پاییز میرسد
که مرا مبتال کند!

تغییر خلق و خو
با تغییر فصل چه ارتباطی دارد؟

10

جنگ هنوز
تمام نشده است!

گفتوگو با ساسان مویدی  ،عکاسی که قابهای جاندار
و ماندگاری از دفاعمقدس ثبت کرده است

14

فیلمسازها تنها با
گروهی خاص کار میکنند

گذر ایام

با رضا ایرانمنش؛ بازیگر جانباز تلویزیون و سینما که این
روزها کمکار شده است

فصل مهرورزی
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پارک جنگلی
سرخهحصار
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نمونه کوچک پارک
گلستان گرگان

اینکه بگوییــم زیباییهای
تهران در روزهــای پاییزی
به همین چند مــورد خالصه
میشــود تصور باطلی است.
در غرب تهران پــارک ملی
سرخهحصار را داریم که نمونه
کوچک پارک ملی گلستان در
شهر گرگان است .پارک ملی
سرخهحصار که در سا لهای
دور شــکارگاه ســلطنتی
پادشاهان قاجار بود ،یکی از
زیباترین فضاهای سبز طبیعی
پایتخت در پاییز را دارد.

پارک جنگلی
چیتگر

پاییز در غرب

عكس :کورش جوان  /طرح :محمد علی حلیمی

زاده پاییزم و عاشق پادشاه فصلها
با حجت اشرفزاده؛ خوانندهای کهزاده پاییز است و یکی از ماندگارترین قطعات پاییزی را خوانده

زاده پاییز است و کودکیهایش با زندگی در کنار خانوادهای
اهل شــعر و ادبیات ،رنگ و بوی هنر داشته ،گوشاش با
صدای پدربزرگ به شنیدن آواز عادت کرده و در خاطراتش،
کوچهباغهای پوشــیده از برگهای پاییزی نیشــابور به
نیلوفرذوالفقاری قابهایی ماندگار تبدیل شــدهاند .حجت اشــرفزاده،
خوانندهای که حاال دیگر بســیار محبوب و شناختهشده
است ،مسیر حرفهای خود را در دنیای موسیقی بسیار حسابشده و دقیق طی کرده،
از آموزشهای استادانی همچون محمدرضا لطفی و محمدرضا شجریان بهرهبرده و
باالخره با قطعه «ماه و ماهی» ،به شهرت و محبوبیتی باورنکردنی دست پیدا کرد.
اما بهانه گفتوگوی ما با او یک ترانه پاییزی است که با صدای او محبوب شده ،همان
ترانهای که میگوید« :خشخش ...صدای پای خزان اســت ،یک نفر /در را به روی
حضرت پاییز وا کند ».حجت اشرفزاده از ماجرای خواندن این قطعه ،عالقهاش به
فصل پاییز و خاطراتش از پاییزهای کودکی میگوید.
حتما بهتر از ما میدانید که یکی
از ماندگارتریــن قطعههای پاییزی
موسیقی ایران را شما با شعری دلنواز
از علیرضا بدیع خواندهاید؛ قطعهای
که هنوز هم ورد زبان خیلیهاست.
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 کردهام.
شناخت مشــترکی از حال و هوا و کوچهباغهای
نیشــابور و تجربههای به یادماندنی از باغ خیام،
مقبره عطــار و آن فضــای پر از عطــر گلهای
شــمعدانی داریم .پاییزهای دلانگیز نیشابور از
کودکی در خاطره ما ثبت شده است .حال و هوای
پاییزهای نیشــابور واقعا خاطرهانگیز بود .قطعه
«پاییز عاشق است» ابتدا خارج از آلبوم بهصورت
تکی منتشر شــده بود و بعد هم به پیشنهاد من،
آلبوم ماه و ماهی با همراهــی امیر و آرش بیات
ساخته شد .تجربه همزیســتی 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 قطعهای نــزد حافظه
موســیقایی مردم جا بیفتد اتفاق

سادهای نیست و غالبا با محاسبات
هنرمندان و ...نسبتی ندارد .با وجود
این بهنظر خودتان چرا این قطعه با
استقبال قابلتوجه 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 خواندهایم که خودمــان آن را زندگی کردهایم.
وقتی آنچه را زندگی میکنی به پرده شعر ،هنر،
ترانه و موسیقی و آواز میکشی و آنچه میسازی
به ســاختار وجودی خودت نزدیک است ،مردم
هم با آن احساس همذاتپنداری میکنند .مردم
چنین اثری را بیشتر دوست دارند و بیشتر با آن
خاطره میسازند .بهنظرم این طبیعت و ماهیت
آثار هنری از این دست است که از دل برآمدهاند و
به همین دلیل بر دلها نشسته و ماندگار شدهاند
و مدام توسط مردم و مخاطبان بازتکرار میشوند.
به موضوع اصلی گفتوگویمان
برســیم؛ پاییز هزاررنگ و پادشاه
فصلها .فصل پاییز برای شــما چه
حس و حالی دارد؟
من خودم متولد پاییزم و ایــن موضوع قطعا در
عالقهام به این فصل بیتأثیر نبوده و نیســت .در
قطعه دیگری با شعری از روزبه بمانی به نام «برف

آمد» که با آهنگسازی علیرضا افکاری و صدای من
منتشر شده ،یک بیت دوستداشتنی وجود دارد
که میگوید« :تمام طول آذرماه تو را طی میکنم
با آه /فقط پاییز میفهمد 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،دوروز با این تاریــخ فاصله دارد .پاییز یا
به قول مهدی اخوانثالث ،پادشاه فصلها ،فصل
موردعالقه من بین همه فصلهاست .من در این
فصلزاده شــدم و هزاررنگ بودن و حالوهوای
پاییز را بسیار دوست دارم.
چه خاطرهای از پاییزهای کودکی
در ذهنتان ماندگار شده؟
برای همه بچههای نســل من ،نماد پاییز همان
اول مهر و شروع مدرسههاست .آن هم با حس و
حال آن سالها که امکانات به شکل امروزی برای
بچهها وجود نداشت .ما هر روز باید مسیرهایی را
پیاده میرفتیم و روی برگهای ریخته شده در
کوچهها قدم میزدیم .صدای خشخش برگها
زیر پاهایمان لذتبخش بود .در پاییز مدرســه با
شوق فراوان بازگشایی میشد 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 ذهنتان
ماندگار شده است؟

این اقبال بزرگی برای
هنرمند است که مردم
اثرش را انتخاب کردهاند،
پسندیدهاند و میشنوند،
یک اتفاق کوچک و
دمدستی محسوب
نمیشود .این آرزوی هر
هنرمندی است

به یاد دارم در گذشته آثار محبوبی در پاییز منتشر
میشد؛ مثال آثاری از ســاختههای استاد پرویز
مشکاتیان .البته امکانات مثل امروز نبود که هر
روز قطعات موسیقی منتشر شوند .فضای مجازی
وجود نداشــت که بتوانی به راحتی موســیقی
موردعالقهات را پیدا کنی و در اختیار داشته باشی.
باید منتظر میماندی تا فصلها بگذرند ،آلبومهای
تازه به بــازار بیایند و بتوانی آنهــا را تهیه کنی.
در آلبومهای آن دوره اســتاد پرویز مشکاتیان،
قطعهای به نام خزان وجود داشت که آن را بسیار
دوســت میداشتم .آثاری که هر ســال از استاد
محمدرضا شجریان منتشــر میشد ،آلبومهای
ماندگاری مانند دســتان ،بیداد و جان عشــاق،
خاطرات کودکی و نوجوانی مرا شــکل دادهاند.
مخصوصا که بســیاری از این آلبومهــا در پاییز
هر سال منتشر میشــدند .آن زمان باید خیلی
صبوری میکردیم تا یک آلبوم موســیقی خوب
عرضه شود ،آن را بشنویم و با آن خاطره بسازیم.
االن اوضاع خیلی عوض شده ،در هر تلفنهمراهی
در هر ساعت ،تعداد زیادی قطعه موسیقی جدید
قابلدسترس است .چیزی که تکنولوژی به ارمغان
آورده ،سهلالوصول 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 مینشست و خاطره میشد.
صدای گرم شــما با قطعه «پاییز
عاشق است» به خاطره جمعی مردم
از عاشــقانگی پاییز گره خورده و
ماندگار شــده .نظرتان در اینباره
چیست؟
خیلی از این اتفاق خوشحالم .برای هر هنرمند،
خواننده ،شاعر یا نویسندهای 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 کردهاند،
پسندیدهاند و میشــنوند ،یک اتفاق کوچک و
دمدستی محســوب نمیشــود .این آرزوی هر
هنرمندی اســت .وقتی میبینم مردم برخی از
آثارم را زمزمه میکنند و در ســنین مختلف ،از
کوچک و بــزرگ به آنها توجه نشــان میدهند،
برایم شبیه به گرفتن بهترین جایزه آسمانی است.
هر هنرمندی از اینکه مردم اثرش را پذیرفتهاند،

میشــنوند و زمزمه میکنند بســیار خوشحال
میشود و من هم همین احساس را دارم.
اشــاره کردید که در گذشته،
پاییزها موعد انتشــار آلبو مهای
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 میتوانیم باشیم؟
آلبوم تازه من تا پایان سال منتشر خواهد شد .این
آلبوم 3بار جمع شده اما هر بار تعدادی از قطعات
را تغییر دادهایم .سالها از انتشار آلبوم ماه و ماهی
میگذرد و من همچنان مشغول کار روی آلبوم
جدید هستم .نزدیک به 50قطعه آماده کردهام اما
انتخاب  10یا  12قطعه از بین آنها هنوز به مرحله
نهایی نرسیده اســت .برای انتشار آلبوم جدید با
سختگیری جلو رفتهام 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 سختیهایی که درباره انتشار
آلبوم میگویید ،باعث شده تا خیلی
از خوانندگان ما برای اینکه در حافظه
صوتی مخاطبان موسیقی ماندگار
باشند و حضور داشــته باشند ،به
تکآهنگ روی بیاورند .شــما هم
سراغ تکآهنگها رفتهاید؟
بله ،همینطور اســت .من هم تعدادی تکآهنگ
آماده دارم که بهمرور و بهزودی منتشر خواهند
شد و بهدست عالقهمندان خواهند رسید.
کنسرت هم خواهید داشت؟
بله ،بــا شــروع دور جدید کنســرتها ،من هم
اجراهایی برگزار خواهم کرد.
حرفی مانده که بخواهید درباره
پاییز بگویید؟
فکر میکنم بهتر است همان بیت آشنا را بگویم
که «پاییز میرسد که مرا مبتال کند  /با رنگهای
تازه مرا آشــنا کنــد ».در آخر هم بایــد بگویم:
«خشخش ...صدای پای خزان اســت ،یک نفر
 /در را به روی حضرت پاییز وا کند».

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 برگهای زرد این
بوستان چشمنواز ،میتواند شما
را پاییزی کند.

بلوار
کشاورز

آرامش در حضور
دیگران

بلوار کشــاورز از همان زمان
تهران قدیم نیــز ،جایی بوده
برای گشــت وگذار 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،
میتواند یک پیادهروی پاییزی
را به شما هدیه کند؛ آنهم در
جایی که به نســبت اینکه در
مرکز شهر است ،شلوغیاش
شاید چندان آزاردهنده نباشد.

خیابان

ولیعصر

پاییز در بلندای
یک خیابان

خود خیابان ولیعصر به اندازه
کافی جاذبه و کشــش دارد.
بلندترین خیابان خاورمیانه،
جاهایی دارد کــه در پاییز آن،
میتواند شما را به یک پیادهروی
پاییزی دعوت و تشویق کند.
از تجریش تا پارکوی ،حوالی
پارک ملت ،حوالــی چهارراه
ولیعصر و حوالی منیریه و پارک
ساعی و ...میتواند بخشهای
برگزیــده از ایــن خیابــان
دوستداشتنی باشد.

دریاچه
خلیجفارس

پاییز در ساحل
پایتخت

اگر بــه غرب تهــران رفتید،
جدا از پاییزگردی در بوستان
جنگلی چیتگر ،میتوانید به
پاییزگردیهای اطراف دریاچه
خلیجفارسهمفکرکنید.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 ،میتواند
زمانهای بارندگی و ...باشــد؛
دیگر همهچیز جمع است برای
لمس بیواسطه پاییز.

فرارســیدن فصل پاییز از دیرباز بــرای ایرانیان
فرصتــی بــرای برپایی جشــن و بهجــاآوردن
سنتهایی بوده که ریشه در فرهنگ و تمدن کهن
ایران زمین دارد .ایرانیان در طول سال جشنهای
بسیاری را به بهانههای مختلف برپا میکردند که
در دوره معاصر بهعنوان جشنهای باستانی ایران
شناخته میشود .آیینهایی از این دست معموال
در شروع هر فصل برگزار میشد که سرآمد آنها
جشنهایی بوده که در شروع فصول بهار و پاییز
برپا میکردند .فرارســیدن فصل بهار برای مردم
ایرانزمین نهتنها 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 گونهبهگونهشدن
میدانســتند و بر این باور بودند کــه بهار ،پیام
تحول است.
شــروع فصل پاییز اما حکایتهای دیگری دارد.
در شــروع این فصل و در روز اول ماه مهر ،مردم
جشن مهرگان را در ستایش مهر برگزار میکردند
و دلیل برپایی چنین جشنی این بود که در عصر
هخامنشی ،سال با فرارسیدن پاییز «نو» میشد
و برای همین ،نخســتینماه ســال را به نام مهر
منسوب میکردند.
فرارسیدن پاییز بهمعنای شروع سال نوی زراعی
برای کشاورزان بوده و آنطور که در متون تاریخی
آمده ،سال زراعی از اول پاییز شروع میشد و آخر
تابستان دیگر به پایان میرسید .از اینرو برپایی
جشن مهرگان که 6روز طول میکشید ،به یمن
سرازیر شدن نعمت و برکت به ایرانزمین 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 ماهمهر برگزار میشده
و همین روز مبنای شروع فصل پاییز بوده است
اما از دوره ساسانی به شــانزدهم ماهمهر منتقل
میشود 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 کهنترین
سنتهای ایرانزمین است در ماه مهر برپا میشد،
سؤالی است که پاســخ آن در متون تاریخی پیدا
میشود .داستان از این قرار است که «مهر» یک
ایزدبانو و نماد اعتقادات مذهبی در فرهنگ هند
و ایرانی و نشانهای از آفرینش جهان بوده است .از
طرفی مهر بهعنوان الهه نور هم شناخته میشد
و اعتقاد مردم بر این بود که در روز برپایی جشن
مهرگان ،الهه مهر و محبــت ،همه تاریکیهای
جهان را شکست داده و زمین را پر از نور میکند.
در عصر هخامنشــیان ،جشــن مهرگان یکی از
جشــنهای پاییزی ایران به شــمار میآمد که
مثل مراســم نوروز با عظمت و شکوه خاصی در
تخت جمشید برگزار میشد و گروههایی از طرف
پادشاهان سرزمینهای تحتسلطه ایران ،برای
تقدیم هدایا به محل برپایی جشــن میآمدند.
نقاشیهای برجسته سنگی در تختجمشید که
یک شیر را در حال خوردن گاو نشان میدهد به
این ماجرا اشاره دارد که میترا یا همان الهه مهر،
تاریکی را شکست داده و منعکسکننده نور است.
حضور در جشن مهرگان هم برای خودش آداب و
رسوم خاصی داشته است و مردم برای حضور در
این جشن لباسهای رنگارنگ به تن میکردند.
بعد هم ســفرهای پهن میکردند به نام ســفره
مهرگان که از پارچهای ارغوانیرنگ تشکیل شده
بود .گل همیشه شــکفته یکی از ملزومات اصلی
ســفره مهرگان بوده که معموال کنار نبشتههای
شــادباش قرار میدادند .گل همیشــه شکفته،
گلی بوده که برای مدت طوالنی و گاهی تا چند
ماه شکوفا میماند .اطراف گل را هم با میوههای
پاییزی ترجیحا به رنگ سرخ مثل سنجد ،انگور،
انار ،ســیب ،ترنج ،انجیر ،ازگیل ،خرما و ...تزئین
میکردند .نان هم بهعنوان نمادی از برکت ســر
ســفره مهرگان بود که از ترکیب آرد 7نوع غله
گوناگون پخته میشــد قرار میدادند .ایرانیان
باستان پس از خوردن نان و آشامیدنی به همراه
نوازندگان به جشــن و پایکوبــی میپرداختند.
روایت است که حاضران در جشن مهرگان مشتی
مرزنجوش و نوگل (حبه قند) را روی سر یکدیگر
میریختند تا عشق را بین خود قویتر کنند.
برپایی جشــنهای پاییزی در ایران باســتان
صرفا به جشــن مهرگان خالصه نمیشــد و
مردم مناطق گوناگون در این فصل جشنهای
متعددی برپا میکردند؛ ازجمله جشن کاشت
که در منطقه آذربایجانغربی برگزار میشد.
جشــن کاشــت از «هرمزد» تا «سپندارمذ»
برابر با يك تا  5ماهمهر برگزار میشــد و هنوز
هم در برخی از شهرها و روستاهای ایرانزمین
برگزار میشود .در این جشن ،مردم کیسههایی
از حبوبات و بذرهای مختلف را از شــاخههای
درخت خشــکیدهای آویزان میکنند و آن را
آتش میزنند؛ محصولی که زودتر بســوزد را
بیشتر در آن سال میکارند.
یکی دیگــر از جشــنهای پاییــزی ایرانیان
باســتان ،جشــن میانه پاییز بوده که در زبان
زرتشتی و اوستایی به آن «اَیاث ِرم» میگویند.
امروزه این جشــن را در روز 15آبــان برگزار
میکنند که درســت میانهپاییز است .اما در
برخی متون اســاطیری این جشــن را در روز
30مهر هم دیدهاند .ایاثرم به معنای شروع شدن
سرماست و چوپانها در چنین هنگامهای که
کوهستانها سرد میشود به ناچار گوسفندان
را از مراتع کوهســتانی که در بهار و تابســتان
سرسبز است ،پایین میآوردند و برای سرمای
زمستان آماده میشدند .به همینخاطر جشنی
برای شکرگزاری برپا میکردند تا فصل سرما را
بهسالمت پشتسر بگذارند.

