در چنیــن جامعه ای،  باالتر ببریم. روشــن اســت 
آدِم تنهــا آدمــی شکســت خورده اســت و بــه همیــن 
خاطر کســی از تنهایــی اش حرف نمی زند. اما شــاید 
ســختِی حــرف زدن از تنهایــی، غیــر از نگرانــی بابت 

قضاوت دیگران، دالیل عمیق تری نیز داشــته باشــد. 
کیفیــت یــا خصوصیتــی در آن چیــزی  یعنــی شــاید 
کــه  دارد  وجــود  یــم  می گذار تنهایــی  را  اســمش  کــه 
نمی شــود آن را بــا دیگــران در میان گذاشــت. وقتی به 
ســوژه های هوپر نگاه می کنیــم، می بینیم آن ها نه تنها 
در حــال گفت وگــو بــا همدیگــر نیســتند، بلکه حتی 
به نــدرت مشــغول خواندن یا نوشــتن اند. نه خودشــان 
افکارشــان را بــا دیگــران ســهیم می شــوند، نــه پذیرای 
شــنیدن حــرف دیگران انــد. تنهــا »نــگاه خیــرۀ« آن ها 
باقــی مانــده که بــه فضایی تهی دوخته شــده اســت. 
از چشــم هوپــر، آدم هــای دوره و زمانــه اش کســانی اند 
که چشــم می دوزنــد، بدون آنکه موضوعی توجهشــان 
کــرد  کــرده باشــد. به راحتــی می تــوان تصــور  را جلــب 
یــا  نشســته  رســتوران  در  تنهــا  کــه  زن  آن  از  گــر  ا  کــه 
آن مــرد که پشــت میــز کارش بــه پنجره چشــم دوخته 
بپرســیم »به چه نگاه می کردی؟« سرشان را به آرامی به 

طرفمان برگردانند و بگویند »هیچ چیز«. 
نــگاِه خیــره، به  عنــوان خصوصیــِت اصلــی  ایــن 
انساِن تنها، برای ما نیز آشناست، در واقع شاید امروز 
گر هوپر باید ماه ها می گشــت تا،  بیشــتر از همیشــه. ا
در نیویورِک شلوغ نیمۀ قرن بیستم، موقعیت مناسبی 
بــرای بــه تصویر کشــیدن نگاِه خیــرۀ انســاِن تنها پیدا 
کند، امروز دور و بر ما پر است از این نگاه های تهی. 
چنین نگاه هایــی را در اعضای خانواده مان دیده ایم، 
در دوســتان و آشــنایانمان، و همین طور در آدم هایی 
که در خیابان و پارک و رستوران می بینیم، نگاه هایی 
کــه نــه به شیشــۀ پنجــره یــا فنجان قهــوه که به ســطح 
شیشــه ای تلویزیون ها و گوشــی های هوشمند دوخته 
شــده اند: پرت افتادگی هراس آوری از دنیای پیرامون، 
آدم هایــی که نه تمایلی به حــرف زدن با دیگران دارند، 
نــه تمایلی به شــنیدن حرف بقیه، خامــوش و یخ زده. 


