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 الو، سالم یلدا! 

ی ما شور و شوق قبال را ندارد. یک ماه است که مادربزرگ مُرده و به قول بزرگترها به  این روزها حال و هوای خانه 

نیست و گوشی تلفن مادربزرگ را از خودش دور نمی کند و هر بار کسی به  رحمت خدا رفته. مامان حالش خوب 

زند با گفتن الو می زند زیر گریه و برای اینکه من وآیدا ناراحت نشویم توی اتاق و یا دست شویی  گوشی زنگ می
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و حتی اشکهایش کند. من بارها صدایش را شنیده ام  کند که صدایش را نشنویم، گریه میرود و با اینکه سعی می می

خواهد باور کند. حتی چند بار  را دیده ام. انگار مرگ مادربزرگ را قبول نکرده است یا شاید قبول کرده ولی نمی

از  سرسفره یا مثال  بود،  برایش بشقاب، قاشق و چنگال گذاشته  اینکه مادربزرگ مهمان ماست  ی غذا، به هوای 

ساعت به عکس او خیره می شود؛ پارسال خودم این عکس    زند و یک گوشی مادربزرگ به گوشی خودش زنگ می

 .را از او گرفته بودم 

مامان حق داشت که ناراحت باشد. وقتی به آن صورت خندان که دو طرف لپش چال افتاده و با چارقد سفید  

درم که به  ابریشمی که سالها پیش از مکّه آورده بود، نگاه می کرد هر کسی را به گریه می انداخت چه برسد به ما

کنارمان   مادر در  بودن  از  مادربزرگ  نبود  بود. در  یه دونه اش  بچه، دختر یکی  بین آن همه  از  مادربزرگ  قول 

نشست و نگران  احساس آرامش می کردیم ولی از دیدنِ غصه خوردن او، غمی سنگین روی دل من، آیدا و بابا می

اندیشیدیم. بعد از چند روز فکر کردن، جرقه ای به ذهنم  میها، چاره ای  سالمتی او بودیم. باید برای این بی تابی

خورد و سریع رفتم پیش آیدا که آن طرف اتاق، کنار بخاری نشسته بود و درسهایش را می خواند و می نوشت.  

 .آیدا سه سال از من بزرگتر است و من خیلی او را دوست دارم

  آیدا، آجی جونم کمی وقت داری با هم حرف بزنیم؟  _

 رش را از توی کتابهایش باال آورد و گفت: س 

 آره، راجع به چی؟ _

 .راجع به مامان و ناراحتی هاش به خاطر نبودن مادربزرگ _
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 چی از این بهتر. منم مثل تو نگرانشم ولی نمی دونم چه کاری واسش بکنم؟ _

 نزدیکش نشستم و آرام گفتم: 

 بد؟ من یه فکری دارم، ولی ببین انجام دادنش خوبه یا _

 .یلدا بگو چیه؟ خیره حتماً_

 یادته دو ماه پیش قبل از کرونا گرفتنِ مادربزرگ، بهمون زنگ زد و ازمون خواست که صداشو ضبط کنیم؟ _

 آره، آره و وقتی مامان خونه نبود با تلفن زنگ زد و صداشو رو پخش گذاشتیم... ادامه دادم: _

 و تو با موبایلت صداشو ضبط کردی. _

 :آیدا گفت 

 .ادمه، یادش به خیر. چه روزای شادی بود. کاش مادربزرگ نمی مُرد ی_

 با ناراحتی گفتم: 

کاشکی آیدا. میدونی مادربزرگ تو اون صوتی که ضبط کردیم از خیلی چیزا حرف زد و گفت که یه روزی به  _

 .دردتون میخوره 

 ی مادربزرگ در اتاق پیچید:هایش درآورد، تند تند با زدن چند دگمه صدااش را از زیر کتاب آیدا گوشی

 الو، سالم یلدا... _

 آیدا دستپاچه دگمه ی پخش را قطع کرد، به او گفتم: 

 چکار میکنی؟ مگه میخوای مامان رو که با خوردن آرام بخش به زور خوابیده، بیدار کنی؟_
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 آیدا دهنش را به گوش من نزدیک کرد و گفت: 

  دای مادربزرگ غش کند.نه، نه. حواسم نبود. اصالً شاید با شنیدن ص_

آیدا   که  نشستم  آیدا  به روی  رو  فاصله ی کمی  با  کردم.  قفلش  و  را چرخاندم  کلید  و  رفتم  اتاق  در  به سمت 

هندزفریش را آورد و یکی از گوشی های هندزفری را در گوش من و آن یکی را در گوش خودش گذاشت و دگمه  

 ی پخش را روشن کرد: 

 ...الو، سالم یلدا_

 ...م آیداالو، سال _

 صدای مادربزرگ پیچید. 

 الو، سالم یلدا... الو، سالم آیدا...

 تحمل شنیدن صدایش برای من و آیدا هم دشوار بود، چه رسد به مامان!  دارِ مهربان! همان صدای خش 

باید که چه،   هایم را پاک کردم؛ خودم را در آغوش آیدا رها کردم و یک دل سیر گریه کردیم. اما باالخرهاشک

 شد. کردیم، مادربزرگ که زنده نمی خودمان را جمع و جور می

 نیم ساعت بعد دوباره دگمه را روشن کردیم. مادر بزرگ بعد از کلی شوخی و خنده و سر به سر ما گذاشتن، گفت: 

  های عزیزم چند شب پیش خوابی دیدم که منو به فکر برده و نگرانم کهخوام بگم، نوهحاال یه چیز جدی می_

گویم  شاید دیگه مدت زیادی پیش شما نباشم، البته نگران خودم که نه؛ نگرانِ دخترمم و کمی هم نگران شما. می 

 .گذارد شما هیچ وقت غمِ چیزی را داشته باشید دانم افسانه نمیکمی، چون می 
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شما هستید که...، اشک در  راحتی و به زودی با خودش کنار بیاید و این  کند، شاید او نتواند بهولی این بار فرق می

 چشمانم جمع شد. هندزفری را از گوشم درآوردم، صدای آیدا در گوشم پیچید...

  کجا میری؟ _

دانستم  بی آن که جوابی بدهم، از اتاق بیرون رفتم. خانه در سکوتی عمیق فرو رفته بود. وارد اتاق مادر شدم، می 

شود. اما شنیدن صدای مادربزرگ چنان غمی در وجودم نشانده بود که  اگر بیدارش کنم، غصه از او زودتر بیدار می

می  مادر  آنکه  تنها  بدون  گذاشتم.  اش  سینه  بر  را  سرم  و  خزیدم  او  کنار  زدم،  کنار  را  پتو  کند.  آرامم  توانست 

 .ام زدای بر پیشانیهایم را حس کرد، دستی به سرم کشید و بوسهچشمهایش را باز کند، لغزش اشک بر گونه 

 رفت؛ این شما هستید که باید مواظب مامان باشید!صدای مادر بزرگ از ذهنم بیرون نمی

 .تصمیم گرفتم به تنهایی به صدای مادربزرگ گوش کنم، باید به مادرم کمک کنم 

داد  آمد انجام میشد، مادرم هر کاری که از دستش بر میخیلی اوقات دیده بودم که وقتی مادر بزرگ غصه دار می

 .او را از ناراحتی دربیاورد  تا

 دوباره صدای مادربزرگ را پخش کردم: 

یلدا جانم و آیدای عزیزم؛ نور چشمانم؛ قوت زانوانم، چه خوب شد که خداوند دو دختر دلسوز و مهربان به افسانه  _

  دارد. دانم که در نبود من مادرتان چقدر غصه  من از شما میخوام که به مادرتون کمک کنید. من می بخشید.

کند.  من هم همینطور بودم تمام آدم ها همین طورند. مادر ریشه است؛ تنها چیزی که آدم را به دنیا وصل می

کنند. مرگ هم بخشی از زندگیست،  برند و از اتصال به مادر جدایش می آید بند نافش را میزمانی که جنین بدنیا می



 الو، سالم یلدا! 

 

گیرد؛ در آغوشش.  تصال جدا می شود در کنار مادر جای میولی پایانش نیست. درست مثل همان نوزاد وقتی از ا 

تغذیه اش دیگر از بندناف نیست. جریان مرگ هم همین است، شاید جسمم در کنار شما نباشد اما روحم همواره  

شوم و از غصه خوردنتون ناراحت. من امروز عمداً خواستم که صدای مرا  هاتون شاد می با شما خواهد بود. با شادی

کنید و برای روزهایی که مادرتون دل تنگ شد برایش بگذارید، امیدوارم که کرونا تمام شود و دوباره بتوانیم  ضبط  

خواستید من را شاد کنید، یلدا را به شادی  دور هم جمع بشویم و همدیگر را بغل کنیم، ولی اگر من نبودم و می

گذارم، اگر بودم که خودم آنها را به شما  ک کادو میبرگزار کنید. ته چمدانم توی کمد دیواری برای هر کدامتان ی

 .میرد میدهم و اگر هم نبودم بروید کادوها را بردارید. این را بدانید هیچ مادری، هیچ وقت نمی

 مادربزرگ ادامه داد: 

گذاشتیم و لحاف مخمل قرمزی  شدند. وسط پذیرایی کرسی میهر سال شب یلدا ، همه فامیل خانه ما جمع می  _

انداختیم و بعد وسایل پذیرایی روی آن میچیدیم. یلدا جان سالی که تو بدنیا آمدی زمستان سختی  ی آن میرو

بود و شب قبل از یلدا برف سنگینی باریده بود. زندایی ملیکا گندم و شاهدانه و کدوحلوایی پخته بود، عمه آزاده  

، دختر دایی سارا با ظرفی بزرگ از دانه های انار با  با ظرفی از شیرینی پنجره ای، خاله ملیحه با کیک هندوانه ای

گلپر روی آن، پسر خاله و همسرش ظرف بزرگی از فسنجان، آجیل و تنقالت مخصوص شب یلدا را دایی حسین  

شدند. بعد از آن بزرگترها دور کرسی نشستند و احوالپرسی  و خالصه همه فامیل با ظرفی در دست وارد خانه  

دسته جمعی گل یا پوچ بازی کردند. صدای خنده و شادی بزرگترها و بچه ها تمام خانه را    کردند. بعداز شام،

یوسف گم گشده  "پرکرده بود. در پایان شب پدربزرگ فال حافظ برای تک تک مهمانها گرفت. فال مادرت شعر  
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خندید و گفت فال   اومد. به مادرت نگاه کردم صورتش مثل خورشید گرم شده بود. وقتی حالشو پرسیدم "باز آید 

 .گذاشتیم   "یلدا"دنیا اومدی برای همین اسمت رو  بعداز ساعتی که به بیمارستان رفتیم، تو به   .آقا جون درست بود 

گلم می ولی می دخترای  غیرممکنه  کرونا  زمان  این  در  و جمع شدن  دورهمی  و  دونم  ذکاوت  و  با هوش  دونم 

ا رو مثل سالهای قبل پراز شور وشادی کنید و مادرتونو خوشحال  تونید شب یلد خالقیتی که در شما سراغ دارم می

 .کنید 

های صدای ضبط شده مادربزرگ بود که آیدا به سمتم آمد، آنقدر غرق صحبت های مادربزرگ شده  آخر صحبت

 .بودم که اصال آمدن آیدا را متوجه نشدم 

 .هایم بیرون آوردمهندفرزی را از گوش 

 آیدا گفت: 

 .اومدم نبود تنهایی گوش بدی! صبر میکردی منم می یلدا خانم! قرار _

 های آخر مادر بزرگ بودم. با این که هندزفری در گوشم نبود همچنان در فکر صحبت

 گفت: با صدای آیدا به خودم آمدم که می

صال  یلدا اصال معلومه کجایی؟ چی شده؟ به منم بگو؟ تا آخر فایل گوش دادی؟ من باتوام ها! با دیوار نیستم. ا_

 .متوجه شدی من چی گفتم

تری برای مامان تدارک ببینیم. طوری که مامان حس و حال خوبی داشته باشه و  آیدا ما بایستی یلدای متفاوت_

 کمتر از نبود مادربزرگ ناراحت باشه.
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 ی چیزی می گیا؟ چطوری؟ فکری داری؟ _

. باالخره یک راهی پیدا می کنیم، مادر  فکر! نه راستش، منتها دوست دارم با هم دیگه یک راه حل پیدا کنیم_

 بزرگ رو ما حساب کرده. می دونی این یعنی چی؟ 

چطوره وقتی بابا که از سر کار برگشت بهش بگیم. شاید سه تایی بهتر بتونیم یک شب یلدایی متفاوتی درست  _

 .کنیم

 .بابا؟! آفرین فکر خوبیه! فقط مامان به هیچ وجه نباید از ماجرا بویی ببره_

 گم. قول میدم! دست درد نکنه، یعنی من دهن لقم! به خدا چیزی نمی _

 .آفرین آجی گلم. وقتی بابا اومد بدون اینکه مامان متوجه بشه، باید ماجرا رو بهش بگیم_

 چند ساعتی گذشت و مشتاقانه منتظر آمدن پدر بودیم و به آیدا گفتم: 

 ...میشه. باید راهی پیدا کنیم تا با بابا تنهایی حرف بزنیمتا وقتی بابا بیاد، مامان هم ازخواب بیدار -

 بعد از کمی فکر کردن آیدا با صدای بلند گفت: 

 ...فهمیدم، فهمیدم! ؟ خاله ملیحه _

 به آیدا گفتم: 

  هیسس کمی آرومتر، خاله ملیحه چی؟ _

مان رو مشغول حرف زدن بکنه  باید خاله ملیحه را درجریان این موضوع بذاریم که وقتی بابا آمد زنگ بزنه و ما_

 .تا ما هم بتونیم به کارمون برسیم
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 واقعا فکر خوبی کردی، تنها کسی که میتونه مامان رو به حرف بکشه و مشغول کنه خاله ملیحه است._

 .ی ماجرا را برایش تعریف کردآیدا تلفن را برداشت و به خاله ملیحه زنگ زد و همه 

 بان صدقه ما رفت که انقدر به فکر مادرمون هستیم و بعدش گفت:  خاله ملیحه نفس عمیقی کشید و قر

فقط  _  برسید،  نتیجه  به  بتونید  تا شما  میزنم  بدید من خودم زنگ  پیام  به من  اومد  نباشید. پدرتون که  نگران 

حرفهاتون تموم شد بیایید پیش مادرتون و صداش بزنید که من متوجه بشم و قطع کنم. درضمن فسقلیای خاله  

 .متون رو هم به من بگید تا منم کمکتون کنم تا به قول مادربزرگ حال یک دانه اش بهتر بشه برنا

 .آیدا هم با گفتن چشم خاله جان با خاله خداحافظی کرد و تلفن را قطع کرد

من و آیدا هم تا آمدن بابا فکرهای مختلفیبرای شب یلدا به ذهنمان رسید. اما کرونا کارمون رو خیلی سخت کرده  

 .کردیم شد همه جمع بشیم باید به این موضوع هم توجه میبود، چون نمی

بابا و دوتایی شروع   بابا از سرکار برگشت. خداروشکر هنوز مامان بیدار نشده بود. با آیدا دویدیم سمت  باالخره 

 کردیم به حرف زدن. بابا هم با لبخندی به سمت روشویی رفت تا دستهایش را بشوید و گفت:

 چیزی ازحرفهاتون رو متوجه نشدم! یکی یکی حرف بزنید، ببینم چی می گید؟ من که _

 من و آیدا نگاهی به هم انداختیم و آیدا گفت:  

 ...یلدا فکر تو بود، خودت بگو-

همراه بابا از کنار روشویی به سمت پذیرایی رفتیم، آیدا هم رفت تا آبی برای بابا بیاورد. من هم شروع کردم به  

  ...تم که ما نقشه ایی کشیدیم تا حرف زدن. گف
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 اما حرفم تمام نشده بود که مامان گفت: 

 چه نقشه ایی کشیدید به منم بگید ببینم! ؟ _

آب دهانم را قورت دادم، دستانم یخ کرده بود و نمیدانستم باید چکار کنم، خداروشکر آیدا آمد و گفت مامان کی  

حرف مشغول کرد، منم سریع رفتم سراغ گوشی آیدا و پیامی به  بیدار شدی؟ خوب خوابیدی؟ تا آیدا آنها را با  

 خاله دادم و گفتم : 

 .خاله جون زود زنگ بزنید و گرنه همه چی رو مامان میفهمه_ 

 خدایی خاله ی پایه ایی دارم، به سه ثانیه نکشید زنگ زد به تلفن و با مامان مشغول صحبت کردن شدند.

 .بابا گفتیمما هم با آیدا سریع موضوع رو برای  

 بابا هم قربان صدقه ما رفت و به آغوشمان کشید و گفت: 

باشه فکر خوبی کردین فرشته های کوچولوی من! مطمئنم مادرتون همینکه بدونه شما چقدر به فکرش هستید  _ 

خوشحال میشه. اول اینکه باید ببینیم مامانتون چه چیزی بیشتر خوشحالش میکنه؟ همینطور که میدونید دخترای  

من، مامان افسانه قلب خیلی مهربون و روحیه فوق العاده حساسی داره برای همینه که از دست دادن مادرش  

ولی این اوضاع کرونا رو هم باید در نظر بگیریم که نمیتونیم دورهمی بگیریم و همگی مثل    .خیلی ناراحتش میکنه 

 ...روزهایی که مادربزرگ بود دور هم جمع بشیم به نظر من می تونیم 

 به پدر نگاهی کردم: 



 الو، سالم یلدا! 

 

بله پدر میدونیم که نمیشه اما ما یه پیشنهاد داریم. من، شما و آیدا به بهانه خرید از خونه بریم بیرون و بعد با  _

هم بریم خونه مادر بزرگ، یه دستی به اونجا بکشیم، مثل هر سال از درخت انار و خرمالوش میوه بچینیم. برگ  

 های حیاط رو جمع کنیم. 

 .مرتب بچینیم  پشتش رو  بعد بریم توی ساختمون کرسی رو بذاریم وسط اتاق بزرگه، پشتی های 

تو سینی مسی مثل هر سال خرمالو بزاریم اون کاسه آبی بزرگ هم انار دون شده پر کنیم. امسال باید قاب عکس 

قاب عکسش. پدرجان میدونین  مادر بزرگ رو سر جای همیشگی اش بزاریم و یک گلدون پر از گل نرگس هم کنار  

اند. وقتی همه کارها رو کردیم و تموم شد میایم خونه دنبال مامان  که مامان افسانه و مادربزرگ عاشق گل نرگس

 .و با هم میریم اونجا

 ایدا دو دستش را به هم مالید و گفت:  

از ما خواسته بود که  تازه به جز این یک یه سورپرایز دیگه هم داریم، صدای مادر بزرگ! مادربزرگ خ _  ودش 

گیره، اما  اش می دونیم که مامان حتما اونجا هم گریهصداشو ضبط کنیم و شب یلدا برای مامان پخش کنیم. می

 .خوایید من شاد بشم، یلدا را به شادی برگزار کنید مادربزرگ توی وویس گفته که اگر من نبودم و می 

توی چمدون که اگر بود خودش بهمون میده، اگه نبود ما باید    تازه خودش گفته که برای همه یه کادو گذاشته

بریم خودمون برداریم. اینجوری امسال یلدا متفاوت میشه. مادربزرگ تو صدایی که ازش ضبط کردیم گفته شاید  

 .من جسمم پیش شما نباشه اما روحم با شماست

 پدر هم سری تکان داد و گفت:



 الو، سالم یلدا! 

 

 آفرین به دختر های مهربون خودم. _

 د از تایید پدر آیدا به آشپزخونه رفت و گفت مامان گشنمه کی تلفنت تموم میشه؟ بع

... 

مان نبود. از صبح که بیدار  ای که کشیده بودیم دل تو دل باالخره روز موعود سررسید. من و آیدا برای اجرای نقشه 

 سیدیم که مادر شک کند.ترکردیم. می شده بودیم، مدام خریِد بعد از ظهر با پد را به مادر یادآوری می

 ی رفتن بودیم. نزدیکِ آمدن پدر بود. هر دو لباس پوشیدیم و آماده

 زنگ در به صدا درآمد. آیدا گوشی آیفون را برداشت و با لبخندی گفت:  

 چشم االن میام پایین. گوشی را گذاشت و رو به من کرد و گفت:  _ 

 . بدو، بابا پایین منتظرمونه_ 

 مه های ژاکت مشکی اش را می بست گفت:  مامان همینطور که دک

 بچه ها زیپ کاپشنهاتونو بکشید. هوا خیلی سرد شده، مراقب باشید سرما نخورید. _ 

رود و مادر چیزی متوجه نشده، موقع خروج از خانه  امان طبق برنامه پیش میهر دو خوشحال از این که نقشه

 .بستیم چشمی گفتیم و با سرعت در را پشت سرمان 

نفهمید.   مونه محض دیدن بابا از وسط حیاط با صدای بلندی گفتم: بابا خیالت راحت، مامان هیچی از نقشهمن ب

از پشت آیفون شنیده شد و گفت: کدام نقشه؟ من چی رو   بابا فرصت جواب دادن پیدا نکرد، که صدای مادر 

 نفهمیدم؟



 الو، سالم یلدا! 

 

ام و دیگر امیدی برای ادامه کار نداریم  کردهمن در جا خشکم زد و لحظه ای فکر کردم که تمام کارها را خراب  

 که، پدر با عجله گفت: 

 .یه چیزی گفت، از خوشحالی رفتن به خریده افسانه گوش وایسادی؟ از تو بعیده. حاال بچه _

 من و آیدا جلوی در حیاط  از ترس سکوت کردیم. پدر ادامه داد: 

 کار داشتی که گوشی به دست شدی؟  حاال چی_

 مامان گفت:  

 .هیچی! میخواستم بگم تو راه برگشت به خونه پیاز بخرید _ 

 های ما دور کرد و گفت: پدر با لبخندی نگرانی را از چشم

 باشه چشم،فعالٌ خداحافظ .  _

سازی میز شب یلدا  ی مادر بزرگ چند دقیقه بیشتر فاصله نبود. بالفاصله بعد از رسیدن، مشغول آماده تا خانه 

 .شدیم

 .مثل هر سال، همان طور که مادربزرگ دوست داشت کرسی را گذاشتیم و وسایل را رویش چیدیم

 .رفت. حاال موقع آوردن مادر بود هوا رو به تاریکی می

داد گذاشتیم و با بغض به عکس مادربزرگ  ای که همیشه به آن تکیه میمن و آیدا عکس مادربزرگ را روی پشتی

 و قصه های شب یلدایش تنگ شده بود. در همین حین پدر گفت:  خیره شدیم. دلمان برای او  

 . ای مادرتون رو بیاریم اینجاراستی حاال باید به چه بهانه_ 



 الو، سالم یلدا! 

 

 لحظه ای بغض و دلتنگی فراموشمان شد. هر دو به هم نگاه کردیم و گفتیم: 

 .ای وای راست میگی پدر جان! به این قسمت نقشه مون فکر نکرده بودیم _

 پدر گفت: 

 .کنیماره دیر میشه. بهتره قبل از اینکه مادرتون نگران بشه برگردیم خونه. تو راه یه فکری براش مید_

روشن بود را روشن کردم و   وقتی خواستیم از خانه بیرون برویم، رادیو مادر بزرگ که همیشه کنار صندلی راحتی 

 صدایش را کمی بلند کردم و به حیاط رفتیم.  

ز کرده بود و برگهای ریخته شده بر روی زمین را جمع کرده بود و گلها را هم آب داده بود.  پدر حیاط را کامل تمی

خورد. کنار حوض آفتابه مسی که مادربزرگ همیشه  ها که مادر بزرگ زنده بود، به چشم میخانه مثل همان موقع

 .خورد، قلب کوچکم گرفتداد به چشم میبا آن به گلها آب می

 گفت: آمد و می رفتیم یک قدم پشت سرمون میی مادر بزرگ میههمیشه وقتی از خان

 خوش اومدین؛ مواظب خودتون باشین. _

آمد و آنجا به درخت بزرگ و  گفتیم دیگه برگرد. اما اون با همین آفتابه مسی تا سر کوچه دنبالمان میما هم می 

 .ریخت پای درختابه را میی آب آفتریخت و بقیه داد و آب پشت سرمان میپیر سر کوچه تکیه می 

کند، یک قطره اشک از چشمم روی گونه  امان میبه پشت سرم نگاه کردم، احساس کردم مادر بزرگ دارد بدرقه

 هایم ریخت. به صورت آیدا نگاه کردم بغض کرده بود انگار او هم حس مرا داشت. 

 ایستاده بود با نگرانی نگاهی به ما کرد و گفت:  ها به خانه رسیدیم، زنگ را زدم. مادر فوری در را باز کرد. روی پله



 الو، سالم یلدا! 

 

 .کجایین شما؟ چند بار زنگ زدم جواب ندادین؛ نگران شدم_

 پدر وارد خانه شد و گفت: 

 .زنگ زدی متوجه نشدم، خیابونا خیلی شلوغه انگار نه انگار گفتن بیرون نرین مردم همه توخیابونن_

 مادر آهی کشید و آروم گفت: 

 ...شب یلداس مثال! شب جشنه و دیدار از بزرگترهاچکار کنن خُب ام_

 .دیگر چیزی نگفت و بغضش را قورت داد 

 هایمان را شستیم و رفتیم پیش مادر نشستیم، پدرم یک باره رو به مادر کرد و گفت: دست

 .پاشو خانم غذا آماده است، جمع کن بریم بیرون_ 

 مادر با تعجب گفت: 

 چه بیرونی! کجا؟ _

 .خوریمبریم بهشت زهرا و غذا رو هم یه جایی مییه سر _

 اوال که بهشت زهرا بسته است، دوما کجا می خوای غذا بخوری؟ _

بسته باشه تا درش میریم و فاتحه میدیم، غذا رو هم تو ماشین می خوریم، پاشو خانم بزار بچه ها هم یه دوری  _

 .بزنن

 .مگه از صبح دور نزدین! بخدا حوصله ندارم _

 به مادر گفت:  پدر رو



 الو، سالم یلدا! 

 

 .حوصله ندارم چیه؟ بچه ها پاشین غذا ها رو ببرین تو ماشین، ما هم میایم _

ما هم سریع غذاها رو گذاشتیم تو ماشین و با هم راه افتادیم، مادر سرشو به شیشه تکیه داده بود. انگار آروم داشت  

    ریخت و اصال حواسش به خیابون و ما نبود.اشک می

 ی مادر بزرگ پیچید، مادر مثل اینکه از خواب بیدار شده باشد، صاف نشست و گفت: خیابون خونهپدر به سمت 

 کجا میرین؟ _

 یه دور این اطراف بزنیم اصال می خوای یه سر بریم خونه ی خانم جان؟ _

 .مادر با بغض نتوانست جواب بدهد و سرش را به نشانه ی تایید تکان داد 

 .و از آئینه به بابا نگاه کردیم، تا اینجا خوب پیش رفته بود هم نگاه کردیم  من و آیدا به

 .پدر جلوتر از ما پیاده شد و در را باز کرد، ما هم با مادر وارد شدیم

  آمد؛ حیاط  تمیز و آب پاشی شده و چراغها روشن.مادر با تعجب نگاه کرد! صدای رادیو می

ر بزرگ بود، وارد اتاق شد عکس مادربزرگ، کرسی و همه ی  مادر سریع به طرف اتاق دوید، انگار منتظر دیدن ماد

 وسایل یلدا آنجا بود. مادر به در اتاق تکیه داد و سر من و آیدا را بغل کرد و آروم گفت:

 .مادر جون یلدات مبارک. بچه ها دستتون درد نکنه. من خوشبختم که شما رو دارم_

م فرو رفته و به پرده میخکوب شده باشد، بدون آنکه مردمک  مادر مثل کسی که توی سینما نشسته و به اعماق فیل 

چشمانش تکان بخورد به سمت صندوقچه ای که توی اتاق مادربزرگ گذاشته بود، رفت و دو زانو پای صندوق  

نشست و درش را باز کرد. عطر بوی نرگس فضای اتاق را پر کرد، مادر شروع کرد به سفر در گذشته های دور. مادر  



 الو، سالم یلدا! 

 

گذاشت این صندوقچه خالی شود.  های یلدا و نوروز بود و نمی عین شلوغی خانه همیشه به فکر شیرینی  همیشه در 

های دست  های کوچک نخود چی، نان برنجی و کلوچههمیشه چشممان به این صندوقچه بود که پر بود از شیرینی

شقشان بودم، در این لحظه  های کوچک رنگی که من عاهای نبات و آجیل و تخمه و آبنباتپخت خودش؛ جعبه

 بود که پدر هم وارد اتاق شد و گفت: 

من وقتی بچه بودم مادرم رو از دست دادم و همیشه دور از خواهر و برادرهام یلدا را گذرانده بودم، ولی وقتی با  _

شد  ادآور میهای بزرگ به ما یمادرتان ازدواج کردم مادربزرگ جای مادر را برایم پر کرد، از چند روز قبل از جشن

انداخت، کرسی را  که باید اینجا باشیم، با گذاشتن یک میز بزرگ با یک لحاف قرمز دور فیروزه ای که رویش می

ی آبی بزرگ  چید. من به محض ورود، اول به کاسهبر پا میکرد و هر چه شیرینی و آجیل و میوه داشت روی آن می

 گفت: کرد به غر زدن و مادر می زدم که افسانه شروع میو لعابی پر از دانه های انار روی میز ناخنک می

 مادر دلت میاد به خاطر چند دونه انار دل پسرم رو بشکنی؟  _

کردم  گذارد احساس غریبی کنم، مشتم را پر از انار می من هم خندان از اینکه پشتیبان محکمی در این خانه نمی 

 .خوردمو می

 مادر ادامه داد: 

رسیدیم. مادر با یک جا اسپندی کوچک به استقبالمون می اومد و با دود  قیه به اینجا میما همیشه زودتر از ب_

اومد،  آن درد و بال را از سرمان دور میکرد و تا بقیه بیان کلی با هم گپ و گفت میزدیم.آخرین نفری هم که می

یشه عادت داشت اول برای  شد رو میاورد و روی میز میذاشت، هممادر ظرف آش رشته را که بخار ازش بلند می



 الو، سالم یلدا! 

 

داد کسی از  ها هم حتما یک هدیه کوچک داشت و اجازه نمیکشید. آخر شبکوچکترها بعد برای بزرگترها می 

 خانه دست خالی بره.  

ای ساکت شدند و بدون هیچ صحبتی، هر کدام گوشه ای از اتاق چمباتمه زده بودیم و  مامان و بابا برای لحظه

 .کردیم، ناسالمتی کلی نقشه کشیده بودیم که دل مادر را شاد کنیم اما باید کاری میاشک امانمان نمیداد. 

 آیدا تالش کرد فضا را عوض کند. رو به مادر و پدر گفت: 

 بهتر نیست زودتر وسایل امشب رو آماده کنیم؟ من دلم لک زده برای خوردن شیرینی و انار دون شده._

 آشپزخونه. بعد بلند شد و رفت سمت  

 .ای که کشیده بودیم را دوباره مرور کنیم من هم به دنبالش رفتم تا نقشه

 .دادم گذاشتم به حرفهای آیدا هم گوش می شستم و در سبد می همانطور که انارها را می

 گفت: آیدا می

. تو هم آماده  کنم به الیو گرفتنهمین که همه چیز را آماده کردیم و چیدیم و دور میز نشستیم، من شروع می_

 ی مادربزرگ رو بزاری. باش که با عالمت من صدای ضبط شده

 من که کار شستن را تمام کرده بودم و دنبال ظرف بزرگ برای دون کردن انار میگشتم گفتم: 

هامون به موقع و حساب شده باشه تا مامان رو برای مدت کوتاهی  ی برنامه خوبه، فقط حواسمون باشه که همه _

 .خوشحال کنیم  هم که شده 

 .بعد من مشغول دون کردن انار شدم وآیدا رفت که بابا رو هم توجیه کنه 
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 .اول شب همه چیز آماده و مرتب چیده شده بود

هایی که در زمان گذشته بود و از آنجایی که بابا  همه دور میز نشستیم. بابا شروع کرد به گفتن مراسم و آیین

 خ باستانی ایران بود آیین شب یلدا رو با یک قصه شروع کرد: مند به تاریخ و به خصوص تاریعالقه 

کرد  زمان یکی از پادشاهان ایرانی، فردای بعد از شب یلدا، یعنی اولین روز از دی ماه، شاه، تاج و تخت را رها می "

ی  مه نشست و نگهبانان و دربانان کاخ شاهی و هرفت و بر روی فرش سفید میو با لباس سفید به سمت صحرا می

کرد و چه رئیس، چه شاه و چه مردم  کرد و مثل دیگران زندگی می ی سطح شهر را آزاد می هاخدمتکاران و برده 

 " عادی به طور یکسان و در یک جایگاه بودند.

  کردیم، زیر چشمی حواسمان به مامان هم بود. های بابا گوش میمن و آیدا که با دقت به حرف 

کرد، ولی معلوم بود که ذهنش دور تا دور خونه  به ظاهر داشت به حرفهای بابا گوش میمامان آرام نشسته بود و  

 به دنبال مادر بزرگ بود. 

 بعد بابا ادامه داد: 

  میوه های قرمز رنگی مثل انار و هندوانه میخورند؟  دونید چرا شب یلداراستی می -

 من و آیدا با اشتیاق گفتیم: 

 چرا؟_

 .کنند ا به خاطر رنگ سرخشان نمایندگانی از خورشید، در شب تصور می برای اینکه این میوه ها ر_

 بعد به یک مثلِ قزوینی اشاره کرد:



 الو، سالم یلدا! 

 

کرد باید کوچکترها  شدند، اگر مادر بزرگ در آوردن تنقالت تاخیر میدر شب یلدا که همه فامیل دور هم جمع می_ 

 این شعر را میخوندند:

 رهِ.« هر که نیارد شب چره، انبارِش موش بچ   »

 بعد هم اضافه کرد که شب چره، همان شب نشینی است. 

بعد بابا بلند شد که کتاب حافظ را از کتابخانه بردارد و فالی بگیرد. من هم از فرصت استفاده کردم و به بهانه  

 .آوردن چای رفتم پیش بابا تا نقشه را به او یادآوری کنم

 آیدا در اینستاگرام یک استوری گذاشت و نوشت: 

های فامیالی عزیز ما امشب بخاطر کرونا سعی کردیم دور همی نگیریم، اما امشب ساعت ده شب تو الیو ، با  آ_

  برنامه های مفرح و شاد همراه ما باشید.

 مامان که کنار کرسی نشسته بود با شوق و ذوق پرسید:

 ای دارید، به منم بگید خب! ای شیطون بال چه برنامه-

 همراه کتاب حافظ و یک سینی چای آمدیم کنار کرسی نشستیم. به مادر نگاهی انداختم و گفتم: من و بابا به 

 نخیر مامان جان، شما هم باید منتظر بمونی که ساعت ده شب بشه، اون موقع خودت متوجه میشی.  _

گار قرار است امشب  آیدا و بابا زدن زیر خنده. چایی خیلی چسبید، وقتی از بیرون آمدیم حسابی یخ زده بودیم، ان

صبرانه منتظر ساعت برف ببارد. بعد از نوشیدن چایی به مامان کمک کردیم که سفره را بیندازد و شام خوردیم؛ بی

ده شب بودیم. من و آیدا بی قرار بودیم و نگران این بودیم که برنامه خوب پیش نرود، اما تصمیم خودمان را گرفته  
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شد و آیدا بدو بدو رفت  کردیم. تیک تیک ساعت از ساعت دیواری شنیده میبودیم، باید مادر را خوشحال می

خواند،  تر پیامهای فامیل را بلند بلند میاش را آورد و الیو گذاشت. یک یک اقوام به الیو آمدند و پدرآن طرفگوشی

بزرگ را به کمک پدر  همه بی صبرانه منتظر سورپرایز من و آیدا بودند. من آرام به سمت اتاق رفتم و صدای مادر

بر روی نوار گذاشته بودیم و منتظر خبرآیدا بودم که نوار را از ضبط قدیمی مادربزرگ پخش کنم و تصمیم گرفتیم  

بعد از گذاشتن صدایِ مادربزرگ فال بگیریم. آیدا دوربین را رویِ قاب عکس مادربزرگ و گل هایِ نرگس تنظیم  

 کرده بود و صدا زد: 

 .یلدا شروع کن _

های فامیل بود و همه منتظر آن اتفاق بودند. من صدایِ مادربزرگ را پخش  ر همچنان در حال خواندن پیامپد 

زد.  کردم. صدایِ مادربزرگ در فضای خانه پیچید. انگار خود مادربزرگ اینجا بود و مثل هر سال برایمان حرف می 

شد. مادر عکس مادربزرگ را  ل مامان بدتر می ریختم. اینطوری حاداد اما نباید اشک میبغض گلویم را فشار می 

صدقه قربان  و  کرد  می بغل  صحبتاش  میرفت،  که  همانجایی  بود.  رسیده  نیمه  به  مادربزرگ  اگر  هایِ  گفت 

ایم از تویِ  کردم حاال که به حرفش عمل کردهخواهید من را شاد کنید، یلدا را شاد برگزار کنید. احساس میمی 

 زند،انگار واقعا خوشحال بود.  می   قاب دارد به ما لبخند 

ریخت، اما اشک ریختنش، مثل روزهایِ گذشته نبود. سبک و آرام شده بود.  به آیدا لبخند زدم. مامان اشک می 

 هایِ مادربزرگ تمام شد. بابا خندید و گفت: حرف

 .همه میگن کادو ها رو دونه دونه باز کنید و بهمون نشون بدین_
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داد، تک  اش مادر را نشان میبلند شد و خوشحال به سمت صندوقچه رفت و آیدا هم با گوشیی مادر  صدای خنده

آمد، انگار خود  تک کادوها را باز کرد. همه در الیو خوشحال و شاد بودند و غم نبودن مادربزرگ کمتر به چشم می

ی کادوها،  . بعد از باز کردن همه خندید ی ما بود و با صدای آرام و مهربانش به همراه ما میمادربزرگ کنار همه 

 یک کاغذ در انتهای چمدان بود و مادر آن را برداشت و خواند:

توانید به این شماره کارت مبلغی برای حمایت از افرادی که هر ساله چشم امیدشون  ایی که می هر کدام به اندازه_

 به ما بوده واریز کنید و تو این روزای سخت در کنار همدیگه باشیم.  

حس رضایت، شادی و لبخند در پیامهای فامیل موج میزد و مادر خوشحال و آرام بود. مادر از جایش بلند شد و  

 به سمت آشپزخانه رفت. 

من،آیدا و پدر برای یک لحظه گمان کردیم مادر خیلی غمگین شده و می خواهد برود آشپزخانه که گریه کند، اما  

خانه بیرون آمد. مادر مرا شگفت زده کرد و از خوشحالی جیغ زدم،  طولی نکشید که با کیکی در دست از آشپز

انگار وقتی که ما برای خرید بیرون رفته بودیم، مادر دست به کار شده بود و برای شب تولد من کیک پخته بود.  

تند  نوش کیک شکالتی خوشمزه با شمع تولد ده سالگی.آیدا گوشی را به سمت مادر گرفت و همگی در داخل الیو می

 تولدت مبارک یلدا دختر پاییز. عمرت به بلندای شب یلدا. فکر نمیکردم که انقدر خوشحال شوم. 

بابا و مادر مرا بوسیدند و بعد از فوت کردن شمع، آرزو کردم که هر چه زودتر کرونا تمام شود تا بتوانیم عزیزانمان  

 را در آغوش بگیریم. بابا با صدای خوشحال و خندان  گفت:

 .دوربین را بچرخان سمت من و حاال اجازه بدید به نیت همگی یک فال حافظ بگیرم آیدا_
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 مثل همیشه آداب فال گرفتن را به جا آورد و ورقی را انتخاب و باز کرد. بابا شروع به خواندن کرد: 

 ارزد » دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی 

 ارزدبه می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی 

 گیرند می فروشانش به جامی بر نمی به کوی 

 ارزدزهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی 

 ها کرد کز این باب رخ برتاب رقیبم سرزنش 

 ارزد چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی 

 شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است 

 ارزدکالهی دلکش است اما به ترک سر نمی 

 بوی سود  نمود اول غم دریا بهچه آسان می 

 ارزد غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی 

 تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی

 ارزدکه شادی جهان گیری غم لشکر نمی 

 چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر

 ارزد« که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی 
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شد فهمید که همگی دورادور از آن شب لذت  میفرستادند. از پیامها میپدر فال را خواند و همه دسته گل و بوسه 

ی ما شبی به یاد ماندنی شد و ما  اند و انگار مثل سالهای قبل دور هم جمع شده بودیم. آن شب برای همهبرده

هایمان  هتوانستیم به وصیت مادربزرگ عمل کنیم. پس از پایان الیو، مادر من و آیدا را در آغوش کشید و بر گون 

  .بوسه زد. ما آن شب بخاطر محدودیت تردد، در خانه ی مادربزرگ ماندیم و در کنار کرسی کنار هم خوابیدیم 

هایش نقش بسته بود لبخندی که بعد از فوت مادر بزرگ با  مادر کنار ما آرام بخواب رفته بود لبخند زیبایی بر لب 

سبز چشم دوختم، احساس کردم کنار روشنی ماه، لبخند    هایبه پنجره ی سه دری با شیشه  .هایش قهر بود لب

 بینم؛ لبخندی که نشان از رضایت داشت.مادربزرگ را می

هایم حس کردم مثل همان  ای را روی گونهام گذشت شیرینی بوسهنسیم خنکی در اتاق پیچید و از روی گونه

 های همیشگی مادر بزرگ وقت خداحافظی. بوسه

 ی: گروه نویسندگان داستان

ناهید یوسف زاده، فرح پایا، فریده فرد، لیال فرزادمهر، فریده 

 عبدی، اکرم حسینی، مژگان عشقی،  

افتخاری،الهام عبدی، زهرا   نواب، فرزانه کردلو، محدثه  آمنه 
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