
روزي من و همسرم در حال قدم زدن در باغ بوديم و توقفي كوتاه داشتيم تا از .  ارتباط بين آنها، البته نه همه داستان
محل اقامتش را به روي گل رز ديگري انتقال داده بود و به نظر . به سرعت عنكبوت را پيدا كردم. آن لذت ببريم

. شاهد رشد سريع او بودم. ير داده بود و قدري هم بزرگتر شده بودزرد درخشان تغي-رسيد رنگش را از سفيد به سبز مي
 تو مطمئني كه اين ":كند، سپس همسرم به گل رز ديگري اشاره كرد و گفت  ام اين مطلب را ثابت مي عكس قبلي

 عنكبوت سفيد كوچكتري را در ميان گلبرگهاي يك رز صورتي "كردي؟ هماني نيست كه در موردش صحبت مي
با يك موضوع جديد، بر آن شدم تا . اشتياقم دو چندان شد. در كنار پناهگاه يك عنكبوت زرد پيدا كرده بودمكمرنگ، 

  . صبح روز بعد به منظور عكاسي از هر دو نمونه برگردم
نزديك باغ شدم و به . گيرم صبح روز بعد، با قدمهايي پر از شوق در باغ قدم زدم، هيجان زده از اين كه عكسي خوب مي

به رزي كه همسرم در كنارش . دو گل رزي كه روز گذشته به دو عنكبوت پناه داده بودند نظري انداختم؛ چيزي نبود
مدتي . از شور و اشتياقم كم شد.  چيزي نيافتم ايستاده بود و عنكبوت سفيد كوچكتر را در بر داشت نگاهي كردم؛ مجدداً

رو خم شده بودند و پس از جستجوي بي نتيجه، نا اميدي   پيادهنگاهم را متوجه ده دوازده گل رزي بود كه به طرف
  . شروع شد

زد، درست كنار گلي بود، كه  سپس متوجه شدم كه عنكبوت زرد بزرگتر دور غنچه رزي كه هنوز باز نشده بود پرسه مي
وقتي . برد ش لذت ميا آمد كه چيزي را گرفته و بر روي اين غنچه از صبحانه به نظر مي. مشغول ورانداز كردنش بودم

. نظير دارم فهميدم موقعيت خوبي براي يك عكس بي. جلوتر رفتم، متوجه شدم كه عنكبوت سفيدي را در چنگال دارد
نگاه آرام او گوياي ارتباطش است با . باري داشت اين حشره ظريف، همانطور كه از دريچه لنز نگاه كردم، رفتار خشونت

اي از گل رز  پذيري، خشونت، و نمايشي كوتاه از طبيعت در صحنه ود داشت آسيبچيزي كه وج. من، از هفته گذشته
  . بود

جا بزرگ شد؛ هم اكنون مقيم محل كوچكي در   در تورنتو به دنيا آمد و در همان(Allen McCord)آلن مكورد 
و گاهي عكس از نوجواني به عكاسي عالقمند بود .  است )Halton Hillsهالتون هيلز ( شمال غربي تورنتو 

در حاليكه هر چيزي موضوع كاري اوست، بيشتر به عكاسي در محيط . كند گرفت؛ در دهه اخير بيشتر كار مي مي
  .پردازد خارج از خانه مي
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