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اشــلی ِفِترز - ترجمه عماد پورشهریاری |  
22 ساله بودم که برای نخستین بار مادرم یک وسیله 
آشــپزخانه به من داد تا واقعا برای خوِد خودم باشد. 
این وســیله یک آرام پز سرامیکی قدیمی کراک پات1 
بود که رنگــش در ابتدا زرد اما در مرور زمان ســفید 
شــده بود، این آرام پز طرح گل های آبی رنگی داشت 
و احتماال در حوالی  ســال 1980 خریداری شده بود. 
وقتی برای نخســتین بار به خانه خودم رفتم، مادرم 
این آرام پــز را به من داد و گفت کــه آن را از مادرش 
گرفته اســت. ســرپوش آن مدت ها بود که گمشده 
بود، اما می توانستم از فویل های آلومینیومی به جای 
آن اســتفاده کنم و اگر روزی به آشــپزی عالقه مند 

می شدم ممکن بود به کارم بیاید.
همان طور که مادرها همیشــه درست می گویند، 
مادر من هم درســت می گفت؛ پس از 6ماه شام های 
یخ زده و فریزی، شروع کردم به آشپزی و پخت سینه 
مرغ در مدل هــای مختلف در آرام پز ســالخورده. از 
این که چطور تالشــی کوچک می تواند غذای خانگی 
واقعی به همراه داشته باشد، متعجب و خشنود بودم. 
خیلی زود بعد از پختن مرغ با سیر و لیمو، مرغ کبابی 
و خوراک مرغ سرخ شــده احســاس می کردم استاد 
بزرگ آرام پزها شــده ام و تصمیم گرفتم آن را به یک 
آرام پز جدیدتر به روزرســانی کنم. در آن زمان، اواخر 
2012،  وقتــی به دنبال یک کراک پات می گشــتم، 
متوجه شــدم که آنها را به نام عمومی تر »آرام پزها« 
می شناسند و هیچ یک از پرفروش ترین های مدل های 
مختلف حتی ذره ای شــبیه پاتِس2 تپــل برقی من 
نبودنــد. به جای آن بــا انتخاب های گســترده ای از 
محصوالتی از جنس کروم و ســیاه رنگی روبه رو بودم 
 Axe که انگار تازه از خط تولید کارخانه اسپری بدن

خارج شده بودند.
امروز می دانیم که وسایل آشپزخانه درحال تغییر 
و تحولنــد، چراکه نُرم آشــپزهای آمریکایی درحال 
دگرگونی اســت، درحالی که در اواســط دهه 1960 
یک چهارم مردان آمریکایی آشــپزی می کردند، در 
اواخر دهــه 2000، مردانی با درآمدهــای پایین تا 
باال و در ســن های بین 19 تا 60ســالگی در آشپزی 
مشــارکت می کننــد. براســاس مطالعات نشــریه 
نوتریشــن ژورنال که در  ســال 2013 منتشر شد، 
تعداد زنانی که آشپزی می کردند، در یک بازه زمانی 
مشــابه، از 92 درصد به 70 درصد کاهش یافته است. 
همچنین دانشگاه میشیگان در گزارشی درباره نسل 
ایکس3 نشــان می دهد مردان مجــرد و متأهلی که 
بین ســال های 1961 و 1981 به دنیا آمده اند و در 
مناطق مختلف شهری و روستایی و شهرهای بزرگ 
زندگی می کنند بیش از پدران خود دست به آشپزی 
می زنند و برای تهیه غذا خریــد انجام می دهند، این 
گروه به طور متوسط هشــت وعده در طول هفته غذا 
درست می کنند. به بیان دیگر، مرد جدید آمریکایی 
بیش از همیشــه می تواند یک آشــپز خانگی باشد و 

آشپزخانه احتماال »غار جدید« مردان است.
همچنان که مردان آشپزخانه ها را کشف می کنند، 
آشــپزخانه ها هم بــه آرامی درحال کشــف مردان 
هســتند. به وسایل آشــپزخانه که هر مردی باید در 
اختیار داشــته باشــد، نگاهی بیندازید، »وســایل« 
و »ابزارهایی« وجــود دارند کــه موردعالقه مردان 
هستند. نخســت این که متوجه خواهید شد بسیاری 
از وســایل آشــپزخانه  امروز طرحی ســاده و از نظر 
جنســیتی خنثی دارند که با کروم پوشیده شده اند 
و مشــکی رنگ هستند. وســایل و آشــپزخانه ها در 
پیرامون مردان درحــال تحول هســتند، حتی اگر 
شــرکت های تجاری تمایلی نداشته باشند درباره آن 

صحبت کنند.
وقتی آرام پزهای شرکت کراک پات در  سال 1971 
وارد بازار آمریکا شــد، با موفقیتی چشمگیر روبه رو 
شدند، این وسایل برای زنانی که در فشار درگیرهای 
خانه و کار درحال نابودی بودند، تبدیل به یک معجزه 
شدند. کراک پات می توانست وعده غذایی را به آرامی 
و در طول روز آماده کند، بــه همین خاطر یک مادر 
شــاغل پیش از آن که بچه ها را راهی مدرســه کند، 
به راحتی کمی گوشت و ســبزی در آن می ریخت و 
وقتی از سرکار به خانه بازمی گشت، غذایی مغذی در 
آشــپزخانه درحال جوش و آماده ارایه به خانواده اش 
بــود. روزنامه واشینگتن پســت در  ســال 2015 در 
گزارشــی با عنوان شــیطنت آمیز »وعده اجرا نشده 
کراک پات، نماد دوست نداشتنی برابری زنان« اشاره 
می کند که  سال 1975 همان ســالی است که مابل  
هافمن کتاب آشپزی کراکری کوکری را منتشر کرد 
که در آن بــه دارندگان کراک پــات آموزش می دهد 
چگونه مانند »مرغ ســوخاری زنان پرمشــغله« غذا 
آماده کنند. کتاب در چهار ماه نخســت نیم میلیون 

نسخه فروش داشت.
آرام پزهــای دهه هــای 1970 و 1980 میــالدی 
هنرشناسی زنانه متمایزی داشــتند. بسیاری از آنها 
مانند آرام پز مادربزرگ مــن، طرح های گل و بوته ای 
داشــتند؛ در یکــی از محبوب ترین طرح هــا، با نام 
»برداشــت طال« تصاویری از میوه ها و ســبزی های 
رســیده، ســوپ های درحــال جــوش و حتی یک 
خرچنگ مهربان و آبدار روی آن درج شــده بود. اما 
اســتفاده از آرام پزها در دهــه 1990 کاهش یافت. 
وقتی در میانه دهه 2000 رنسانس این خوراک پزها 
فرارسید، طراحی های زنانه آن روزها را نمی شد هیچ 
کجا پیدا کــرد. آرام پزها در تحول لوازم آشــپزخانه 
حضور نداشــتند، این وسایل پیشرفت هایی در حوزه 
فناوری داشتند و بدنه آنها از استیل ضدزنگ پوشیده 
می شــد. زمانی که گروه لوازم خانگی هلمز، شرکت 
لوازم خانگی ریوال را در سال 199 خرید، کراک پات 

همچنان از طرح های گل وبوته ای استفاده می کرد و 
فروش بسیار اندکی داشــت و به همراه آن یک کتاب 

آشپزی هم به مشتری تحویل داده می شد.
بارت پلومان، معاون ارشد و مدیر بخش آشپزخانه 
گروه هلمز می گوید: »احساس می کنیم مشتریان در 
آشپزی کردن کمی پیچیده شده اند.« در همین راستا 
گروه لــوازم خانگی میلفورد طرح هــای گل وبوته ای 
خود را با بدنه های ضدزنگ جایگزین و 200 دســتور 
آشــپزی الکترونیک به آخرین مــدل محصول خود 

اضافه کرد.
فروش آرام پزها که حاال »غذاپزهای سیاه و نقره ای 
زیبایی هســتند که می شــود آنها را در مهمانی شام 
روی میز قرار داد« در سه سال نخست هزاره 30 درصد 
افزایش یافته اســت. در  ســال 2017، ســه جایگاه 
نخســت پرفروش ترین های ســایت آمازون همه به 
شــرکت کراک پات تعلق دارد که بدنه های اســتیل 

ضدزنگ و مشکی رنگ دارند.
به طور کلی به نظر می رســد کراک پات هوشمندانه 
تغییراتی را در جمعیت هدف مشتریان معمول خود 
ایجاد کرده اســت. یکی از نمایندگان این شــرکت 
می گوید: »مردان نقش بیشتری در آشپزخانه دارند... 
و این چیزی نیست که تأثیر مســتقیمی بر طراحی 

محصوالت و بازاریابی این مجموعه نداشته باشد.«
در  ســال 2012 کراک پات محصوالتــی جدید را 
معرفی کرد، یک ســال بعد، این محصوالت با فروش 
بسیار باالیی روبه رو شدند. صفحه نخست وب سایت 
ایــن شــرکت در دســامبر گذشــته چهارمحصول 
پرفــروش و پربازدید خــود را به مشــتریان معرفی 
می کرد که هر هشت مدل دوباره طراحی های ساده، 
نقره ای و مشــکی داشــتند. طرح های گل وبوته ای و 
عجیب وغریب هنوز موجود اســت، امــا در صفحات 

داخلی وب سایت در دسترس خواهند بود.
کراک پات البته تنها وسایل آشــپزخانه ای نیست 
که آشــکارا تالش می کــرد رضایت زنــان را جلب 
کند. در زمان جنگ جهانی اول و زمانی که وســایل 
برقی به تدریج برای اســتفاده خانگی افراد وارد بازار 
شــدند »همه چنین رفتاری داشــتند« این را روث 
شوارتز کوان، نویسنده کتاب »کار بیشتر برای مادر: 
کنایه هــای فناوری هــای خانگی از اجاق آشــپزی 
تــا مایکروفر« بیــان می کند. برای مثــال مجموعه 
وستینگ هوس در  ســال 1924 با افتخار مدعی بود 
که »هزاران زن محصوالت وستینگ هوس را انتخاب 
می کنند.« یکی از شرکت های تولید کننده قهوه ساز، 
توســتر و ماهیتابه هــای برقی، محصــوالت خود را 
»شگفت انگیز برای مادران« می خواند. همین شرکت 
در ژانویه امسال تبلیغی را با عنوان »آشپزی خاطرات 
به همراه مادر« منتشــر کرد و در آن پسری را نشان 
می داد که در کنار مادر ایستاده و نقش کمک آشپز را 
بازی می کند و پدر هم درســت در کنار آنها مشغول 

آشپزی است.
کوان می گوید که در بیشــتر قرن بیستم تبلیغات 
وسایل آشــپزخانه تنها در کریسمس مردان را هدف 
قرار می دادند؛ »زمانی که وســایل کوچک به عنوان 
هدیه مردان به همســران خود بازاریابی می شدند.« 
در یکی از تبلیغات مشهور شرکت وسایل آشپزخانه 
دورِمیر، در  ســال 1966، از زنان )همسران( خواسته 
شــده بود که از میان فهرســت زیر هدیه ای را برای 
کریســمس انتخاب کننــد )توســتر، قهوه جوش، 
ماهیتابه، کنســرو بازکــن و ماننــد آن( و آن را به 
شــوهران خود نشــان دهند و اگر آنهــا بالفاصله به 
فروشگاه نرفتند »کمی گریه« کنند، به شوهران هم 

گفته شــده بود که »پیش از آن که همسران شان به 
گریه بیفتند، این محصول را بخرید.«

تبلیغات وسایل آشــپزخانه عالوه بر این که به طور 
تاریخــی زنــان را خطاب قــرار می دادنــد، طوری 
برنامه ریزی می شــدند که مــورد توجه زنــان قرار 
بگیرند. کوان می گوید: »تعداد زیادی مجله برای زنان 
وجود داشت و همین نشریات محل اصلی این دست 
تبلیغات بودنــد.« کوان اضافه می کنــد هرگز تبلیغ 

وسایل آشپزخانه را در نشریه تایم نمی بینید.
با این حــال امــروزه برندهای آشــپزخانه تالش 
می کنند روش هایــی برای ارتباط با مشــتریان مرد 
پیدا کنند. برای مثال، شــرکت لوازم خانگی ریتلیرز 
معموال برخی نمونه محصوالت خود را به طور رایگان 
برای نشریات ارســال می کند، به این امید که برخی 

از کارکنان نشــریه از آن استفاده 
کنند و خوش شان بیاید و احتماال 
چیزی درباره آن بنویسند. زمانی 
کــه در GQ کار می کــردم یک 
قیچی قرمز و سیاه آشپزخانه، یک 
دستگاه بخور کوچک و یک جفت 
دســتکش کباب پز مردانه به طور 

رایگان به من رسید.
با این حال در تمام شرکت های 
دردسرســازی  تاریخچه  مطرح، 
فروش هــا جنســیتی ندارنــد، 
برخی از آنها از همــان ابتدا بازار 

وســیع تری را در نظر گرفتند و همچنــان هم آن را 
ادامه می دهند. OXO یکی از این شرکت هاســت که 
وسایلی مانند پوست کن، ســیر خردکن، دربازکن و 
مانند آن را تولید می کند و از نظر جنســیتی خنثی 
است. تبلیغات این شرکت بیشتر در فضاهای دوستانه 
و توسط سرآشــپزهای سرشــناس انجام می شود و 
تاکنون نگاه جنسیتی به وسایل خود نداشته اند. اگر 
نیاز باشد وســیله ای را کوچک و صورتی می کنند و 
 ،OXO .گاهی آن را اســتیل، مشــکی و ســنگین تر
28 ســال پیش توسط سم فاربر تأســیس شد، فاربر 
متوجه شــده بود برای دستان همســرش که به ورم 
مفاصل مبتال بود، در زمان کار با وســایل آشپزخانه 
سنتی مشــکالتی ایجاد شده اســت. او می خواست 
آشــپزی برای همه دســت ها و همه بدن ها راحت تر 
و ارگونومیک تــر باشــد. احتماال در دهــه 1990 او 

متوجه شده بود که دســت ها و بدن های مردانه تری 
در آشــپزخانه حضور پیدا کرده اند. کارن اشــنلوار، 
معاون اســتراتژی برند و بازاریابی شــرکت می گوید 
که »ما چنان از نظر جنســیتی خنثی هســتیم که 
حتی خودمان هم به آن شکل فکر نمی کنیم.« مرکز 
شــرکت در نیویورک یک نقاشــی دیواری از هزاران 
دســتکش دارد تا به آنها یادآوری کند مأموریت شان 
تولید وســایل آشــپزی برای همه نوع دست است، 
دســت های کوچک، دســت های بزرگ، دست های 
ورم کرده، دســت های کودکان و دســت های افراد 
دارای ناتوانی. اشــنلوار می گوید: »فکر می کنم نیمی 

از آنها دستکش های مردانه باشند.«
مجموعه هــای نادری در وســایل آشــپزخانه هم 
هســتند که صرفا مــردان را هــدف قــرار داده اند. 
شرکت 122ســاله الج یکی از 
این شرکت هاســت که به خاطر 
ماهیتابه هــای آهنی ســنگین 
و زمختش مشــهور اســت. در 
صفحه نخست وب ســایت این 
شرکت، عکسی قدیمی سه مرد 
شــلوار جین پــوش را در بیرون 
شــهر و درحال پیک نیک نشان 
می دهد، یکی درحال نوشــیدن 
قهوه در یک لیوان حلبی است، 
دیگری درحال برپاکردن چادر 
و سومین نفر روی ماهیتابه های 

آهنی الج مشغول آشپزی است.
نشریه ســالمت مردان در پنج ســال گذشته و در 
چهار موقعیــت مختلف این ماهیتابه هــای آهنی را 
یکی از بایدهای آشپزخانه معرفی کرده است. نشریه 
GQ و اســکویر نیز هر دو اذعــان کرده اند که مردان 

باید این وسیله را در اختیار داشته باشند. 
الج همچنین بر نقش جنســیتی و آشپزی تاکید 
دارد، از نظــر تاریخی آشــپزی خــارج از خانه یک 
آشــپزی مردانه اســت، کارهایی مانند سرخ کردن، 
کباب کردن و آشــپزی در پیک نیک. به نظر می رسد 
میان »مردانگی« و »در معرض آتش مســتقیم قرار 

گرفتن« ارتباط مثبتی وجود داشته باشد.
وقتــی دن استاتســیک 54ســاله و همســرش 
وظایف آشپزخانه را تقســیم کردند به نسبت 80 به 
20رسیدند. استاتسیک که مدیر یک شرکت مشاوره 

ســرمایه گذاری در مینه سوتاســت به من می گوید 
که وقتی نورا ماهی یا مرغ درســت می کند »بشدت 
خوشحال« می شود، اما او هم بخشی از وظایف روزانه 

آماده کردن غذا را برعهده دارد.
او خود را »مرد استیک« و »مرد صبحانه« معرفی 
می کند که عاشق درست کردن سس و سوپ سبزی 
مانند نودل کدو اســت. وقتی آنها در  ســال 2016 
درحال ســاخت خانه شــان بودند، استاتسیک چند 
درخواســت ویژه برای آشپزخانه داشــت. او توضیح 
می دهد که یک فضای باز می خواست تا دوستان آنها 
بتوانند صبحانه های آخر هفته آن جا جمع شــوند یا 
حتی در آشــپزی به آنها کمک کنند، به طور ویژه، او 
یک اجاق گاز بزرگ می خواست و یک فر خوراک پزی 
که بتواند جوشیدن ســس خاصش را کنترل کند و 
همین طور یک ظرف شــویی بزرگ و یک فر بخارپز و 
یک آیلند بزرگ. درواقع استاتســیک فضایی بزرگ، 
جــذاب و هنری می خواســت که آلیــس فریدمن، 
نویســنده کتاب »زنان و ایجاد یــک خانه مدرن« به 
آن »آشپزخانه سرآشپزهای شبکه های تلویزیونی« 
می گوید. به بیــان دیگر او به دنبال یک آشــپزخانه 

مردانه  مردانه آرمانی بود.
 هالــی ریکت که روانشناســی و جامعه شناســی 
خوانده و درحال حاضر طراح آشپزخانه و حمام است، 
می گوید مردانی که به دنبال ساخت آشپزخانه های 
خود هســتند، می خواهند خود نیز در آن آشــپزی 
کنند: »مردان در مورد کار کردن تمایل دارند کمی 
تحلیلی باشند.« برای مثال، مشتریان مرد ریکت که 
در آشپزی جدیت دارند، فریزرهای کشویی را ترجیح 
می دهند تا فضای داخلی آن را بیشتر و اشغال فضای 
آشــپزخانه را به حداقل برســانند، همچنین مردان 
نسبت به زنان تمایل بیشتری به ایجاد فضای خالی و 

عدم استفاده از ابزارهای اضافی دارند.
ریکت اضافه می کند که مردان بیشــتر هودهای 
فلزی بزرگ را دوســت دارند »برخــالف هودهای 
کوچک توری شــکل که بیشتر شــبیه قطعه ای از 
مبلمــان در کابینت هاســت، فکر می کنــم مردها 
دوســت دارند آشپزخانه ها شــکل صنعتی داشته و 
بیشــتر عملیاتی باشــند تا این که بخواهند آنها را با 

چیزی بپوشانند.«
مفهومی فراگیر وجود دارد که وقتی زن ها آشپزی 
می کنند، این کار یک وظیفه روزانه و طاقت فرساست 
و وقتــی مردان آشــپزی می کنند، یــک اثر هنری 
است. مانند توانایی های بزرگ کردن فرزند، توانایی 
آشــپزی هم برای بســیاری از افراد به یک معیار در 
توانمندبــودن یک زن یا مادر تبدیل شــده اســت، 
درحالی کــه در مردان یک ارزش افزوده به حســاب 
می آید. فریدمن، استاد تاریخ هنر آمریکا در دانشگاه 
ولسلی گاهی اوقات از شاگردانش می خواهد درباره 
فضاهای جنســیتی درون خانه های شان در کالس 
صحبت کننــد. او می گویــد که وقتــی در این باره 
صحبت می شــود »بین مواقعی که بچه ها می گویند 
»پدرم عاشق آشپزی است، به همین خاطر آشپزخانه 
بزرگی داریم« و زمانی کــه می گویند »خب مادرم 
عاشق آشپزی است« تفاوت بســیاری زیادی وجود 
دارد.« فریدمــن ادامه می دهد: »فکــر می کنم یک 
ویژگــی افتخارآمیز و یک کار تفریحی و ســرگرمی 
در این مورد وجود دارد. براســاس نقش های سنتی، 
مادر باید آشپزی کند و پدر نباید آشپزی کند. مادر 
باید آشــپزی کند و من خوشــحالم که او آشپزی را 
دوســت دارد، چراکه به هرحال باید این کار را انجام 
دهد. مردانی که آشپزی می کنند به چشم سرآشپز 

و بســیار هنرمند تصور می شــوند. »سرآشپزهای 
آشپزخانه« افرادی معرفی می شوند که چیزهایی را 
با هم مخلوط می کنند، نه برای این که غذایی را برای 
خانواده درســت کنند، بلکه افرادی هستند که برای 

تفریح و یک اجرای هنرمندانه آشپزی می کنند.«
روث شــوارتز کوان می گوید که در بیشــتر قرن 
بیستم »آشــپزی در خانه به طورکلی به عنوان یک 
کار روزانه ناخوشایند شــناخته می شد، سریال های 
کمدی قدیمی را نــگاه کنید، متوجــه این موضوع 
خواهید شــد.« معماری خانه ها هم چنین موضوعی 
را نشــان می دهند، برای مثال، در نیمه نخست قرن 
بیســتم، آشــپزخانه خانواده های متوســط عموما 
نسبت به اتاق های پذیرایی فضای کوچکی را اشغال 
می کردند، در این فضا و در یک حریم خصوصی غذا 

به خوبی آماده و به مهمانان ارایه می شد.
هادلی کلر، نویسنده نشریه آرکیتکچرال دایجست 
در  ســال 2016 می نویســد که تنهــا در چند دهه 
گذشته »خانه های با فضای باز و با آیلندهای مرکزی 
و صندلی هایــش این فضــا را به یــک محیط چند 
کاربری تبدیل و اتاق پذیرایی، نشیمن و ناهارخوری 
را در هم ترکیب کرده اند.« چــه اتفاقی در دهه های 
80 و 90 رخ داده که باعث شــده آشــپزخانه ها به 
یک فضای دلپذیر و راحت تبدیل شــوند و هرکسی 
می تواند در آن آشــپزی کند؟ کوان توضیح می دهد 
یک نظریه این اســت که »مفهوم آشپزی خانگی تا 
دهه 80 یا 90 به عنوان یک شــکل هنری شــناخته 
نمی شد.« تحقیقات درباره نحوه سپری کردن زمان 
آمریکایی ها در دهه 80 نشــان می دهــد که مردها 
از این زمان شــروع به انجام برخــی وظایف در خانه 
کردند و برخــی از کارهای خانه را به طور مشــترک 

برعهده گرفتند.
وقتی دن استاتسیک آشپزخانه خود را می ساخت 
یک درخواست ویژه داشت: کابینت ها پنج سانتی متر 
باالتر از میزان اســتاندارد قرار بگیرند. برای این کار 
باید ســطحی زیر فر قرار می گرفت تــا کابینت ها با 
اجاق گاز هم تراز شــوند. برای استاتســیک که قدی 
194ســانتی متر دارد این کار ارزش این هزینه ها را 
داشــت: »باید همه کارهایی که الزم است روی این 
کابینت ها برای آشپزی انجام شود، مانند ریز کردن 
غذاها، این طوری نیاز به خم شدن نیست و این حالت 

ارگونومیک تر است.«
کــوان توضیــح می دهد کــه ارتفــاع کابینت ها 
همچنان یکی از معیارهایی اســت که نشان می دهد 
زنان پیشکارهای اولیه آشپزخانه ها فرض می شوند. 
نخســتین بار پس از جنگ جهانی اول و تولید انبوه 
وســایلی ماننــد اجاق گازها و ظرف شــورها چنین 
معیاری درنظر گرفته شــد و دوبــاره پس از جنگ 
جهانی دوم این استانداردها بازتعریف شدند؛ در هر 
دو زمان ارتفاع براســاس میانگین قد زنان آمریکایی 
در نظر گرفته شدند. این معیار تا به امروز پابرجاست، 
با این حال وال اســتریت ژورنال  ســال گذشته در 
گزارشی به این نکته اشاره می کند که افزایش ارتفاع 
سطوح از ســوی مردان آشــپزی که آشپزخانه های 

خود را طراحی می کنند، درحال افزایش است.
البته کوان تأکید می کند که این افزایش ســطوح 
مختص مردان نیســت و او و همســر مرحومش هم 
در زمان ســاخت خانه خود در ســال 1980 همین 
کار را کردند. کوان 76ساله کابینت هایی می خواست 
که به او امکان راســت ایســتادن بدهد و پشت او را 
خم نکند. آنها در آن زمان آشپزخانه ای می خواستند 
که بتوانند به شــکل یک تیم در آن آشــپزی کنند، 
به همین خاطر فضا را برای حضور دو آشــپز وسعت 
دادند و آیلند مرکزی در آن گذاشــتند تا »هرکس 
بتواند روی یک صندلی بنشــیند و مراحل درســت 
کردن غذا را انجام دهــد، درحالی که دیگری درحال 

درست کردن چیزی در فر باشد.«
کوان ناظر تحول جنسیتی آشــپزخانه خود بوده: 
»همســرم به میزان قابل توجهی آشــپزی می کرد 
آن هم در زمانی که می دانســتیم کســی این کار را 
نمی کند، پدر همســرم فکر می کرد این کار اشتباه 
و خیلی عجیبی اســت.« چنــد دهه بعــد کوان با 
خوشحالی می گوید که هر ســه دخترش با مردانی 
ازدواج کرده اند که عاشــق آشــپزی هســتند: »از 
دامادهایم دستور آشــپزی می گیرم و این فوق العاده 
اســت. فکر می کنم دخترهای مــن چنین انتظاری 
هم داشــتند، آنها انتظار داشــتند همسران شــان 
شبیه پدرشان باشــد و همین طور هم شد.« وسایل 
آشــپزخانه خانــواده کــوان کمی قدیمــی به نظر 
می رســد، اما کوان اخیرا یک ســرخ کن خریده و به 
درخواست نوه های 14ساله اش قرار است در کالس 

آشپزی غذای ایتالیایی شرکت کند.
امروز مرغــم را در یــک آرام پز ســرامیکی که 
درخشــش نقره ای چشــمگیری دارد، پختم. فکر 
می کنم اگر مادربزرگم می دانســت دختر و نوه اش 
که زنــان پرمشــغله و جاه طلبی بودنــد تا زمان 
فرسوده شــدن آرام پــز قدیمی، غذاهــای خود را 
در آن درســت می کردند، حســابی به آنها افتخار 

می کرد.
____________________________

 crock-pot  1: نام تجاری مشهور آرام پز و سایر 
وسایل آشپزخانه که شهرت زیادی در سراسر جهان 
دارد. در بســیاری نقاط این نام تجــاری جایگزین 

عنوان آرام پز شده است. 
2  شخصیت قوری سخنگو در داستان دیو و دلبر.

3  به متولدیــن دهه های 1960 و 1970 نســل 
ایکس گفته می شود.

curbed   :منبع

وسایل پخت وپز، تبلیغات، آشپزخانه ها و حتی قفسه های آشپزخانه هر روز مردانه تر می شوند

آشپزخانه های مردانه  مردانه
   براساس مطالعات نشریه نوتریشن ژورنال که در  سال 2013 منتشر شد، تعداد زنانی که آشپزی می کردند، در یک بازه زمانی مشابه، از 92 درصد به 70 درصد کاهش یافته است

همچنان که مردان 
آشپزخانه ها را کشف می کنند، 

آشپزخانه ها هم به آرامی 
درحال کشف مردان هستند. به 
وسایل آشپزخانه که هر مردی 

باید در اختیار داشته باشد، 
نگاهی بیندازید، »وسایل« و 
»ابزارهایی« وجود دارند که 
موردعالقه مردان هستند


