
زاده پاییز است و کودکی هایش با زندگی در کنار خانواده ای 
اهل شــعر و ادبیات، رنگ و بوی هنر داشته، گوش اش با 
صدای پدربزرگ به شنیدن آواز عادت کرده و در خاطراتش، 
کوچه باغ های پوشــیده از برگ های پاییزی نیشــابور به 
قاب هایی ماندگار تبدیل شــده اند. حجت اشــرف زاده، 
خواننده ای که حاال دیگر بســیار محبوب و شناخته شده 
است، مسیر حرفه ای خود را در دنیای موسیقی بسیار حساب شده و دقیق طی کرده، 
از آموزش های استادانی همچون محمدرضا لطفی و محمدرضا شجریان بهره برده و 
باالخره با قطعه »ماه و ماهی«، به شهرت و محبوبیتی باورنکردنی دست پیدا کرد. 
اما بهانه گفت وگوی ما با او یک ترانه پاییزی است که با صدای او محبوب شده، همان 
ترانه ای که می گوید: »خش خش... صدای پای خزان اســت، یک نفر/ در را به روی 
حضرت پاییز وا کند.« حجت اشرف زاده از ماجرای خواندن این قطعه، عالقه اش به 

فصل پاییز و خاطراتش از پاییزهای کودکی می گوید.

گذر  ایام

زادهپاییزموعاشقپادشاهفصلها

پاییزمیرسد
کهمرامبتالکند!

جنگهنوز
تمامنشدهاست!

فیلمسازهاتنهابا
گروهیخاصکارمیکنند

تغییر خلق و خو 
با تغییر فصل چه ارتباطی دارد؟

گفت وگو با ساسان مویدی ، عکاسی که قاب های جاندار 
و ماندگاری از دفاع مقدس ثبت کرده است

با رضا ایرانمنش؛ بازیگر جانباز تلویزیون و سینما که این 
روزها کم کار شده است
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فرا رســیدن فصل پاییز از دیرباز بــرای ایرانیان 
فرصتــی بــرای برپایی جشــن و به جــا آوردن 
سنت هایی بوده که ریشه در فرهنگ و تمدن کهن 
ایران زمین دارد. ایرانیان در طول سال جشن های 
بسیاری را به بهانه های مختلف برپا می کردند که 
در دوره معاصر به عنوان جشن های باستانی ایران 
شناخته می شود. آیین هایی از این دست معموال 
در شروع هر فصل برگزار می شد که سرآمد آنها 
جشن هایی بوده که در شروع فصول بهار و پاییز 
برپا می کردند. فرارســیدن فصل بهار برای مردم 
ایران زمین نه تنها به معنــی تغییر فصل که معنا 
و مبنای یک فرهنگ و یک ســبک زندگی بوده 
است. ایرانیان از دیرباز نو شدن طبیعت و زندگی 
را بستر و نمادی از تغییر درون و گونه به گونه شدن 
می دانســتند و بر این باور بودند کــه بهار، پیام 

تحول است.
شــروع فصل پاییز اما حکایت های دیگری دارد. 
در شــروع این فصل و در روز اول ماه مهر، مردم 
جشن مهرگان را در ستایش مهر برگزار می کردند 
و دلیل برپایی چنین جشنی این بود که در عصر 
هخامنشی، سال با فرا رسیدن پاییز »نو« می شد 
و برای همین، نخســتین ماه ســال را به نام مهر 

منسوب می کردند.
فرا رسیدن پاییز به معنای شروع سال نوی زراعی 
برای کشاورزان بوده و آنطور که در متون تاریخی 
آمده، سال زراعی از اول پاییز شروع می شد و آخر 
تابستان دیگر به پایان می رسید. از این رو برپایی 
جشن مهرگان که 6روز طول می کشید، به یمن 
سرازیر شدن نعمت و برکت به ایران زمین بوده و 
نزد ایرانیان دوره باستان اهمیت بسیاری داشته 
اســت. درباره زمان برگزاری جشن مهرگان هم 
2روایت وجود دارد؛ روایت نخست این است که 
زمان این جشن در دوره هخامنشی و تا اواخر دوره 
اشکانیان در نخستین روز ماه مهر برگزار می شده 
و همین روز مبنای شروع فصل پاییز بوده است 
اما از دوره ساسانی به شــانزدهم ماه مهر منتقل 
می شود و حدود 2هزار ســال است که در تقویم 
ایرانی این جشــن به شــانزدهمین روز مهرماه 

منسوب شده است.
اما اینکه چرا جشن مهرگان که یکی از کهن ترین 
سنت های ایران زمین است در ماه مهر برپا می شد، 
سؤالی است که پاســخ آن در متون تاریخی پیدا 
می شود. داستان از این قرار است که »مهر« یک 
ایزدبانو و نماد اعتقادات مذهبی در فرهنگ هند 
و ایرانی و نشانه ای از آفرینش جهان بوده است. از 
طرفی مهر به عنوان الهه نور هم شناخته می شد 
و اعتقاد مردم بر این بود که در روز برپایی جشن 
مهرگان، الهه مهر و محبــت، همه تاریکی های 
جهان را شکست داده و زمین را پر از نور می کند.

در عصر هخامنشــیان، جشــن مهرگان یکی از 
جشــن های پاییزی ایران به  شــمار می آمد که 
مثل مراســم نوروز با عظمت و شکوه خاصی در 
تخت جمشید برگزار می شد و گروه هایی از طرف 
پادشاهان سرزمین های تحت سلطه ایران، برای 
تقدیم هدایا به محل برپایی جشــن می آمدند. 
نقاشی های برجسته سنگی در تخت جمشید که 
یک شیر را در حال خوردن گاو نشان می دهد به 
این ماجرا اشاره دارد که میترا یا همان الهه مهر، 
تاریکی را شکست داده و منعکس کننده نور است.
حضور در جشن مهرگان هم برای خودش آداب و 
رسوم خاصی داشته است و مردم برای حضور در 
این جشن لباس های رنگارنگ به تن می کردند. 
بعد هم ســفره ای پهن می کردند به نام ســفره 
مهرگان که از پارچه ای ارغوانی رنگ تشکیل شده 
بود. گل همیشه شــکفته یکی از ملزومات اصلی 
ســفره مهرگان بوده که معموال کنار نبشته های 
شــادباش قرار می دادند. گل همیشــه شکفته، 
گلی بوده که برای مدت طوالنی و گاهی تا چند 
ماه شکوفا می ماند. اطراف گل را هم با میوه های 
پاییزی ترجیحا به رنگ سرخ مثل سنجد، انگور، 
انار، ســیب، ترنج، انجیر، ازگیل، خرما و... تزئین 
می کردند. نان هم به عنوان نمادی از برکت ســر 
ســفره مهرگان بود که از ترکیب آرد 7نوع غله 
گوناگون پخته می شــد قرار می دادند. ایرانیان 
باستان پس از خوردن نان و آشامیدنی به همراه 
نوازندگان به جشــن و پایکوبــی می پرداختند. 
روایت است که حاضران در جشن مهرگان مشتی 
مرزنجوش و نوگل )حبه قند( را روی سر یکدیگر 

می ریختند تا عشق را بین خود قوی تر کنند.
برپایی جشــن های پاییزی در ایران باســتان 
صرفا به جشــن مهرگان خالصه نمی شــد و 
مردم مناطق گوناگون در این فصل جشن های 
متعددی برپا می کردند؛ ازجمله جشن کاشت 
که در منطقه آذربایجان غربی برگزار می شد. 
جشــن کاشــت از »هرمزد« تا »سپندارمذ« 
برابر با یک تا 5 ماه مهر برگزار می شــد و هنوز 
هم در برخی از شهرها و روستاهای ایران زمین 
برگزار می شود. در این جشن، مردم کیسه هایی 
از حبوبات و بذرهای مختلف را از شــاخه های 
درخت خشــکیده ای آویزان می کنند و آن را 
آتش می زنند؛ محصولی که زودتر بســوزد را 

بیشتر در آن سال می کارند.
یکی دیگــر از جشــن های پاییــزی ایرانیان 
باســتان، جشــن میانه پاییز بوده که در زبان 
زرتشتی و اوستایی به آن »اَیاثِرم« می گویند. 
امروزه این جشــن را در روز 15آبــان برگزار 
می کنند که درســت میانه  پاییز است. اما در 
برخی متون اســاطیری این جشــن را در روز 
30مهر هم دیده اند. ایاثرم به معنای شروع شدن 
سرماست و چوپان ها در چنین هنگامه ای که 
کوهستان ها سرد می شود به ناچار گوسفندان 
را از مراتع کوهســتانی که در بهار و تابســتان 
سرسبز است، پایین می آوردند و برای سرمای 
زمستان آماده می شدند. به همین خاطر جشنی 
برای شکرگزاری برپا می کردند تا فصل سرما را 

به سالمت پشت سر بگذارند.

    حتما بهتر از ما می دانید که یکی 
از ماندگارتریــن قطعه های پاییزی 
موسیقی ایران را شما با شعری دلنواز 
از علیرضا بدیع خوانده اید؛ قطعه ای 
که هنوز هم ورد زبان خیلی هاست. 
قبل از هر چیزی بگویید که خواندن 
قطعه »پاییز عاشق است« چطور به 

شما پیشنهاد شد؟
این قطعــه از آلبوم »ماه و ماهی« اســت. من از 
کودکی با علیرضا بدیع دوستی و زندگی کرده ام. 
شناخت مشــترکی از حال و هوا و کوچه باغ های 
نیشــابور و تجربه های به یادماندنی از باغ خیام، 
مقبره عطــار و آن فضــای پر از عطــر گل های 
شــمعدانی داریم. پاییزهای دل انگیز نیشابور از 
کودکی در خاطره ما ثبت شده است. حال و هوای 
پاییزهای نیشــابور واقعا خاطره انگیز بود. قطعه 
»پاییز عاشق است« ابتدا خارج از آلبوم به صورت 
تکی منتشر شــده بود و بعد هم به پیشنهاد من، 
آلبوم ماه و ماهی با همراهــی امیر و آرش بیات 
ساخته شد. تجربه هم زیســتی با این دوستان و 
فضای پاییزی شهر نیشابور، در سرودن این شعر و 
شکل گرفتن این قطعه بسیار تأثیرگذار بوده است. 
شعر این اثر، غزل شاخصی از علیرضا بدیع است و 
موسیقی، تنظیم و حس و حال همه آلبوم دور از 

این فضای شاعرانه پاییزی نبوده است.
    اینکــه قطعه ای نــزد حافظه 
موســیقایی مردم جا بیفتد اتفاق 

ساده ای نیست و غالبا با محاسبات 
هنرمندان و... نسبتی ندارد. با وجود 
این به نظر خودتان چرا این قطعه با 
استقبال قابل توجه مخاطبان مواجه 

شد؟
شاید باید از همان شعار ســاده تکراری استفاده 
کنم و بگویم: آنچــه از دل برآیــد الجرم بر دل 
نشیند. این بهترین توضیح برای توجه مردم به این 
قطعه و استقبالشان از آن است. من و همکارانم 
همیشــه آن کاری را برای مردم سروده، ساخته 
و خوانده ایم که خودمــان آن را زندگی کرده ایم. 
وقتی آنچه را زندگی می کنی به پرده شعر، هنر، 
ترانه و موسیقی و آواز می کشی و آنچه می سازی 
به ســاختار وجودی خودت نزدیک است، مردم 
هم با آن احساس هم ذات پنداری می کنند. مردم 
چنین اثری را بیشتر دوست دارند و بیشتر با آن 
خاطره می سازند. به نظرم این طبیعت و ماهیت 
آثار هنری از این دست است که از دل برآمده اند و 
به همین دلیل بر دل ها نشسته و ماندگار شده اند 
و مدام توسط مردم و مخاطبان بازتکرار می شوند.
    به موضوع اصلی گفت وگوی مان 
برســیم؛ پاییز هزاررنگ و پادشاه 
فصل ها. فصل پاییز برای شــما چه 

حس و حالی دارد؟
من خودم متولد پاییزم و ایــن موضوع قطعا در 
عالقه ام به این فصل بی تأثیر نبوده و نیســت. در 
قطعه دیگری با شعری از روزبه بمانی به نام »برف 
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آمد« که با آهنگسازی علیرضا افکاری و صدای من 
منتشر شده، یک بیت دوست داشتنی وجود دارد 
که می گوید: »تمام طول آذر ماه تو را طی می کنم 
با آه/ فقط پاییز می فهمد غــم یک مرد تنها را«. 
این بیت را بسیار دوســت دارم. جالب این است 
که من متولد 12آذر هســتم و تولد روزبه بمانی 
هم یکی، دو روز با این تاریــخ فاصله دارد. پاییز یا 
به قول مهدی اخوان ثالث، پادشاه فصل ها، فصل 
مورد عالقه من بین همه فصل هاست. من در این 
فصل زاده شــدم و هزار رنگ بودن و حال و هوای 

پاییز را بسیار دوست دارم.
    چه خاطره ای از پاییزهای کودکی 

در ذهنتان ماندگار شده؟
برای همه بچه های نســل من، نماد پاییز همان 
اول مهر و شروع مدرسه هاست. آن هم با حس و 
حال آن سال ها که امکانات به شکل امروزی برای 
بچه ها وجود نداشت. ما هر روز باید مسیرهایی را 
پیاده می رفتیم و روی برگ های ریخته شده در 
کوچه ها قدم می زدیم. صدای خش خش برگ ها 
زیر پاهایمان لذتبخش بود. در پاییز مدرســه با 
شوق فراوان بازگشایی می شد و بیشتر خاطرات 
نسل ما از پاییزهای کودکی مربوط به همین حال 
و هواست. اینها خاطراتی است که در ذهنم باقی 

مانده و حک شده است.
    کــدام آثار پاییزی موســیقی 
برایتان محبوب است و در ذهن تان 

ماندگار شده است؟

این اقبال بزرگی برای 
هنرمند است که مردم 
اثرش را انتخاب کرده اند، 
پسندیده اند و می شنوند، 
یک اتفاق کوچک و 
دم دستی محسوب 
نمی شود. این آرزوی هر 
هنرمندی است

به یاد دارم در گذشته آثار محبوبی در پاییز منتشر 
می شد؛ مثال آثاری از ســاخته های استاد پرویز 
مشکاتیان. البته امکانات مثل امروز نبود که هر 
روز قطعات موسیقی منتشر شوند. فضای مجازی 
وجود نداشــت که بتوانی به راحتی موســیقی 
مورد عالقه ات را پیدا کنی و در اختیار داشته باشی. 
باید منتظر می ماندی تا فصل ها بگذرند، آلبوم های 
تازه به بــازار بیایند و بتوانی آنهــا را تهیه کنی. 
در آلبوم های آن دوره اســتاد پرویز مشکاتیان، 
قطعه ای به نام خزان وجود داشت که آن را بسیار 
دوســت می داشتم. آثاری که هر ســال از استاد 
محمدرضا شجریان منتشــر می شد، آلبوم های 
ماندگاری مانند دســتان، بیداد و جان عشــاق، 
خاطرات کودکی و نوجوانی مرا شــکل داده اند. 
مخصوصا که بســیاری از این آلبوم هــا در پاییز 
هر سال منتشر می شــدند. آن زمان باید خیلی 
صبوری می کردیم تا یک آلبوم موســیقی خوب 
عرضه شود، آن را بشنویم و با آن خاطره بسازیم. 
االن اوضاع خیلی عوض شده، در هر تلفن  همراهی 
در هر ساعت، تعداد زیادی قطعه موسیقی جدید 
قابل دسترس است. چیزی که تکنولوژی به ارمغان 
آورده، سهل الوصول بودن آثار است. اما در گذشته 
حال و هوای صبوری برای رسیدن یک آلبوم تازه، 
با عشق و مزمزه کردن لذت شنیدن اثر همراه بود؛ 
اثری که به جان و دل می نشست و خاطره می شد.
    صدای گرم شــما با قطعه »پاییز 
عاشق است« به خاطره جمعی مردم 
از عاشــقانگی پاییز گره خورده و 
ماندگار شــده. نظرتان در این باره 

چیست؟
خیلی از این اتفاق خوشحالم. برای هر هنرمند، 
خواننده، شاعر یا نویسنده ای مهم است که حتی 
اگر صدها اثر از او منتشر شــده، یک کتاب، یک 
غزل، یک آهنگ یا یک نقاشــی از میان آثارش 
در دل مردم جا باز کند. ایــن اقبال بزرگی برای 
هنرمند است که مردم اثرش را انتخاب کرده اند، 
پسندیده اند و می شــنوند، یک اتفاق کوچک و 
دم دستی محســوب نمی شــود. این آرزوی هر 
هنرمندی اســت. وقتی می بینم مردم برخی از 
آثارم را زمزمه می کنند و در ســنین مختلف، از 
کوچک و بــزرگ به آنها توجه نشــان می دهند، 
برایم شبیه به گرفتن بهترین جایزه آسمانی است. 
هر هنرمندی از اینکه مردم اثرش را پذیرفته اند، 

می شــنوند و زمزمه می کنند بســیار خوشحال 
می شود و من هم همین احساس را دارم.

    اشــاره کردید که در گذشته، 
پاییزها موعد انتشــار آلبوم های 
بزرگان موسیقی ایران در ژانرهای 
مختلف بوده است؛ اتفاقی که البته 
شاید االن چندان رایج نباشد. با این 
حال پاییز امسال منتظر چه اثری از 

شما می توانیم باشیم؟
آلبوم تازه من تا پایان سال منتشر خواهد شد. این 
آلبوم 3بار جمع شده اما هر بار تعدادی از قطعات 
را تغییر داده ایم. سال ها از انتشار آلبوم ماه و ماهی 
می گذرد و من همچنان مشغول کار روی آلبوم 
جدید هستم. نزدیک به 50قطعه آماده کرده ام اما 
انتخاب 10 یا 12 قطعه از بین آنها هنوز به مرحله 
نهایی نرسیده اســت. برای انتشار آلبوم جدید با 
سختگیری جلو رفته ام چون ماه و ماهی کارم را 

سخت کرده است.
    چرا معتقدید که آن آلبوم کار شما 
را برای بعد از این سخت کرده است؟

محبوبیت آن آلبوم توقعات مخاطبان را باال برد 
و طبیعی است که انتشار آلبوم بعدی کار سختی 

خواهد بود.
    این سختی هایی که درباره انتشار 
آلبوم می گویید، باعث شده تا خیلی 
از خوانندگان ما برای اینکه در حافظه 
صوتی مخاطبان موسیقی ماندگار 
باشند و حضور داشــته باشند، به 
تک آهنگ روی بیاورند. شــما هم 

سراغ تک آهنگ ها رفته اید؟
بله، همینطور اســت. من هم تعدادی تک آهنگ 
آماده دارم که به مرور و به زودی منتشر خواهند 

شد و به دست عالقه مندان خواهند رسید.
    کنسرت هم خواهید داشت؟

بله، بــا شــروع دور جدید کنســرت ها، من هم 
اجراهایی برگزار خواهم کرد.

    حرفی مانده که بخواهید درباره 
پاییز بگویید؟

فکر می کنم بهتر است همان بیت آشنا را بگویم 
که »پاییز می رسد که مرا مبتال کند / با رنگ های 
تازه مرا آشــنا کنــد.« در آخر هم بایــد بگویم: 
»خش خش... صدای پای خزان اســت، یک نفر 

/ در را به روی حضرت پاییز وا کند.«

با حجت اشرف زاده؛ خواننده ای که زاده پاییز است و یکی از ماندگارترین قطعات پاییزی را خوانده

نیلوفر  ذوالفقاری

نمونهکوچکپارک
گلستانگرگان

اینکه بگوییــم زیبایی های 
تهران در روزهــای پاییزی 
به همین چند مــورد خالصه 
می شــود تصور باطلی است. 
در غرب تهران پــارک ملی 
سرخه حصار را داریم که نمونه 
کوچک پارک ملی گلستان در 
شهر گرگان است. پارک ملی 
سرخه حصار که در سال های 
دور شــکارگاه ســلطنتی 
پادشاهان قاجار بود، یکی از 
زیباترین فضاهای سبز طبیعی 

پایتخت در پاییز را دارد.

پارک جنگلی 
سرخه حصار

پاییزدرغرب
خب، اگر شــما در غرب تهران 
ساکن باشید تکلیف چیست؟ 
جای هیچ نگرانی نیست؛ چرا که 
پاییزهای چیتگر هم دیدن دارد 
و تماشایی است. پارک جنگلی 
چیتگر در غرب تهران هم یک 
نمونه دیگر است که در روزهای 
پاییزی حال و هــوای دیگری 
دارد. تنها قدم زدن در مسیرهای 
پر از درخت و برگ های زرد این 
بوستان چشم نواز، می تواند شما 

را پاییزی کند.

پارک جنگلی 
چیتگر

آرامشدرحضور
دیگران

بلوار کشــاورز از همان زمان 
تهران قدیم نیــز، جایی بوده 
برای گشــت و گذار مردمان 
پایتخت. حاال هم البته هویت 
خودش را حفظ کرده است. بلوار 
آرام گرفته در میان خیابانی که 
خودش پر از دار و درخت است، 
می تواند یک پیاده روی پاییزی 
را به شما هدیه کند؛ آن هم در 
جایی که به نســبت اینکه در 
مرکز شهر است، شلوغی اش 
شاید چندان آزاردهنده نباشد.

 بلوار 
کشاورز

پاییزدربلندای
یکخیابان

خود خیابان ولیعصر به اندازه 
کافی جاذبه و کشــش دارد. 
بلندترین خیابان خاورمیانه، 
جاهایی دارد کــه در پاییز آن، 
می تواند شما را به یک پیاده روی 
پاییزی دعوت و تشویق کند. 
از تجریش تا پارک وی، حوالی 
پارک ملت، حوالــی چهارراه 
ولیعصر و حوالی منیریه و پارک 
ساعی و... می تواند بخش های 
برگزیــده از ایــن خیابــان 

دوست داشتنی باشد.

خیابان 
ولیعصر

پاییزدرساحل
پایتخت

اگر بــه غرب تهــران رفتید، 
جدا از پاییزگردی در بوستان 
جنگلی چیتگر، می توانید به 
پاییزگردی های اطراف دریاچه 
خلیج فارس هم فکر کنید. اینکه 
پاییز را در اطراف یک دریاچه 
مصنوعی بــزرگ در پایتخت 
جشــن بگیرید، لطف خودش 
را دارد. بهترین وقت هم برای 
رفتن به این منطقه، می تواند 
زمان های بارندگی و... باشــد؛ 
دیگر همه  چیز جمع است برای 

لمس بی واسطه پاییز.

دریاچه 
خلیج فارس
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