من اولین بار
در این فصل عاشق شدم
و آخرین بار هم

پاییز

پادشاه فصلها
بدون شک زن بوده
مریم حاجیعلی :به خداوند س��وگند اگر
به��ار را با همهی ن��ر م نرمک رس��یدنش در
دست راس��تم بگذارند و تابستان را با همهی
دلگرمیاش در دس��ت چپم ،تا من از پاییز
به قول ش��اعر «ماللانگیز» دس��ت بردارم،
حاشا که چنین کنم .اصال بهار با عطر همهی
شکوفههای بهارنارنج و محبوبهی شب برای
ش��ما؛ تابس��تان با رنگینکم��ان میوههایی
که بازار ام��امزادگان #صالح و #عبدالعظیم
را ش��بیه هم میکند هم ارزانی ش��ما و نیز
زمستان با همهی برفهای اینستاگرامیاش!
اما پاییز برای من ...برای من که اولین بار در
این فصل #عاشق ش��دم .اصال خوب که فکر
میکنم میبین��م آخرین بار ه��م در همین
فصل بود که عاش��ق ش��دم .بیا و تصور کن
اش��کهای من در ف��راق هم��هی آنها که
سخت عاشقشان میشدم ،همین برگهای
خش��کیده و رنگارنگ و بیپروایی باشند که
س��طح تمام خیابانهای ش��هر را پوشانده؛
آنوقت تو باز هم پاییز را دوست نداری! من
که پاییز را فصل خزان پیکر انسانی میبینم
که دلش برای همهی آنها که دوستش��ان
دارد بیاندازه تنگ اس��ت .همین باد را ببین
که چه وحش��یانه و استخوانس��وز میوزد
در پاییز؛ به خدا که عش��ق هم در این فصل
همینجور بیرحم و عاش��قکش میزند به
جان عاشق! اما ...اما من همین طوفان اندوه
را دوست دارم که میآید تا روح را از کالبدم
جدا کند .من همین هوای دونفره را دوست
دارم؛ همین هوایی که قرار نیس��ت همیشه
هم دونف��ره بمان��د! من این همه احس��اس
تنهایی و غربت را در پی هر غروب زودهنگام
پاییز دوس��ت دارم .بهراستی که چه باشکوه
است پاییز ...و یقین دارم پاییز همان پادشاه
فصلهاست که بدون ش��ک #زن بوده! زنی
که دامن هزاررنگش را با #مهر پهن میکند
در سرتاسر گیتی و گیسوانش را میدهد به
دست بیرحم باد ...موی که پریشان میکند،
به وضوح افس��ون میکند حتی خورشید را.
خورش��ید با همهی عظمتش م��یرود تا در
غربیترین نقطهی زمین بر گوش��هی دامن
پاییز بوس��ه زند؛ هر روز زودت��ر از روز قبل.
هر روز زردتر ،نارنجیتر ،قرمزتر ،س��رختر...
چونان آذر؛ آتش��ینتر ...عاش��قانهتر ...پاییز
که میرسد ،من همیش��ه به شانههایی فکر
میکنم که نیستند .به دستهایی که دستی
را محکم نمیگیرند .به گوشهایی که از کسی
نمیخواهن��د در پاییزیترین و خلوتترین
ن شهر برایشان غزلی عاشقانه بخواند.
خیابا 
به چشمهایی که شکوه لبخندها را زیر رقص
برگها ش��کر نمیکنن��د .ب��ه آدمهایی که
دوست ندارند سخت عاشق باشند .من پاییز
به آدمهایی فکر میکنم که تنها نیستند ولی
احس��اس تنهایی تا مغز استخوانشان نفوذ
میکند .به آدمهایی که یادشان میرود پایان
زندگی با وج��ود همهی کنار ه��م بودنها،
تنهایی خواهد بود .پاییز همان فصلی است که
در روزهای کوتاه و شبهای بلند و بیپایانش
باید تمرین کنیم تنها بودن و تنها ماندن را...
و بدانیم تنهایی سهم همهی انسانها خواهد
بود .بیا و #پاییز را ب��ا تمام وجود در #آغوش
بگیریم و از زیر بار سنگین روزهای دلگیرش،
قام��ت رنجور عش��ق را با تمام ت��وان بیرون
بکش��یم و با احتی��اط آن را روی طاقچهی
دلهامان بگذاریم ...آنگاه شاید بتوانیم مثل
درختان سخاوتمند باش��یم؛ عاشق باشیم!
درختان که تنپوش خویش را چنین بیپروا
به تن س��رد #زمین میبخش��ند ،دستان پر
سخاوتشان همیش��ه رو به #آسمان است.
بیا و عاشق باش��یم تمام این فصل را ...تمام
ثانیههای ماه آبان را ...اصال تمام زندگی را...
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