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اسفند كه مى شود بيشتر از اينكه شوق خانه تكانى داشته باشم، 
دغدغة دل تكانى دارم. با خودم فكر مى كنم: چه چيزهايى را بايد 
از ذهن و قلبم بيرون بريزم؟ و بعد يك جور دل نگرانى شيرين 
سراغم مى آيد؛ دل نگرانى از اينكه: آيا از پس اين دل تكانى 
مثل  است.  سختى  كار  دل تكانى  راستش  برمى آيم؟ 
تميزكردن اتاق و ميز و كتابخانه نيست كه وسايل را 
بيرون بريزى و بشويى و گرد و خاك بتكانى و گه گاه 
چيزهايى را هم دور بريزى. دغدغه ها، فكرها، خاطره ها 
و مشكالتى كه در دل تكانى بيرون مى ريزيم، ممكن 
است دوباره به ذهن و قلبمان راه پيدا كنند. بايد عميق 
و از ريشه دل تكانى كنيم و محكم و مقاوم باشيم تا 

دورريخته ها دوباره به ما برنگردند.
در دل تكانى اسفندى گاهى فكرها و خاطره هايى 
بايد دور ريخته شوند؛ فكرها و خاطره هايى كه درد و 
غمى را به يادمان مى آورند. آن ها كه روزى شيرين 
بوده اند، اما اين روزها هيچ عطر خوشى ندارند. براى 
دورريختن اين فكرها و خاطره ها، براى دورشدن 
از اين دردها و غم ها، ما دسِت تنها و كوچكيم. به حضورى نياز داريم 

كه كمك كند از پس دل تكانى بر بياييم.
در زمان غم و اندوه، حرف زدن با يك دوست خوب است كه مى تواند 
آراممان كند. اما راستش يك دوست هم شبيه به ماست. قدرتى بيشتر  از 
ما ندارد. مى تواند سنگ صبورى خوب براى غم هايمان باشد، اما نمى تواند 
كارى كند، آن ها را از قلبمان بتكانيم. ما به كسى نياز داريم، فراتر 
از تمام آدم هاى دنيا. كسى كه تواناترين است و به اشاره اى مى تواند 

همه چيز را روبه راه كند.
من هميشه با او حرف مى زنم. وقتى كه دلم از دنيا مى گيرد، وقتى 
كه فكر مى كنم همة   روزنه هاى نور مسدود شده اند و من، عجيب، 
به خورشيد نياز دارم، و وقتى كه غم ها روى دلم سنگين مى شوند و 
به سبك بالى پرنده ها غبطه مى خورم، با او حرف مى زنم. راستش همين  
اولين  همين  كه  مى كنم،  شروع  را  حرف زدن  كه 
جمله ها را مى گويم، حالم خوب مى شود. 
چون مى دانم او كه گوش مى دهد تواناترين 
است و هرچه بخواهد همان مى شود. و مى دانم 
تواناترين، مهربان ترين هم هست. پس نمى گذارد درد و غم در دلم 
بماند. من براى دل تكانى اولين قدم را برمى دارم و بعد او با مهر بى پايانش 

به كمك مى آيد.
هميشه اين قصه خوب تمام مى شود. هميشه پايان اسفند حال دلم 
خوب مى شود. بعد از اين دل تكانى، مقابل آفتاب مى نشينم تا ذهن و قلبم 
هواى تازة  بهارى را حس كنند. و به او فكر مى كنم كه لطف بى حسابى 

دارد و وقتى همة  روزنه ها بسته شدند، به من خورشيد هديه داد.

ََّما أَْشُكو بَثِّي  َقاَل إِن
َوُحْزنِي إِلَى اهللاِ َوأَْعلَُم ِمَن اهللاِ َما 

َال تَْعلَُموَن
«حضرت يعقوب»گفت: من با خدا غم و 
درد دل خود گويم و از لطف بى حساب 

خدا چيزى دانم كه شما نمى دانيد.
          (سورة يوسف،آية 86)
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