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کودک سفارش ناهار میگرفت ،مادر میپخت و نوجوان به دست مشتریها میرساند
فاطمه خلیلیان :زن خانهاش کاغذی بود .زمستان سوز میآمد و از درز
در و پنجره و دیوار رد میشد و از اس�تخوان لگن میگذشت و به مغز
میرسید .زن تمام زمس�تان خودش را بغل میکرد و به زمستان بد و
بیراه میگفت و یخ میزد .دو پسر داشت؛ یکی کودک و یکی نوجوان.
کودک زمستاندوست بود و با یک ال رکابی میگشت و یک ریز در شورت و شلوارش
میشاشید و نوجوان به بوی شاش کودک فحش میداد و سیگار میکشید .رابطهی
مادر با پس�ران افتضاح و از بوی ش�اش و س�یگار گندتر بود .یکی را میزد و موی
دیگری را میکشید و وقتی تنها در تاریکی ش�ب لرز میگرفت ،به خودش فحش
میداد .ش�ام و ناهار به آنها آب جوش و گوجه و نان میداد و کودک و نوجوان زیر
لب به خوراکشان فحش میدادند و توسری میخوردند .در خانه #شاش و #سرما
و #فحش و #س�یگار رتبههای یک تا چهار اتفاقات روزمره را تشکیل میدادند و
گاهی خوش میگذش�ت .یک روز مردی کیسهای دم در خانهش�ان گذاشت پر از
گوشت و برنج و ماکارونی و بیسکوییت .زن چشمهایش باز شد و کودک و نوجوان
از شام آن شب حیرت کردند .اسمش ژیگو بود .زن که بلد نبود یک جمله بنویسد،
در یک قابلمهی سیاه ،شامی شاهپسند پخت .گوشتی آبدار و خوشرنگ با طعمی
بیشباهت به خوراک آب و گوجه و بویی ناآشنا که از خانهی کاغذی آنها میگذشت
و وارد خانهی کاغذی بغلی میشد و هوش از س�ر میبرد .به چشمبرهمزدنی شام
خورده شد و تا کف ظرف نان کش�یده شد و وقتی س�ورچرانی آن شب تمام شد،
کودک آن شب یک کیلو چاقتر بود .یک شب مرد کیسهی دیگری دم در گذاشت و
رفت .پسرها با هیجان بازش کردند و مشتی #دفتر و #کتاب و #مداد بیرون آوردند.
نوجوان گفت« :حاال باید نقاشی ژیگو را بخوریم» و غرولندی کرد و با خوراک آب و
گوجه و سیگار خوابید .کودک کتاب داخل کیسه را با کتاب آشپزی همسایه تاخت
زد و کاغذهای دفتر را جدا کرد و از هر چه مادر بلد بود بپزد ،فهرستی نوشت .صبح
پیش از مدرسه ،کاغذها را میان مغازهدارها پخش کرد و ترحم یکی از فروشندهها،
اولین س�فارش را به ارمغان آورد؛ ژیگو .زن که از آن زنهای تی�ز و بز روزگار بود،
پول قرض گرفت و گوش�ت خرید و ژیگو پخت و فرس�تاد و مغازهدار با ولع خورد
و مشتری ش�د .تعریف ژیگو در محله پیچید و زن ،کتاب آش�پزی خواند .کودک

سفارش ناهار میگرفت ،مادر میپخت و نوجوان میرساند .سود چندانی نداشت اما
حس خوبی داشت و خانه بوی خوش غذای اعیونی میگرفت .گوشتش را مشتری
میخورد و آب غلیظ و غنیاش به پسرها میرس�ید .یکی از همسایهها که کارگر
خانهی ثروتمندنشینی بود ،زن را برای مهمانی صاحبخانه معرفی کرد .زن که تا
ن روز پولدارتر از مغازهدار ندید ه بود ،حمام رفت و مو بست و چیتانپیتان کرد و
آ
ناخن کاشت و الک جگری زد و به چشمش مداد کشید .در خانهی ثروتمندنشین،
چیزهایی پیدا میش�د و زن با اینکه س�اپورت نازک ترک خریده بود و گران هم
خریده بود ،فرق دکوری یا خوردنیشان را تش�خیص نمیداد .او فرق غذای سگ
و کورنفلکس بچه را نمیدانست .کاربرد مارچوبه و کاهوی فرانسوی را نمیفهمید
و دچار اضطراب شد و فهمید که ساپورت مشکی بدننمایش را برعکس پوشیده.
او میان آن زنان گم شده بود .البهالی دس�تهای پر از جواهرشان نه ،صورتهای
دستکاری شدهشان نه ،پول جیب و جلیقهی سگشان نه؛ او در میان آشپزخانه گم
شده بود .عرق و گریه کرد .کارگر که همسایه و دوست بود ،به او گفت« :تو کار خودت
را بکن!» زن ،ژیگو را با همان موادی که در خانهی خودش پخته بود ،سرو کرد و خیلی
زود پیش از آنکه تعریف یا غضب صاحبخان�ه را ببیند و پولش را بگیرد ،از آنجا
فرار کرد .شب همسایه پاکتی آورد و زن و پسرها از دستمزد مادر مبهوت شدند.
زن با پول آن مهمانی ،کورنفلکس و مارچوبه و کاهوی فرانسوی خرید و با پسرها مزه
کرد .یکیشان دوست داش�ت ،یکی تف کرد و آن یکی به فکر فرورفت .زن با باقی
پولش ،گاری مواد غذایی فکسنی و کثیفی خرید و به سر و وضع آن رسید و گوشهای
از خیابان ،فالفل را با کاهوی فرانسوی فروخت و بیبیکورن را کنار سمبوسه ،مجانی
به مردم داد .مشتریها برای همین قرتیبازیها صف کشیدند و عایدی زن،آنقدری
زیاد ش�د که مغازهی کوچکی اجاره کرد و یک چکمهی چرم چشمنواز خرید که تا
زانوهایش میرسید .زن ثروتمند ،دیگر سفارش غذایش را به مغازه میداد و پسر
نوجوان ،آن را با موتور میرساند .کودک هم پشت صندوق مینشست و حساب و
کتاب میکرد .او دیگر در شورتش نمیشاشید .آنها دیگر آب و گوجه نمیخوردند
اما نوجوان هنوز سیگار میکشید و فحش میداد .سیگارهای گرانتر میکشید و
فحشهای رکیکتر میداد و مادر خوشگلتری داشت...
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