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#آلرژی

فاطمه خلیلی�ان :مرد اه��ل #آگرا بود و
جایی بین دهلینو و دهلیکهنه ،مزرعهی
ذرت داشت و مزرعهی ذرت برایش مقدس
ب��ود و ب��ا #کف��ش در آن نمیچرخی��د و
#پابرهنه در آن میچرخید .بارانی تند آمد و #سیل شد
و محصول از بین رفت .مرد با پس��ر آنور آبیاش تماس
گرفت و گفت« :بیا ب��ه دادم برس» .پس��ر گفت« :راهها
بسته و پروازها مسدود اس��ت» .مرد ،پسر دیگری داشت
که در جایی جز وطن ،بالل باد میزد و «ش��یربالل» داد
میزد و میفروخت .او در جواب پ��در گفت« :پول بالل
باد زدن خوب اس��ت» و تلفن را قطع کرد .پدر در دلش
گفت« :لعن��ت! ب��ر آرزودار اوالد لعنت!» و ب��ه این فکر
کرد که برای چه کس��ی #مزرعه را نگه م��یدارد؛ برای

پس��ر گندهدماغی که در جایی مهندس عالیرتبه بود یا
پس��ر بیخیالی که در یک جای دیگر بالل میفروخت؟
این ش��د که کار و بار مزرعهداری را جمع ک��رد و با یک
گونی بالل ،س��ر چهارراه منتهی به «تاجمحل» نشست
و منقلی به پا کرد و آبنمکی توی س��طل ریخت و ش��د
باللفروش .زمس��تان ،آب دماغ��ش راه میافتاد و نمک
بالل را شورتر میکرد و از این مالحت ،حال مشتریها دو
چندان میشد .یک روز زنی برای خوردن بالل کثیف به
سراغش آمد .زن با دستکش ،باللی انتخاب کرد و بطری
آبمعدنی و نمک را از کیفش بی��رون آورد .به دقت آب
و نمک را مخلوط کرد و منتظر آتش دیدن بالل ش��د .او
به دستهای مرد که پوس��ت بالل را میکند ،خوب نگاه
کرد .مرد زیر ناخنهایش #سیاه بود و پوست دستهای

آفتابس��وختهاش چرک .بالل پخت��ه را تحویل زن داد
و او با آبنمک دستس��از خود خورد و رف��ت .چند روز
بعد دوباره به س��راغ م��رد باللفروش آمد .م��رد اینبار
دستهایش را پیش از در دس��ت گرفتن بالل ،با صابون
شس��ت و زن ،او را تحس��ین کرد .بالل را خ��ورد و رفت.
بار بعد که هوس ب�لال کرد ،مرد باللف��روش را دید که
دستکش به دس��ت دارد و آب بینیاش را با دستمال
پاک میکند .دستمال را گوش��های میگذارد و به پول
ن کار خوشش آمد و لبخندی زد.
دست نمیزند .زن از ای 
زن دیگر زمانی که به سراغ مرد و بالل میرفت ،دستکش
به دست نمیکرد .مرد هم به جای دبه و همزدن نمک در
آب با انگشت ،از ظرف بلوری و قاشق دستهبلند استفاده
میکرد و زن با دی��دن این تغییر ،دیگ��ر آب و نمک هم

همراهش نمیآورد و چشمهایش #برق میزد .چند روز
گذشت و زن دوباره به س��راغ باللفروش رفت .او را دید
که ماس��ک زده و در برابرش دکهای دارد و منقلی در کار
نیست .او دیگر بالل نمیفروخت و ذرت مکزیکی درست
میکرد .میزش را #الکل م��یزد و برای این ویترین براق،
صف طوالنی مشتری بسته شده بود؛ صفی پر از توریست
با ملیتهای مختل��ف .مرد به ایرانیه��ا تخفیف میداد،
چون توی گوگل فهمیده بود کاشف الکل ،یک ایرانی است
که اسمش #زکریا است و اس��م زن هم شبیه همین بود؛
زاگریا .زاگریا به #پنیر و به #قارچ و به #سس و به #ادویه
آلرژی داشت و دیگر س��راغ مرد باللفروش نرفت .رفت
جامائیکا؛ جایی که پسر باللفروش ،همچنان داشت بالل
باد میزد و «شیربالل» داد میزد و بالل میفروخت...
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