
7

مقدمه

پاییز 1945
آلتاوسی1، اتریش 

کند.  کسی تعقیبش  عادت نداشت 
امتــداد داشــت و می درخشــید. زن  آبــی  بــه  کســتری مایــل  رنــگ خا بــا  یاچــه  در
یاچــه  بــه در بودنــد  افتــاده  پایــش  ی  رو رهــا  و  سســت  دســت هایش  در حالی کــه 
ی نیمکــت قرار داشــت. تیتر تمام  کنارش رو خیــره مانده بــود. روزنامه ای تاشــده 
کمه های پیش  رو بود. ظاهــرًا قرار بود  خبرها درمورد دســتگیری ها، مرگ هــا و محا
کمه هــا در نورمبــرگ برگزار شــوند. زن هرگز بــه نورمبــرگ نرفته بود، امــا مردانی  محا
کمه شــوند می شــناخت. بعضــی از آنهــا را تنها به اســم  کــه قــرار بــود آنجــا محا را 
می شــناخت و بقیه شــان هــم زمانــی در عالــم دوســتی بــه ســامتی زن شــامپاین 
نوشــیده بودنــد. حــاال همه شــان محکــوم بــه فنــا بودنــد. جنایــات علیــه صلــح. 

جنایات علیه بشریت. جنایات جنگی.
گره کرده در مقابل  طبق چه قانونی؟ دلش می خواســت فریاد بزند و با مشــت های 
این بی عدالتی بایستد. آخر به چه حقی؟ اما جنگ پایان یافته بود و فاتحان حق 
داشــتند دربارۀ اینکه چه چیزی جنایت اســت و چه چیزی نیســت، و اینکه چه 

1. Altaussee
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چیزی انسانیت محسوب می شود و چه چیزی نمی شود تصمیم بگیرند.
کردم. اما  کمک  کردم انسانی بود. به بشریت  که من  کاری  که:  کرد  با خودش فکر 
فاتحان هرگز چنین چیزی را نمی پذیرفتند. آنها در نورمبرگ حکم صادر می کردند 
کارهــای قانونی هر فرد در  که بر اســاس  و پــس  از آن، برای همیشــه، این آنها بودند 

گذشته تصمیم می گرفتند سِر یک مرد باالی دار برود.
یا حتی سر یک زن.

کنــن می فهمن  گــه پیدایت  کن. ا گفــت: فرار  کشــید و بــا خود  گلویش  دســتی به 
کردی و بعد سروکارت با طناب داره. چه کار 

که برود؟ در  کجا را داشــت  گرفته بودند  کــه همه چیــزش را از او را  امــا در این دنیا 
گرگ های شــکارچی. او قبًا خودش شــکارچی بــود ولی حاال تبدیل  دنیایی پر از 

شده بود به شکار.
کــن تــا آب ها از  گفــت: پــس مخفی شــو. خــودت رو یــه جایــی پنهان  بــا خــودش 

آسیاب بیفتن.
یاچــه؛ آنجا به شــکل  کــرد بــه قــدم زدن در امتــداد در برخاســت و بی هــدف شــروع 
لهســتان،  در  می کرد-پناهگاهــش  تداعــی  برایــش  را  روســالکا1  یاچــۀ  در دردآوری 
کــه حــاال ویــران شــده و از  دســت رفتــه بود. به ســختی بــه حرکتــش ادامــه می داد 
کجــا  ی زمیــن می گذاشــت. نمی دانســت  گام هایــش را یکــی پــس  از دیگــری رو و 
کــه نمی خواهد همین جــا بنشــیند و درحالی که از ترس  می رود، فقط می دانســت 
که  فلج شده منتظر بماند تا در چنگال عدالت دروغین آنها اسیر شود. با هر قدم 

برمی داشت بر تصمیمش راسخ تر می شد.
تصمیم برای فرار.

پنهان شدن.
یا مردن. 

1. Lake Rusalka
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شش شلیک.
کرده تاشــی بکند شــش بار در ســاحل  که  کاری  بــدون اینکــه برای مخفی کــردن 
یــای هیتلر برای تشــکیل  کار را می کــرد؟ رؤ کــرد. چــرا بایــد ایــن  روســالکا شــلیک 
گریزان بود آنجا فرســتاده  که از ســایه ها  امپراتوری هنوز فرو نریخته بود و آن زن را، 
کاری دلش می خواســت  بود. آن شــب زیر نور ماه در لهســتان، او می توانســت هر 

انجام دهد-و شش نفر را با خونسردی به قتل رساند. 
یاچه افتادند. یکی آب در که در تار گلوله، شش جسد  شش شلیک، شش 

یدند و چشمانشــان از شدت ترس از حدقه  آنها درحالی که از ســرما به خود می لرز
یاچــه پنهــان شــده بودنــد- شــاید یهودی هــای متــواری از  کنــار در بیــرون زده بــود 
ک سازی های  که موفق شده بودند از پا قطارهای عازم شرق بودند، یا بازماندگانی 
کــرد، بــه آنها دلــداری داد و  کننــد. زن مو مشــکی پیدایشــان  دوره ای منطقــه فــرار 
یاچه قرار داشــت دعوتشان  کنار در که  که جایشــان امن اســت؛ به خانه اش  گفت 

کرد. کرد و درحالی که لبخندی بر لب داشت با غذا از آنها پذیرایی 
کرد-و آنها را به قتل رساند. سپس به بیرون راهنمایی شان 
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کند و بوی  یاچه را ســتایش  ی در کمی هم آنجا ایســتاده تا انعکاس مــاه رو شــاید 
کند. دود تفنگ را استشمام 

کشــتن شــبانۀ آن شــش نفــر در اوج جنــگ تنهــا یکــی از جنایــات زن بــود. مــوارد 
کارگرهای لهســتانی در جنگل های انبــوه، آن هم برای  دیگــری هم بودنــد: تعقیب 
کــه در اواخر  تفریح و ســرگرمی در یــک مهمانی. قتل یک زندانی جوان انگلیســی 
گریخته بود. چه کســی می داند چــه جنایت های دیگری هم  جنگ از زندان ُاســرا 

که بر وجدان زن سنگینی می کنند؟ هستند 
این زن را die Jägerin صدا می زدند-یعنی بانوی دام گستر ]زن شکارچی[. او معشوقۀ 
گــردان حفاظتــی حــزب نــازی1 در لهســتان تحــت  اشــغال آلمــان، میزبان  یــک افســر 
یاچه و یک تیرانداز باهوش بود. شاید او خوِد روسالکا بود- کنار در مهمانی های بزرگ 

گرفته بودند. یاچه را از نام او  که نام در یایی بدذات و قاتل  همان شبح در
و  نشســته ام  نورمبــرگ  عدالــت  دیــوان  در  روزنامه نــگاران  گــروه  میــان  درحالی کــه 
کمه های طوالنی و خسته کنندۀ جنایات جنگی را نظاره می کنم به او می اندیشم.  محا
کــه بــا چهره هــای رنگ پریــده در جایگاه  گــردش درمی آید؛ افــرادی  چــرخ عدالــت بــه 
کرده و  کــه فرار  کوچک تری  متهمــان نشســته اند زیر این چرخ خواهنــد افتاد. اما صید 
کرده ایم خودش را در ســایه ها  درحالی کــه ما تمــام توجهمان را معطوف به ایــن دادگاه 
کرده چه؟ زن شــکارچی چه می شود؟ وقتی جنگ تمام شد او هم ناپدید شد.  پنهان 
که دســتش تنها به خــون چند نفر آلوده بود ارزش تعقیب کردن نداشــت  البتــه این زن 
کت رسانده بودند. مانند  که میلیون ها نفر را به ها چون قاتان دیگری وجود داشتند 

که ارزش صید نداشتند. کوچکی  یاد بودند-ماهی های  آن زن ز
کجا می روند؟ چنین افرادی 

کجا رفت؟ خوِد او 
کند؟ که بخواهد شکارش  کسی هست  و آیا 

Schutzstaffel :SS .1: شـوتز شـتافل )staffel: سـپاه، گـروه، گـردان.schutz: حفاظـت، پاسـداری-یا به اختصـار 
SS( اس اس در آلمانی مخفف »گردان حفاظتی حزب نازی« است. اس اس یکی از سازمان های شبه نظامی تحت  

نظـارت آدولـف هیتلـر و حـزب نـازی بـود.



بخش اول
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فصل�1
ُجردن

آپریل 1946
یاچۀ ِسلکی1، با فاصلۀ سه ساعت از غرب بوستون در

کیه؟« »بابا، اون زنه 
کــرده بود:  جــردن مک برایــد2 بــرای پرســیدن این ســؤال خیلــی خــوب زمان بندی 
یاچه،  کرد، اما نه داخل در گهانی، قاب ماهیگیری اش را پرت  پدرش با تکانی نا
که از یک درخت افــرا بیرون زده بود. درســت همان زمانی که  بلکــه دور شــاخه ای 
ی  گرفته بود دســت جــردن رو چهــرۀ پــدرش از تــرس حالــت خنــده داری به خــود 
گرفت. وقتی پدرش چند فحش آب دار به  زبان  دکمــۀ دوربین رفت و از او عکس 

گرفت. کند جردن خنده اش  آورد و بعد از جردن خواست آنها را فراموش 
»چشــم قربان.« البته او قبًا تمام ناســزاهای پدرش را شنیده بود. وقتی تنها دختر 
که همسر ندارد و شــما را به جای پسِر نداشــته اش در آخر هفته های  پدری باشــید 
که این حرف ها را بشــنوید. پدر  زیبای بهاری به ماهیگیری می برد طبیعی اســت 
کوچــک لنگرگاه بلند شــد و قاب ماهیگیــری را دوباره  جــردن از انتهای ســکوی 
کــرد. جردن دوربیِن ِلیکای3 خود را برداشــت تا از ســایۀ  یاچه پرتاب  به ســمت در

1. Selkie Lake
2. Jordan McBride
3. Leica



بانویدامگستر14

کــه پس زمینــه اش حرکت نــرم و آهســتۀ برگ های  یــک نیــم رخ پــدرش در قابی  تار
یک خانه  یاچه را نشــان می داد عکس دیگــری بگیرد. بعدًا در تار درختان و آب در
کار می کــرد تــا ببینــد آیــا می تواند بــا اســتفاده از افکت، به گونــه ای تصویر  ی آن  رو

که در عکس هم هم چنان متحرک به نظر برسند. کند  برگ ها را محو و تار 
گفت: »زود بــاش بابــا... از اون زن مرموز  جــردن بی مقدمه ســکوت را شکســت و 

برام بگو.«
گفت: »کدوم زن  کرد و  ی ســرش مرتب  کِس1 رنگ ورورفته اش را رو کاِه ِردســا پدر 

مرموز؟«
کار  که می گفتی تــا دیروقت  گفت اون شــب هایی  که منشــی ت بهم  »همــون زنی 
کرد و منتظر ماند.  می کنی درواقع با اون برای شام بیرون بودی.« نفسش را حبس 
که پدرش با یــک زن بیرون رفته بــود را به یاد بیاورد. در  نمی توانســت آخرین  باری 
کلیســا می رفتند خانم های  که باهم برای مراســم عشــای رّبانی به  معــدود مواقعی 
دســتکش پوش همیشــه پس  از مراسم با عشــوه برایش دســت تکان می دادند، اما 

که پدرش هیچ تمایلی از خود نشان نمی دهد. جردن ناامیدانه می دید 
گفت:  که دلش نمی خواســت به این سؤال پاســخ دهد پس   از مکثی طوالنی  پدر 
گول نخــورد. او و پدرش  »چیــز مهمی نیســت...« اما جــردن حتی یک لحظــه هم 
کــه بتواند متوجه شباهتشــان با  گرفته بود  شــبیه هم بودنــد؛ جردن آن قدر عکــس 
کــه برای  کشــیده، ابروهــای صاف، مــوی بلونــد تیره ای  یکدیگــر شــود: بینی هــای 
کوتــاه شــده بودند و بــرای جردن بــا حالت ُدم اســبی  کاه  پــدرش تــا نزدیک خــط 
که جــردن نزدیک به هجده ســال  کاهش بیــرون زده بودنــد. االن  نامرتبــی از زیــر 
کــه بــرای پدر  داشــت، حتــی قدشــان هــم تقریبــًا بــه یــک انــدازه شــده بود-قدی 
متوســط و بــرای یک دختر بلند محســوب می شــد. امــا فراتر از شــباهت ظاهری، 
جــردن پــدرش را خیلی خــوب می شــناخت؛ از هفت ســالگی، یعنــی از زمانی که 
مادرش از دنیا رفته بود، آن دو باهم بودند و جردن خوب می دانست َدن مک براید 

1. Red Sox
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چه مواقعی برای اینکه موضوع مهمی را به او بگوید مقدمه چینی می کند.
گفت: »بابا بگو دیگه.« گهان با بدخلقی میان حرف پدرش پرید و  نا

که صورت پدرش  پدر باالخره به حرف آمد. »بیوه ســت.« و جردن با خوشحالی دید 
که بــه مغازه م  ِبر1 رو دیدم ســه ماه پیــش بود  کــه خانــم ِو ل انداخــت. »اولیــن  بــاری 

ُ
گ

کامل پشــت  کت وشــلواِر جلیقــه دار و با هشــیاری  کل هفتــه با  اومــده بــود.« پــدرش 
پیشــخوان عتیقه فروشــی مک برایــد در آن ســوی خیابان نیوبــری می ایســتاد. »تازه به 
که بتونه خــرج زندگی ش رو  بوســتون اومده بود و می خواســت جواهراتش رو بفروشــه 
که خیلی چیز خاصی نبودن.  دربیاره. فقط چند تیکه زنجیر و دســتبند طا داشت 
که خیلی قشنگ بود. جلوی خودش  کستری هم داشت  ید خا گردن بند مروار ولی یه 

گرفت.« گریه ش  یدها رسید  گریه نکنه ولی وقتی نوبت به مروار که  گرفته بود  رو 
یدها رو پس  کردی و مروار »بذار بقیه ش رو من حدس بزنم. تو هم ازخودگذشتگی 
که درنهایت با همون  کــردی  دادی. بعد قیمت بقیۀ جواهرات رو طوری حســاب 

مقدار پول از مغازه بیرون رفت.«
کــرد و در ادامۀ حرف  پــدر بــا چرخانــدن قرقرۀ قــاب ماهیگیرِی خــود آن را جمــع 

گفت: »... و همچنین یه دعوت برای شام.« جردن 
که یه پا ِارول فلین2 شدی! خب، ادامه بده...« »می بینم 

»اون ُاتریشــیه اما توی مدرســه انگلیســی خونده، به همین خاطر هــم تقریبًا عالی 
کشته شده...« صحبت می کنه. همسرش سال 1943 در جنگ 

کدوم حزب می جنگید؟« »برای 
»جردن، این جور مسائل دیگه اهمیتی ندارن. جنگ تموم شده.« طعمۀ جدیدی 
کرده  گذاشت و ادامه داد: »اون برای اومدن به بوستون پول جمع  ی قاب خود  رو

کوچیک داره...« بود ولی شرایط براش سخت شده. یه دختر 
»واقعًا؟«

1. Mrs. Weber
Errol Flynn .2: یک بازیگر استرالیایی
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کوچولوی  کلمه هم حــرف نمی زنــه. یه موجــود  »روث1. چهــار سالشــه و حتــی یــه 
کرد و ادامه داد: »ازش  کمی جابه جا  ی سرش  کاه جردن را رو دوست داشــتنیه.« 

خوشت می آد.«
گر قضیــه جدی نبود  گفت: »پــس االن قضیه جدیــه.« ا کــه جا خورده بــود  جــردن 

که تا چه حد جدی؟ پدرش دختر آن زن را نمی دید. اما سؤال این بود 
گفت: »خانم وبــر زن خوبیه.  کــرد و  یاچه پرتاب  قــاب ماهیگیری را به ســمت در
ازش دعــوت می کنم هفتۀ آینده برای شــام بــا دخترش روث بیــاد خونه مون. فقط 

خودمون چهار تا.«
کوره دربرود و حالت  با نگرانی نگاهی به جردن انداخت؛ انگار منتظر بود دخترش از 
کوچکــی از وجــودش چنین  که در بخــش  کــرد  تدافعــی بــه خــود بگیــرد. جردن اقــرار 
کــرده. در طول این ده ســال فقــط او بــوده و پدرش. جــردن جوری با  احساســی پیــدا 
کمتر دختری از بین دوســتانش با پدرانشــان چنین رفاقتی  که  پدرش رفاقت داشــت 
گاِه حاصــل از حس مالکیت، آرامشــی  داشــتند... ولــی در پس این رنجــش ناخــودآ
که این  نهفته بود. پدر به حضور یک زن در زندگی اش نیاز داشت؛ جردن سال ها بود 
که به زور  کسی  که با او حرف بزند؛  کسی نیاز داشت  موضوع را می دانست. پدرش به 

کند. که بتواند به او تکیه  کسی  ک اسفناجش را بخورد؛  کند خورا وادارش 
کــس دیگه ای توی زندگی ش باشــه دیگــه این قدر دربارۀ اجــازۀ رفتن تو  گه  شــاید ا
که برای لحظــه ای از ذهن جردن  کالج سرســختی به خرج نده؛ این فکــری بود  بــه 
گذشــت امــا ســریع آن را پــس زد. االن وقــت شــادی بــرای پدرش بــود، نــه امید به 
کنــد. به عــاوه، او واقعًا برای پدرش احســاس  اینکــه شــرایط به نفع خــودش تغییر 
که  که از او عکــس می گرفت،  ولی هــر چقدر هم  خوشــحالی می کرد. ســال ها بود 
جلوی دوربین ســعی می کرد لبخند بزرگی به لب بنشــاند بازهم خطوط چهره اش 
کــه مثل شــبحی از میــان مایــع مخصــوص ظهور عکــس نمایــان می شــدند فریاد 

می زدند تنهایی، تنهایی، تنهایی.

1. Ruth 
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گفت:  »خیلی مشتاقم ببینمش.« جردن صادقانه 
چهــرۀ پــدر معصــوم به نظــر می رســید. »چهارشــنبۀ آینــده ســاعت شــیش روث رو 
کــن. اون هم عضــوی از خانوادۀ  ــِرت1 رو هم دعوت 

َ
گ گه دلــت می خواد  مــی آره. ا

ماست، یا می تونه...«
کار درستی نیست بابا.« »اصًا 

»پسر خوبیه. پدر و مادرش هم تو رو خیلی دوست دارن.«
کالجــه و ممکنه وقت  که بــه فکر رفتن بــه  کــرد به حــرف زدن. »فعًا  جردن شــروع 
کافی برای دخترهای دبیرســتانی نداشــته  باشــه. به هرحــال می تونی مــن رو هم با 

اون به دانشگاه بوستون بفرستی. دوره های عکاسی اونجا...«
گفت: »تاش خوبی بود ولی بی فایده ســت.« ســپس درحالی که حواســش به  پدر 

یاچه بود ادامه داد: »ماهی ها دم به تله نمی دن.« خوِد او هم همین طور. در
وقتی پدر و دختر به ســمت ســاحل بــه راه افتادند تارو2، ســگ البرادور3 ســیاه رنِگ 
کرد.  ی ســکوی لنگــرگاه بلند  که داشــت آفتــاب می گرفت پوزه اش را از رو جردن 
ی چوب هــای آب گرفتــۀ لنگــرگاه  کنــار هــم رو کــه  جــردن از تصویــر  سایه هایشــان 
گر این سایه ها چهار تا شوند  که ا کرد  گرفت و با خودش فکر  افتاده  بودند عکســی 
کرد:  کرد و دعا  که شناختی از او نداشت فکر  چه شکلی خواهد شد. به خانم وبر 

کن ازت خوشم بیاد. کاری  خواهش می کنم، خواهش می کنم یه 

کرد و درحالی که با چشمان آبی رنگ  دســت الغر و زیبایش را به سمت جردن دراز 
کردم.« که باالخره ماقاتت  گفت: »چقدر خوشحالم  خود لبخندی بر لب داشت 
کرده  بود دســت داد. آِنلیز  که پدرش او را به اتاق نشــیمن راهنمایی  جــردن با زنی 
کوچک و ظریف داشــت، موهای مشکی اش را به شکلی زیبا محکم  وبر4 جثه ای 

1. Garrett
2. Taro

Labrador .3: نوعی سگ
4. Anneliese Weber
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ید. لباس  گردن بند مروار پشت سرش بسته بود و جواهر دیگری نداشت جز همان 
گل دار، دستکش های رفوشده اما تمیز، متانت و آرامشی آمیخته با غباری از  تیرۀ 
گفتۀ پدر جردن بیست وهشت سال داشت- فرسودگی. صورتش جوان بود-طبق 
اما چشمانش مســن تر به نظر می آمدند. البته چشمانش واقعًا هم مسن تر بودند؛ او 
کشــوری  که ســعی داشــت زندگی  خود را در  کوچک،  بیــوۀ جنگ بــود، با فرزندی 

جدید از سر بگیرد.
جــردن صادقانــه جواب داد: »از ماقات با شــما بســیار خوشــحالم. ایــن هم باید 
کنار آنلیز وبر نشســته بود شــیرین و دوست داشــتنی بود،  که  کودکی  روث باشــه!« 
کتی آبی رنگ، و چهره ای غمگین. جردن دستش را  با موهای بلوند بافته شــده،  ژا

کشید. کرد، اما روث خودش را عقب  به سمت او دراز 
گفــت:  »خجالــت می کشــه.« صدایش صــاف و آرام  کــرد و  آنلیــز معذرت خواهــی 
کمی حرف »و« را  بــود و هیچ اثری از لهجۀ آلمانی در آن دیده نمی شــد جــز اینکه 

خوب تلفظ نمی کرد. »دنیای روث خیلی آشفته و درهم بوده.«
گفت: »من هم وقتی هم ســن تو بودم از غریبه ها خوشــم نمی اومد.«  جــردن به روث 
البته این حقیقت نداشــت، اما چیزی در چهرۀ نگران و ترســان روث وجود داشت 
کاری برای او انجام دهد تا احساس آرامش  که باعث شده بود جردن دلش بخواهد 
کند؛ ضمن اینکه دلش می خواســت از روث عکس هــم بگیرد-آن لپ های تپلی و 
کت های  ک لنزهای دوربیــن بودند. پدر جردن ژا موهای بلوند بافته شــده واقعًا خورا
گوشــت سری  گرفت و جردن فورًا به ســمت آشــپزخانه رفت تا به رولت  مهمان ها را 
که حولــه ای را در نقش محافظی برای لبــاس پلوخوری خود دور  بزنــد. وقتــی جردن 
کرد  کمــرش بــاز  کمــرش پیچانــده بــود از آشــپزخانه بیــرون آمــد و آن حولــه را از دور 
کرده  بــود. آنلیز داشــت جرعه ای از شــراب اســپانیایی را  پــدر نوشــیدنی ها را آمــاده 
که روث با یک لیوان شــیر در دســت  می نوشــید و با نگاهــش اتاق را ورانداز می کرد 
کاناپه نشســت . »خونۀ قشــنگی داریــن. بااینکه بــرای مراقبت از خونه  ی  رفت و رو

کار رو خیلی خوب انجام می دی.« کم سن هستی ولی این  برای پدرت 
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ی محبــت داره دروغ می گــه. خانــۀ مک برایدها  کــرد: از رو جــردن با خــودش فکــر 
کم عــرض بــا نمــای ســنگ  همیشــه آشــفته و نامرتــب به نظــر می رســید: خانــه ای 
گرفته  که سه طبقه داشت و در قسمت متوسط نشین بوستون جنوبی قرار  قهوه ای 
که  کاناپه های رنگ  و رو رفته و راحت، و قالیچه هایی  یاد،   بود؛  پله هایی با شــیب ز
کج وکوله می شــدند. به نظر نمی رســید آنلیز  ی زمیــن ُســر می خوردنــد و  همیشــه رو
کج و کوله گی خوشش  کامًا صاف و موی بســیار مرتبش از  وبر با آن ســتون فقرات 
کاِمــن  بیایــد،  بااین حــال دورتــادور خانــه را بــا رضایــت نــگاه می کــرد. بــه عکــس 
کــه به نظر  گرفته شــده بود  یــه ای  کــه مــه آن را پوشــانده و از زاو بوســتون1-تصویری 
یایی-اشــاره   می رســید همه چیــز در آن به دنیای دیگــری تعلق دارد؛ یک منظرۀ رؤ
کلمه ش  که شما یه...  گرفتی؟ پدرت به من می گه  گفت: »این عکس رو تو  کرد و 

که لحظه ها رو شکار می کنی؟« چی بود؟ عکاس واقعی هستی 
گفت: »بله. می تونم بعدًا از شما هم عکس بگیرم؟« جردن نیشخندی زد و 

پدر جردن درحالی که با احترام دســت بر پشــت آنلیز می گذاشــت تا او را به سمت 
یادی  گفت: »تشویقش نکن. جردن همین االنش هم زمان ز کند  کاناپه راهنمایی 

رو پای لنز دوربین صرف می کنه.«
ی صفحۀ  گهان پاســخ داد: »بهتر از وقت صرف کردن جلوی آینــه یا روبه رو آنلیــز نا
کله شون  ِکرِکر توی  تلویزیونه. دخترهای جوان باید چیزی بیش  از رژ  لب و ِهرِهر و 
باشه،  وگرنه از دخترهای احمق تبدیل می شن به زن های احمق تر. برای عکاسی 

کاس هم می ری؟«
کــه بتونم شــرکت می کنــم.« جــردن از وقتی چهارده ســاله بــود در هر  »بلــه،  هــر جا 
که تــوان پرداخت هزینۀ آن را از پول توجیبی اش داشــت ثبت نام  کاس عکاســی 
کــه اســتادش از حضور یــک بچه مدرســه ای در  می کــرد  و در هــر دورۀ دانشــگاهی 
خــودم  مــی رم،   »کاس  داشــت.  شــرکت  می کــرد   اســتقبال  کاس  عقــب  ردیــف 

مطالعه می کنم، تمرین هم می کنم...«

Boston Common .1: پارکی در مرکز شهر بوستون، در ایالت ماساچوست.
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کار جدیــت داشــته  گفــت: »آدم بایــد تــوی یــه  آنلیــز در تأییــد حرف هــای جــردن 
گرمــای محبــت را در  باشــه تــا بتونــه خــوب انجامش بــده.« همــان لحظه جــردن 
کــرد. »جدیــت. خیلــی خوبــه.« پــدرش هیچ وقــت بــه عکاســی  قلبــش احســاس 
جــردن این گونه نــگاه نکــرده بــود؛ او درحالی که ســرش را تــکان مــی داد می گفت: 
»وقت تلف کــردن بــا دوربین بعدًا از ســرت می افته.« جردن در ســن پانزده ســالگی 
گفته بود: »هیچ وقت از ســرم نمی افته. من قراره مارگارت بورک- وایِت1  در جوابش 

آینده بشم.«
کی؟« مایــم و مهربانانــه خندیده  و پــدرش با خنــده جواب داده  بــود: »مــارگارت 

بود-اما به هر حال خندیده  بود.
کــرد و ســرش را به نشــانۀ تأیید تــکان  داد.  آنلیــز نخندیــد. بــه عکــس جردن نــگاه 

کند: نامادری...؟ کلمه فکر  جردن برای اولین بار به خودش اجازه داد به این 
جردن میز شــام را با ظروف چینی چیده  بود. درحالی که پدر داشــت بشقاب آنلیز 
را از بهترین قسمِت انواع غذاها پر می کرد  او دربارۀ عتیقه فروشی سؤاالتی پرسید. 
»یــه روش عالــی بلــدم بــرای برق انداختــن شیشــه های رنگــی.« آنلیز ایــن حرف را 
که از یک فروشــگاه  که پدر جردن درمورد مجموعه چراغ های تیفانی ای  زمانــی زد 
کــرد. درحالی کــه بــه صحبت هــای جــردن دربــارۀ  خانگــی خریــده بــود صحبــت 
گوش می کرد،  به آرامی نحوۀ  که قرار بود در مدرسه شــان برگزار شــود  مراســم رقصی 

کسی دوسته.« کرد. »حتمًا دختر زیبایی مثل تو با  چنگال  گرفتن روث را اصاح 
گفت: »گــرت بایِرن2.  کرد و  قبــل  از آنکه جــردن چیزی بگوید پدرش پیش دســتی 
جوان خوبیه. به ارتش ملحق شــد تا در پایان جنگ خلبان بشــه. البته هیچ وقت 
تــوی جنگ شــرکت نکرد. پــاش توی دورۀ آموزشــی شکســت و معافیت پزشــکی 
کنی  گه مایل باشــی روز یکشــنبه ما رو برای مراسم عشای رّبانی همراهی  گرفت. ا

می تونی اون رو هم ببینی.«

Margaret Bourke-White .1: عکاس خبری و مستندگرای آمریکایی
2. Garrett Byrne
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کنم. هر  کردم توی بوســتون دوســت پیدا  »بله مایلم. طی این مدت خیلی ســعی 
هفته می رین؟«

»البته.«
کرد. او و پدرش بیش از  گرفت و ســرفه  جردن دستمال ســفره اش را جلوی دهانش 
کریسمس؛ اما حاال  ک و یکی  کلیسا نمی رفتند، یکی برای عید پا سالی دو بار به 
پــدرش باالی میز نشســته  و خیلی جدی چهرۀ آدم های دیــن دار و باتقوا را به خود 
گرفتــه بود. آنلیــز لبخنــدی زد و او هم مثل پــدر چهرۀ آدم هــای دیــن دار و باتقوا را 
گرفــت؛ جــردن از رفتارهــای مؤدبانــۀ زوج های عاشــق در شــگفت مانده  بــه خــود 
بــود. او هر روز ایــن رفتــار را در راهروهای مدرســه می دیــد، ولی ظاهرًا این مســئله 
درمورد نسل قبل هم فرقی با دنیای امروزی نداشت. این داستان می توانست یک 
درس عکاســی در خودش داشــته باشــد: مجموعه ای از عکس های مقایسه ای از 
زوج های عاشــق در ســنین مختلــف و نشــان دادن شــباهت های بین آنهــا، ورای 
گر عنوان و متن مناســبی برایش نوشــته می شــد  کــه ا سن وسالشــان. مجموعــه ای 

که در یک مجله یا روزنامه چاپ شود... می توانست آن قدر تأثیرگذار باشد 
که آنلیز  کلوچۀ خامه ای بوستون را  بشــقاب ها تمیز شدند و قهوه سرو شــد. جردن 
که چشمان آبی  اش می درخشیدند،  کرد. آنلیز،  با خود آورده  بود بین همه تقســیم 
کیکه، به یه اتریشــی  کلوچــه! این  گفــت: »من نمی دونم شــما چرا به ایــن می گید 

کیک چیه.« چیزی غیر از این نگید. ما اتریشی ها خوب می دونیم 
گفت: »چه خوب انگلیســی حرف می زنید.« او فعًا نمی توانســت  گهان  جردن نا

کلمه هم حرف نزده  بود چیزی بگوید.  دربارۀ روث  که هنوز یک 
کســب وکارش انگلیسی حرف  گرفتم. ازطرفی همســرم هم برای  »توی مدرســه یاد 

می زد و من هم با اون تمرین می کردم.«
جردن دلش می خواســت بپرسد آنلیز چطور شــوهرش را از دست داده،  اما پدرش 
که به او انداخت اجازه نداد حرفش را ادامــه دهد. پدرش قبل از آمدن  با نگاهــی 
کرده بــود: »اجازه نداری از خانــم وبر دربارۀ جنگ  گوشــزد  آنلیــز نکاتی را به جردن 
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کــه اون دوران بــراش دوران  گفتــه  یــا شــوهرش ســؤالی بپرســی چــون به صراحــت 
کی بوده.« دردنا

که جردن دلش می خواســت پدرش همدمی در زندگی خود داشته  درســت است 
 باشــد،  اما آن فــرد باید فرِد مناســبی هم می بــود. »ولی نباید همه چیــز رو درباره ش 

بدونیم؟ مگه چه اشکالی داره؟«
که مــردم مجبــور نیســتن زخم های  گفته بــود: »اشــکالش اینــه  پــدرش در جــواب 
کنــن، صرفًا چون تو دوســت داری  کهنــه و خاطــرات ناخوشایندشــون رو یادآوری 
درباره شــون بدونــی. جــردن مک برایــد،  هیچ کــس دلــش نمی خــواد بعــد  از اینکــه 
کرده دربــاره ش حرفــی بزنه. پــس البه الی  گوشــتش لمــس  جنگــی رو با پوســت و 
کندوکاو نکن، و  ضمنًا قصه  های من درآوردی هم  احساســات زخم خوردۀ دیگران 

ممنوع.«
کــه ایــن حرف هــا را زد چهــرۀ جــردن از عصبانیــت ســرخ شــد. قصه های  پــدرش 
که به ده سال قبل مربوط می شدند عادت بدی  من درآوردی-مرور کردن   خاطراتی 
که جردن او را به زحمت به یاد می آورد-را به بیمارســتان  بود. وقتی مادرش-کســی 
کودنش فرستادند. عمه اش  بردند، جردِن هفت ســاله را پیش عمۀ خوش قلب اما 
کجا؛ بــه همین خاطــر هم او هــر روز یک  گفتــه  بــود مــادرت رفته، ولــی نگفته  بــود 
داســتان برای خودش می ســاخت: مامان رفته شــیر بخره. مامان رفتــه موهاش رو 
که مادرش هنوز هم برنگشته، داستان های تخیلی تر  کنه. بعد، وقتی دید  درست 
کالیفرنیا تا  ســاخته  شــدند: مادر مثل ســیندرال به مهمونی رقص رفته. مادر رفتــه 
گفت: مــادرت رفته پیش  گریــان به خانه آمــد و  ســتارۀ ســینما بشــه. تا اینکه پدر 
گفتــه بایــد نســخۀ واقعــی  کــه پــدرش  فرشــته ها.  جــردن نمی فهمیــد چــرا چیــزی 
داســتان باشــد، بنابراین به ســاختن قصه هایش ادامــه داد. معلم جــردن هم او را 
گفته بود: »جردن و قصه های من درآوردی  ش! چرا اون این قصه ها  کرده و  مسخره 

رو سر هم می کنه؟«
چــون  نگفــت.  مــن  بــه  رو  راســتش  هیچ کــس  چــون  بگویــد:  می توانســت  جــردن 
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هیچ کــس به من نگفت »مادرت مریضه و نمی تونی به ماقاتش بری چون ممکنه 
کنم. تو هم مبتا بشی« بنابراین من چیز بهتری ساختم تا این خأل رو پر 

کــش1  ُکدا کــه در نه ســالگی مشــتاقانه بــه اولیــن دوربیــن  شــاید بــرای همیــن بــود 
چســبیده  بــود و آن را رها نمی کــرد. در عکس ها خــأل وجود نداشــت و نیازی نبود 
کنی. با داشــتن یک دوربین، دیگر نیازی نبود  کــه جای خالی چیزی را با قصه پر 

قصه بگوید؛ می توانست حقیقت را بگوید.
تــارو تلوتلوخــوران و درحالی کــه به ســختی راه می رفــت وارد اتاق غذاخوری شــد و 
گسست. باالخره روث کوچولو از خودش حرکتی نشان  رشــتۀ افکار جردن را از هم 

گفت: »هوند2!« داد و 
ی زمین نشســته و  گفت: »انگلیســی حرف بــزن روث.« امــا روث دیگر رو مــادرش 
کــه قند در دلش آب شــده بود  کــرده  بود. جردن  دســت هایش را بــا خجالت دراز 
ی صندلی اش پایین  گفت و ســریع از رو گفــت: »االن یه عکس می گیرم.« ایــن را 
ی میــز اتــاق پذیرایــی بــردارد. وقتی  پریــد و رفــت تــا دوربیــن لیــکای خــود را از رو
ی پای خودش نشــانده بود و  کرد به عکس گرفتن، روث تارو را رو برگشــت و شــروع 
گه می بینیــد روث خیلی آرومه یا از  آنلیز داشــت با لحنــی آرام صحبت می کرد. »ا
ترس خودش رو عقب می کشــه و رفتار غیرعادی داره... راســتش باید بگم قبل از 
یاچه اتفاق  کنار در که توی آلتاوســی بودیــم،  کنیم، اون زمان  اینکــه اتریش رو ترک 
کنه... برای همینه  کرد ازمون دزدی  ناخوشایندی برامون افتاد. یه زن مهاجر سعی 
کــه روث جلوی افراد جدیــد خیلی احتیاط می کنــه و رفتار عجیبــی داره.« ظاهرًا 
آنلیز قصد نداشت توضیح بیشتری بدهد. جردن پیش  از آنکه پدرش بتواند نگاه 
که در  کرد جلوی خودش را بگیرد و سؤاالتی را  اخطارآمیز دیگری به او بکند سعی 
ذهنش ایجاد شده بودند به زبان نیاورد. به هرحال حق با پدرش بود، آنلیز وبر تنها 
که عاقه ای به صحبت درمورد جنگ نداشت؛ درواقع دیگر هیچ کس  کســی نبود 

1. Kodak
Hund .2: به زبان آلمانی یعنی سگ
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کار نداشــت. اوایل همه به مناســبت تمام شــدن جنگ جشــن  عاقــه ای بــه ایــن 
که می خواســتند به فراموشی سپردن آن دوران بود.  گرفته  بودند،  و حاال تنها چیزی 
گذشــته همین  موقع هنــوز اخبار زمان  که ســال  کند  بــرای جردن ســخت بود باور 
جنگ، ســتاره های آویزان شده پشت پنجره ها و باغ های پیروزی1 وجود داشتند و 
که آیا تا قبل از رســیدن آنها به سن  پســران مدرســه درمورد این صحبت می کردند 

سربازی جنگ خاتمه می یابد یا نه.
گفــت: »ســگه تو رو  ی زمیــن نشســته بــود لبخنــدی زد و  کــه رو آنلیــز بــه دختــرش 

دوست داره روث.«
ک  کــه در مقابل بینی نمنا کک و مکی دخترک  جردن درحالی که داشــت از بینــی 

گفت: »اسمش تاروست.« سگ قرار داشت عکس می گرفت 
گفت: »تارو... چه جور اسمی هست؟« کرد و  کمی به این اسم فکر  آنلیز 

که اخبار خط  گذاشــتم-اولین عــکاس زن  ِگردا تارو2 این اســم رو روش  »به افتخار 
مقدم جنگ رو پوشش می داد.«

که  که همین برای زن هایی  کشــته  شد،   گفت:  »و البته حین عکاســی  پدر جردن 
کافیه.« توی مناطق جنگی عکس می گیرن 

ید چند تا عکس دوتایی ازتون بگیرم...« »بذار
کی از خجالت در برابــر دوربین صورتش را برگردانــد. »لطفًا این  آنلیــز با اخمــی حا

کسی ازم عکس بگیره.« کار رو نکن. دوست ندارم 
گفــت: »اینها فقــط عکس های خانوادگی هســتن.«  جــردن بــه آنلیز اطمینــان داد و 
او عکس هــای طبیعــی و بی خبر را به عکس های رســمی ترجیح می داد. ســه پایه و 
تجهیــزات نورپردازی، افراد معذب در برابر دوربین را بیشــتر اذیت می کرد؛ این افراد 

Victory gardens .1: یـا بـاغ جنـگ، نامـی بـود کـه در دوران جنگ هـای جهانـی اول و دوم بـه باغ هـای سـبزیجات و 
میـوه و گیاهـان دارویـی داده شـده بـود کـه در آمریـکا، بریتانیـا، کانادا،آلمـان و بیشـتر در زمین هـای شـخصی یـا پارک هـا 
ایجـاد می شـدند. پـس  از اتمـام جنـگ بـه نمـاد پیـروزی گل هـای نسـترن در بـاغ کاشـته شـد؛ هـدف از ایجـاد باغ هـای 
پیروزی کاهش فشار کمبود موادغذایی ناشی از جنگ بود. این باغ ها در دوران جنگ بخشی از زندگی روزانۀ مردم 

در جبهـۀ خانگـی را تشـکیل می دادنـد.
2. Gerda Taro
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در چنین عکس هایی انگار ماسک به صورت می زدند و درنتیجه آن عکس واقعی 
کم کم نقابشان  از آب درنمی آمد. او ترجیح می داد بی ســروصدا منتظر بماند تا افراد 
که واقعًا هســتند. در  کســی قرار بگیرنــد  کننــد و راحــت در قالب همان  را فرامــوش 

کند. کسی نمی توانست خوِد واقعی اش را از دوربین پنهان  چنین حالتی دیگر 
کند  و پدر جردن هم داشت در جابه جایی ظرف های  ک  آنلیز بلند شد تا میز را پا
که جردن بی صدا این طــرف و آن طرف حرکت می کرد و از  کمک می کرد  ســنگین 
کره  کردند تا ظرف  زوایــای مختلف عکس می گرفــت. روث را با ترفند از تــارو دور 
کلبۀ شــکاری اش. »جای  کرد به تعریف کردن از  کمی بعد پدر شــروع  را بردارنــد  و 
یاچه عکس بگیره،  خیلی قشنگیه؛ پدرم اون رو ساخته. جردن دوست داره از در

گاهی هم با تفنگ شکار می کنم.« من هم می رم ماهیگیری و 
کمی از سمت ظرف شویی به سمت پدر چرخید. »شکار می کنید؟« آنلیز 

شــلوغ کاری  و  ســروصدا  از  خانم هــا  از  »بعضــی  شــد.  نگــران  کمــی  جــردن  پــدر 
خوششون نمی آد...«

»نه، ابدًا...«
کند. آنلیز  کمک  گذاشــت و رفت تا در شســتن ظرف ها  جردن دوربینش را زمین 
که می خواســت آنلیز مهارت  کند، اما جــردن  پیشــنهاد داد ظرف ها را او خشــک 
دانیل مک براید در خشک کردن ظرف ها را ببیند پیشنهادش را قبول نکرد. امکان 

که ظرف ها را خوب خشک می کند. ندارد زنی شیفتۀ مردی نشود 
گونه اش  ی  کمی بعد آنلیز برای خداحافظی برخاســت. پدر بوسه ای محجوبانه رو
که باعث شــد جردن  کمر او حلقه شــد،  زد اما فقط برای یک لحظه دســتش دور 
ی لب بنشاند. بعد، آنلیز دست جردن را به گرمی فشرد. روث هم این  لبخندی رو
کرد و تارو بامحبت آنها را با زبانش لیسید. مادر و دختر از  بار دست هایش را دراز 
پله های شــیب دار سنگ نما وارد هوای خنک شبانگاهی بهار شدند و پدر جردن 
گونه اش را بوسید.  در را بست. قبل از اینکه بتواند سؤالی بپرسد جردن جلو آمد و 

»ازش خوشم اومد پدر. واقعًا خوشم اومد.«
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اما نتوانست بخوابد. 
دری  بــا  کــه  داشــت  کوچکــی  زیرزمیــن  کم عــرض،  ســنگ نمای  ســاختمان  آن 
اختصاصی به  خیابان راه پیدا می کرد. جردن مجبور بود از خانه خارج شود، بعد 
که زیر پله ها قرار  کوچکی  ی پله های شیب دار جلوی خانه پایین برود تا به در  از رو
که جردن می خواست انجام  کاری  کِم آنجا برای  داشت برســد، ولی خلوت و نور 
گرفت خــودش عکس هایش را  بدهــد عالی بود. از وقتی چهارده ســاله شــد و یــاد 
کند پــدرش به او اجــازه داد خرت وپرت های زیرزمین را بیــرون بریزد و برای  ظاهــر 

کند. یک خانۀ مناسب درست  خودش یک تار
کمی جلوی در زیرزمین ایســتاد و بوی آشــنای مواد شیمیایی و ابزار و وسایلی  جردن 
کرد. او اینجا را بیشتر به عنوان اتاق خودش قبول داشت تا  که آنجا بودند را استشمام 
که  کم عرض و میزتحریرش. این اتاق جایی بود  گرم و نرم باالی پله ها با آن تخت  اتاق 
کیفی  او می توانست در آن دیگر جردن مک براید، دختری با موهای ُدم اسبی آشفته و 
کتاب های درســی، نباشــد و تبدیل شــود به ِجی. براید، عکاس حرفه ای. جی.  پر از 
که عکسشان را به  که مثل هنرمندان محبوبش-کسانی  براید دلش می خواست روزی 
دیوار تاریک خانه چسبانده بود-حرفه ای شد اسمش را در مجات و روزنامه ها چاپ 
که بدون ترس از ارتفاع با دوربینش روی ســر  کنند؛ افرادی مثل: مارگارت بورک وایت 
ِگردا  کرایســلر1 زانــو زده، یا  عقــاب دکوری عظیمی در طبقۀ شــصت ویکم ســاختمان 
ک و آجر خودش را  که پشت یک سرباز اسپانیایِی ایستاده در مقابل تودۀ آواِر خا تارو 

کرده و با دقت نگاه می کند تا بتواند از بهترین زاویه عکس بگیرد. پنهان 
کوتــاه را بــه تحســین و تکریــم زنــان قهرمــان زندگــی اش  جــردن معمــواًل لحظاتــی 
کرد چیزی آزارش می دهد؛ نمی دانست  اختصاص می داد، ولی آن شب احساس 
کرد به چیــدن ظرف های مخصوص  چه چیزی، به همین خاطر هم ســریع شــروع 

و مواد شیمیایی.

Chrysler Building .1: نام یکی از بلندترین ساختمان های جهان و از نمادهای شهر نیویورک است.
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گذاشت و یکی یکی آنها  گرفته بود را در دستگاه  که آن شــب  نگاتیو عکس هایی 
یک خانه از میان  کاغذ انتقال داد. جــردن عکس ها را زیر نور قرمز چراغ تار ی  را رو
که مثــل شــبح یکی یکی از  مایــع مخصــوص ظهور عکــس عبور مــی داد و بــه آنها 
که داشــت با ســگ بازی  میان آن مایع بیرون می آمدند نگاه می کرد. عکس روث 
که از دوربین رو برگردانده بود؛ تصویر آنلیز از پشــت ســر و  می کــرد؛ عکس آنلیز وبر 
درحالی کــه داشــت ظرف هــا را می شســت... جردن بــا آرام تکان دادن هــر مایع در 
کاغذها  ی  ظرف مخصــوص خودش به ترتیب مراحــل حمام توقف1 و ثبــوت را رو
انجام داد، بعد عکس ها را برای شستشــو به جای مخصوص شستشــو انتقال داد 
کــرد. یکی یکی  کــرده بود وصل  کــه آویزان  ی طنابی  گیــره رو و درنهایــت آنهــا را با 

کرد. عکس ها را ورانداز 
با صــدای بلند از خــودش پرســید: »داری دنبال چی می گردی؟« عادت داشــت 
وقتــی در زیرزمین تنهاســت با خودش حــرف بزند؛ خیلی دلش می خواســت یک 
یک خانه با خودش می زد را با  که در تار همکار داشــته باشــد تا بتواند حرف هایی 
او در میان بگذارد، مخصوصًا از آن خبرنگاران سرکوب شــدۀ مجارستانی. دوباره 
گرفته جی. براید؟« این اولین  باری  از جلوی عکس ها رد شــد. »چی چشــمت رو 
کند نســبت بــه آن چنین احســاس  که قبــل از اینکــه حتی عکســی را ظاهر  نبــود 
که جردن موفق به دیدنش نشده  عجیبی داشت. انگار دوربین چیزی را دیده بود 
کلنجار می رفت تا با چشمان خودش، و  بود. در چنین شــرایطی آن قدر با خودش 

نه از طریق لنز دوربین، آن را می دید.
کامًا اشتباه بود. البته بیشتر اوقات این یک حس 

که آنلیز وبر در  گفت: »اون یکی.« عکســی  که  جــردن از درون خود صدایی شــنید 
آن جلوی سینک ظرف شویی ایستاده و به سمت لنز دوربین چرخیده بود. جردن 
کوچک بود.  کرد تــا عکس را با دقت ببیند ولی تصویــر خیلی  چشــمانش را تنگ 

ظهـور  مرحلـۀ  اتمـام  پـس  از  عکاسـی،  و کاغـذ  فیلـم  ظهـور  در  معمـواًل  شـیمیایی کـه  محلولـی   :Stop bath  .1
مورداسـتفاده قـرار می گیـرد. هـدف از حمـام توقـف، توقـف عمـل ظهـور بـا خنثی کـردن باقی مانـدۀ داروی ظهـور بـر 

یـا کاغـذ اسـت. روی فیلـم 
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گذشــته بود ولی  کرد. شــب از نیمه  بعــد از بزرگنمایــی عکــس دوبــاره آن را چاپ 
کار خود ادامه داد تا اینکه تصویر بزرگ شــده را  برای جردن مهم نبود. همچنان به 

کرد. ی آن قرار داشتند آویزان  که عکس ها رو ی بندی  رو
کمــی عقب تــر ایســتاد و بــه عکــس چشــم  کمــرش زد،  جــردن دســت هایش را بــه 
بهتریــن  از  یکــی  ایــن عکــس  »ازنظــر ظاهــری  گفــت:  بلنــد  بــا صــدای  دوخــت. 
گرفتــی.« دوربیــن، عکــس آنلیز را درســت زمانــی ثبت  کــه تــا حــاال  عکس هاییــه 
کــه او در قــاب پنجرۀ آشــپزخانه ایســتاده و به جــای فــرار از دوربین یک  کــرده بود 
لحظــه به ســمت آن چرخیــده بــود. تضــاد میــان موهــای مشــکی آنلیــز و صــورت 

کشیده شده بود. ولی... رنگ پریده اش به زیبایی به تصویر 
کمتر  ســپس ادامه داد: »ازنظر حسی این تصویر لعنتی به شدت مرموز و عجیبه.« 
کند چون پدرش اصًا  کلمات زشــت و رکیک استفاده  که جردن از  پیش می آمد 
کلمۀ لعنتی را به کار ببرد  گر قرار بود جایــی  چنیــن چیزی را تحمل نمی کرد، ولی ا

این بهترین جا بود.
کنار صاحب آن  مســئله حالت چهرۀ این زن اتریشــی بود. جردن تمام آن شب را 
چهره نشســته بود و چیــزی جز حس عاقه ای خوشــایند، آرامــش و متانت ندیده 
بــود، ولــی در عکــس انــگار زن دیگری هویــدا شــده بــود. آن زن لبخنــدی به لب 
داشت، اما این لبخند یک لبخند خوشایند نبود. چشمانش را با حالت مرموزی 
گهان  گرفته بــود نا کــه با آنهــا حولۀ آشــپزخانه را  کرده بود و دســت هایش  کوچــک 
کردند. تمام آن شــب آنلیز زنی مهربان،  انــگار چنگال مرگ را برای جــردن تداعی 
کدبانــو و باوقار به نظر رســیده بــود ولی حــاال در این عکس این طــور به نظر  ســاده، 

نمی رسید. در تصویر انگار آنلیز زنی دوست داشتنی، پریشان و ...
کلمه قبل از اینکه جردن متوجه شود داشته به آن فکر می کرده  »بی رحمه...« این 
از دهانــش بیــرون پریــد و بعــد ســرش را ناباورانه تــکان داد. چون هرکســی ممکن 
که در زمان بد یا  اســت یک عکس زشــت و بدقیافه بگیرد: مثًا شما در عکســی 
گرفته شده و چشمانتان در آن نیمه بسته افتاده باشد آدمی  نورپردازی نامناســب 
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که در آن دهانتان باز مانده شما را  موذی و آب زیرکاه به نظر می رســید؛ یا عکســی 
گر از ِهدی المار1 هم بــد عکس بگیرید تصویر  فــردی عقب مانده نشــان می دهد. ا
او از ســفیدبرفی به ملکۀ بدجنس تبدیل می شود. دوربین ها دروغ نمی گویند ولی 

گمراهی تان شوند. مسلمًا می توانند موجب 
گیره به آن وصل شده بودند رفت و نگاهش  که عکس ها با  جردن به سمت بندی 
کرد. »توی این لحظه داشــتی چــی می گفتی؟« آن  بــا آن نــگاه نافذ و ُبرنده تاقــی 

کلبۀ شکاری شان صحبت می کرد... که پدرش داشت درمورد  لحظه زمانی بود 
شکار می کنید؟

بعضی از خانم ها از سروصدا و شلوغ کاری خوششون نمی آد...
نه، ابدًا...

جــردن دوبــاره ســری تــکان داد و رفت تــا عکــس را دور بینــدازد. پــدرش حتمًا از 
کــه جــردن داشــته تصویر را  کند  ایــن عکــس خوشــش نمی آمــد؛ ممکن بــود فکــر 
که در آن وجود ندارد ببیند. جردن و داستان های  دست کاری می کرده تا چیزی را 

من درآوردی اش.
که دســت کاری ش نکردم... اون همین  شکلی بوده  کرد: »ولی من  با خودش فکر 

که توی عکس هست.«
گر ایــن عکس  کشــو انداخــت. حتــی ا کــرد و بعــد عکــس را داخــل  کمــی مکــث 
او  کــه  می شــد  محســوب  عکس هایــی  بهتریــن   از  یکــی  بازهــم  بــود  گمراه کننــده 

کند آن را دور بیندازد. گرفته بود. نمی توانست خودش را راضی  تابه حال 

Hedy Lamarr .1: بازیگر و مخترع اتریشی-آمریکایی


