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خبرنگار و عكاس نﺸريه ي صداي زنان
نويسنده و ﺷاعر

صاﺣﺐ كتاب ﻫاي پرواز قاصدك و بانوان ﺷاعر
رباط كوكي

دفترچه بيمه اش را در دستش مي فشرد ،انگار مي خواست عجله و استرس خود را به منشي و حاضرين در اتاق انتظار ،نشان
بدهد و زودتر از حاضرين به اتاق معاينه برود ،فضاي اتاق نيمه تاريك بود وبا ورود هر مريض ،منشي قوطي كاغذ دستمالي در

يك دست و در دست ديگر قطره چشمي آماده مي ايستاد تا بيمار بنشيند و در چشم اش قطره بيندازد و گاهي هم اول كار

ويزيت شان را تمام مي كرد بعد به سراغ قطره چشمي مي رفت ...

نور كم و بدون تهويه اتاق ،انتظار كشيدن را براي حاضرين طاقت فرسا كرده بود ،يك بسته دستكش يك بار مصرف روي اﭘن،

در كنار اتاق معاينه گذاشته بودند و بيمار حق نداشت بدون دستكش وارد اتاق معاينه شود ،اما هر بيمار يا همراه آن كه در اتاق
انتظار نشسته بود با صحنه بدي روبرو مي شد زيرا هر بيمار ازاتاق خارج مي شد ،كنار ظرف اشغال كه در كنار آب سرد كن قرار

داشت مي ايستاد ،دستكش ها را درمي آورد و ﭘرت مي كرد روي ظرف اشغال مي رفت ،اين همه عجله جاي تعجب داشت
طوري دستكش ها را ﭘرت كرده بودند كه دور و بر ظرف اشغال ﭘر از دستكش هاي استفاده شده بود.

زمان كند مي گذشت ،ويزيت هر بيمار حداقل نيم ساعت طول مي كشيد ،دو عدد صندل نزديك اتاق معاينه مخصوص بيماراني

بود زماني كه نوبت شان مي رسيد با اعﻼم منشي روي آن صندلي ها مي نشستند و به محض خارج شدن بيمار از اتاق معاينه
سراسيمه وارد اتاق معاينه مي شدند.

بيمار جديد توجه همه حاضرين را به طرف خودش جلب كرد ،ﭘدر و مادر ﭘسر جوان كمك كردند كه روي صندلي بشيند و
خودشان يكي طرف راست و ديگري طرف چﭗ نشستند و دست هاي ﭘسر جوان را در دست گرفتند ،منشي طبق برنامه با كاغذ

دستمالي و قطره به ﭘسر جوان نزديك شد ،مادرش گفت ،نابيناست قطره نمي خواهد ،منشي در جاي خود ايستاد.
منشي ﭘرسيد ،بيمار ماسك نزده از داروخانه طبقه ﭘايين تهيه كنيد

مادرش گفت :كم طاقت است نمي تواند ماسك را نگه دارد.

منشي سرش را ﭘايين انداخت و به جايگاه خود برگشت.

ﭘسر جوان بعد از چند دقيقه به طور ناخودآگاه شروع كرد به خواندن

آهنگ غم انگيز كوتاه كرد ،طوري كه به محض تمام شدن شروع به تكرار آن مي كرد و همه حاضرين ساكت در حال گوش دادن
بودند ،ديگر حرفي از كرونا و سختي هاي آن بين بيماران نبود ،كسي از گراني حرف نزد ،سرفه هاي ﭘيرمردي كه يك چشمش

را به علت جراحي بسته بود قطع شد منشي حواسش به بيمار تازه وارد ويزيت آن نبود ،همه حتي كم بينا يا و بيماراني كه

چشمشان در اثر قطره ايي كه منشي به چشمشان انداخته بود ،چشمهايشان را بسته بودند و فقط گوش مي دادند ،ﭘسر جوان
همچنان قطعه كوتاه را تكرار مي كرد همانند آهنگ بي كﻼم كه كلي حرف نگفته در ملودي آن بود.

در اين هنگام رباطي وارد اتاق معاينه شد و در سكوت دور اتاق چرخيد و تمام دستكش ها و آشغال هاي ﭘراكنده دور ظرف

آشغال را جمع كرد و در درون ظرف اشغال ريخت ﭘنجره اتاق را باز كرد تا هواي تازه وارد اتاق شود .از كمد ماده ضدعفوني را

برداشت و دست هاي تمام بيماران را به ترتيب ضدعفوني كرد ،حتي ﭘسر نابينا ،سپس همچنان كه دور مي زد در اتاق حاضر به
خدمت رساني بود به تمام بيماران ،منشي گيج شده بود اما از كار رباط احساس رضايت مي كرد .بوي تميزي از اتاق مي آمد،

گويا از كرونا براي هميشه انسان ها را ترك كرده بود ،دست ها بسوي هم دراز شد و بيماران به گرمي دست هاي همديگر را

فشردند ،دسپس ماسك هاي خود را برداشتند و رباط همه ماسك ها را جمع كرد و در ظرف اشغال ريخت .لبخندها در ميان

آهنگ بي كﻼم غم انگيز ﭘسر جوان ديدني بود ،نوبت هر بيمار كه مي رسيد بدون دستكش و باخيال راحت به اتاق معاينه مي
رفت و بعد از بيرون آمدن از اتاق از آب سرد كن بدون ترس و احتياط آب مي خورد و لبخند زنان از اتاق خارج مي شد ،آخرين

بيمار ﭘسر جوان بود.

مادر و ﭘدرش دستش را گرفتند و به اتاق معاينه بردند ،نيم ساعت بعد از اتاق خارج شدند كاغذي در دست مادر ﭘسر جوان بود،

مادر و ﭘسر نابينا دستكش هايشان را در آوردند و كنار ظرف آشغال انداختند ،رباط دستكش ها را برداشت و در ظرف اشغال
انداخت  ....صداي آهنگ ﭘسر نابينا حتي بعد از دور شدن از اتاق معاينه همچنان به گوش مي رسيد.

