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پادشاهخزبازی،پاییز!

چراپاییزباغمودلتنگیواداگرهخوردهاست؟
الهه توانا | روزنامهنگار

اسفند انگار مقدمهای است برای بهار ،برای روزهایی
پرونده
که هــوا خــوب اســت ،بــرای روزهــایــی که همهچیز با
چند روز قبلش فرقهای اساسی دارد .کل پاییز هم
مقدمهایاستبرایزمستان.ک ً
الهیچفصلیمثلپاییز
غافلگیری حسابی ندارد ،یکهو روزها کوتاه میشود ،عصر از خواب بیدار
میشویومیبینیهمهجاتاریکشده،نمیدانیشبخوابیدیونیمهشب
بیدار شدی یا روز خوابیدی و عصر بیدار شدی .پاییز انواع غافل گیری را با
تغییر ساعت رسمی کشور ،ایجاد شوک به ساعت بیولوژیک بدن ،کاهش
نور و ...به همراه دارد .انگار از وسط خواب خوش پریدی و دیدی وسط کلی
گرفتاریهستی.برایهمیناستکهدراینفصلحسوحالآدمهامتفاوت

میشود.برخیشاعرمیشوند،برخیافسرده،بعضیهادنبالژستهای
تکراری عکاسی با برگها هستند و یک عده فکر میکنند اگر پیامک
فلسفیبهگروهخانوادگیارسالنکنندامتیازبخشپاییزیزندگیشانرا
ازدستدادهاند.ک ً
البهخاطرهمانتغییراتیکهوییوزیاد،انطباقباپاییز
سختاست،برایهمینبعضیهابااغراقزیاداینفصلراخیلیمتفاوت،
زیبا و پر از شور میدانند و خیلیها هم هرچیز غمانگیزی را به این فصل
نسبتمیدهند.برایهمینتعجبنمیکنیموقتیمانیرهنماترانه«پاییز»
حامدصوفیپوررامیخواندومیگفت«:وقتیتموم لحظههامدرده/وقتی
تموم برگهام زرده /وقتی هوام بارونیه سرده /از زندگی بدون تو سیرم/
شاید دارم پاییز میگیرم» و به همین هم اکتفا نکرد و گفت «بیروحم و از

ترفندهایداشتنحالخوبدرپادشاهفصلها

لوهوایاینفصلآشناشویم
بهجایاحساسدلتنگیوماللبهخاطرآمدنپاییزبایدبااصولیبرایلذتبردنبیشترازحا 
دکتر پرستو امیری | متخصص روان شناسی سالمت

پاییزازراهرسیدوکمکمهوایابری،صدای
خشخش بــرگهــا ،بــارانهــای پاییزی،
روزهای کوتاهتر و  ...مهمان خانههایمان
خواهدشد.پاییزفصلرنگهاستویکیاز

زیباترینفصلهایخداوند؛امابرایبعضی
بورنگ ،مترادف
از ما همین فصل خوش آ 
شده با دلشوره ،افسردگی ،بیحوصلگی و
....باآمدنپاییزبعضیافرادنهتنهاازدیدن

ماللپاییزی،چرا؟
در میان الگوهای اختالل افسردگی،
الگویی وجــود دارد کــه در آن اف ــراد در
بیشتر اوقات سال از شرایط خلقی نرمالی
بــرخــوردارنــد امــا با شــروع فصل پاییز یا
زمستان ،خلق آنهــا افسرده میشود و
احساسماللمیکنند.واقعیتایناست
کهطیفگستردهایازافسردگی(ازمالل
ودلتنگیسادهپاییزیگرفتهتایکاختالل
افسردگی اساسی) در پاییز و زمستان
گریبان خیلیها را میگیرد و نمی توان
گفت هر فردی که در این فصل احساس
دلگیری و مالل دارد ،لزوما دچار اختالل افسردگی فصلی شده است.
هرچند برای این الگو علل مختلفی پیشنهاد شده اما نمیتوان قاطعانه
گفت کدام یک عامل ایجاد کننده این اختالل است .کاهش نور در پاییز و
زمستان ،کوتاه شدن روزها و طوالنی شدن شبها ،ابری بودن هوا ،تغییر
درکیفیتانتقالدهندههایعصبیمغزوهورمونهاکهوظیفهتنظیمخلق
وخوواحساساترابرعهدهدارندوتغییردرساعتبیولوژیکیبدن،داشتن
سابقهخانوادگیوآمادگیزیستیازعواملیهستندکهپژوهشهانقشآن
رادرایجادافسردگیدرپاییزوزمستانتاییدکردهاند.
چندتوصیهبرایلذتبردنحداکثریازپاییز
 1ازدیدنزیباییهایپاییزلذتببرید| پاییزهمماننددیگرفصلها
زیباست حتی اگر ما از آن لذت نبریم .با رعایت پروتکلهای بهداشتی از
خانه بیرون بروید و پاییز را با دقت و نگاهی نو ببینید .هر بار روی یکی از
حواستان متمرکز شوید .روی آن چه میبینید ،میشنوید و میبویید
تمرکز کنید .صدای پاییز ر ا میشنوید؟ صدای باد ،صدای باران ،صدای
خشخشبرگها،صدایپرندههاو...طیفرنگهاشگفتانگیزنیست؟
میتوانیدرنگهاراازهمتفکیککنید؟بهدرختانمختلفنگاهکنید.آیا

رنگآنهامتفاوتاست؟زیباترینآنهااز
نظر شما کدام است؟ قطرات باران ،بوی
خاک باران خورده ،رنگین کمان ،ابرهای
آسمان،نورکشآمدهآفتابرویفرشو...
زیباییهای پاییز بیشمارند ،کافی است
آنهاراکشفکنید.
 ۲تنبلی پاییزی را کنار بگذارید| یک
برنامهمنظماجازهنمیدهدتنبلیبرشما
غلبه کند .به موقع بخوابید و به موقع بیدار
شوید حتی اگر روزهای اول این کار برای
شمابسیارسختباشد،اماخودرابهاجرای
برنامهملزمکنید.زودخوابیدنوصبحزود
بیدار شدن بهترین برنامه است زیرا شم ا میتوانید حداکثر استفاده را از
نور آفتاب و روشنایی روز ببرید .برای فعالیتهای تان برنامهریزی کنید.
میتوانیدهرشببرنامهفردارابنویسیدیابهصورتهفتگیبرنامهریزی
کنید .در برنامه روزانه عالوه بر وظایف و تکالیف روزانه و اجباری،
فعالیتهایمتنوعولذتبخشراهمبگنجانید.
 ۳در الک تنهایی فرو نروید| اجازه ندهید میل به تنهایی
و انزوا شما را در خود فرو ببرد .بعضی افراد در این فصل به بهانه
بیحوصلگی،جوابتلفنهایدوستانوفامیلرانمیدهند،غافل
از این که این کار بیش از پیش شما را بیحوصله و افسرد ه میکند.
بهتر است یک سری قوانین ساده برای خود بگذارید؛ مثال هر هفته
حتمابهدونفرازعزیزانتانتلفنوباآنهاصحبتکنیدوحداقلیکباربا
دوستانتاندرفضایبازقرارمالقاتبگذارید.خریدکردن،نوشیدنچای،
تماشایفیلم،گوشدادنبهموسیقی،خواندنکتاب،قدمزدنو...تمام
اینکارهادرکناردوستانصمیمیلذتیدوچندانخواهدداشت.حمایت
ن میتواند از شما در برابر افسردگی مراقبت و
اجتماعی و شبکه دوستا 
عصرهایدلگیرپاییزیرابهعصریدلنشینترتبدیلکند.

متولدانپاییزدانشآموزانبهتریهستندو
بیشترعمرمیکنند؟
مهسا کسنوی | مترجم

بر اساس یکی از گزارشهای متفاوت و جالب
وزارتآموزشوپرورشانگلیس،دانشآموزانی
که در پاییز متولد میشوند از دانشآموزانی
که متولد فصل های دیگر سال هستند ،نمرات
بهتری را در مدرسه کسب میکنند ،پیشرفت
تحصیلی آنها نسبت به دیگران بیشتر است

یحالشانجا
اینهمهرنگهایزردونارنج 
نمیآیدبلکهپاییزبرایشانهمراهمیشود
با مالل و احساس تنهایی .در ادامه ،نکاتی
درباره دالیل تجربه چنین احساسهایی و
راهکارهایی برای لذت بردن بیشتر از حال
وهوایاینفصلمطرحخواهدشد.

و جزو شاگردهایی با نمرات باال هستند .فقط
نــمــرات بــاال و پیشرفت تحصیلی در انحصار
پاییزیهانیست،براساسمطالعهایکهدانشگاه
شیکاگو روی  1500نفر انجام داده است ،بچه
هایی که در پاییز بهدنیا میآیند (بین سپتامبر و
نوامبر) ،بیشتر از بچه هایی که در ماههای دیگر
متولدمیشوند،عمرمیکنند.شایدبتوانگفت
طوالنیترین عمر را پاییزیها دارنــد .پس اگر

به دنبال عمر طوالنی هستید باید حتما پاییزی
باشید!یکنظریهنشانمیدهدعلتایناتفاق،
قرارگرفتندرمعرضعفونتهایفصلی(بهویژه
در تابستان) در اوایل زندگی است .این اتفاق
تأثیر طوالنی مدت بر سالمتی شما دارد و باعث
میشود شما بدن مقاومتر و سالمتری داشته
باشید .طبق مطالعهای که در مجله بین المللی
پزشکی ورزشی منتشر شده ،پسران نوجوانی
که در پاییز(ماه نوامبر میالدی) متولد شدهاند،
در آزمایش قلبی ،تنفسی و قدرت ،در مقایسه
با دیگرانبهطورمتوسط10درصد نمرهباالتری
کسبکردهاند.

شاخهمیریزم/اینروزهاخیلیغمانگیزم/دلخوشیهامرودورمیریزم،با
زندگیبیتودرگیرم،شایددارمپاییزمیگیرم»وباگفتناینبخشتیرآخر
راهمبهپاییززدوازهرچهپاییزبودانتقامگرفت«:تونیستیواینبیکسی
کمنیست/اینچاردیواریکهخونهامنیست/ایناغمهاینابهونهامنیست/
بین زمین و آسمون گیرم /شاید دارم پاییز میگیرم» .اما واقع ًا پاییز این قدر
غمانگیز و پرمکافات است؟ حس و حال پاییز غمانگیز است یا ما کمی خز
ماجرارادرآوردیم؟اگرواقع ًادرپاییزحالمانبدشدچهکارکنیم؟باکاهش
روز و شبهای طوالنی ،اوقات فراغت بیشتری هم در منزل داریم ،تکلیف
وقتمانچهمیشود؟خباینپروندهتمامپاییزیجنبههایمختلفپاییز
وبالیاحتمالیراکهسرمانمیآورد،بررسیمیکند.باماباشید.

پاییز؛فرصتیبرایشنیدن
ودرخیالغرقشدن
محمدعلی محمدپور | روزنامهنگار

فصل پاییز یعنی همان روزهایی که تا تکان بخوری ساعت  5و  6عصر شده و هوا
تاریکمیشود.آنوقتشبمیرسدوساعتهایبیشتریرادرخانههستیم.در
اینشرایط،گوشکردنبهپادکستها،کتابهایصوتی،سفرنامههاوداستانها
میتواندپیشنهادخوبیباشدتااوقاتخودمانراغنیترومفیدتربگذرانیم.در
ادامهچندپادکستوسایترابهشماپیشنهادمیدهیم.
رادیوساگا|افسانههاییازسرزمینهایدور
در بین مردم همه سرزمینهای جهان ،قصههای مکتوب یا شفاهی وجود دارند که
واقعیتها و خیالهای مردم آن سرزمین را با خود درآمیختهاند .شنیدن این قصهها
میتواند یک سفر خیالی به آن سرزمین دور باشد .خوب میدانیم که در دنیای قصهها،
نشدوجودنداردواصالشایدهمهمیندلیلجذابیتقصههاباشد.اینکهپرازاتفاقات
عجیبوناشناختهاست،آنرادوستداشتنیترمیکند.رادیوساگا،پادکستیاستکهما
راباافسانههاواسطورههاییازسرزمینهایدورآشنامیکند.سرزمینهایپررمزورازی
مانندیونان،هند،ژاپنوآمریکایجنوبی.راویرادیوساگالحنخوبیبرایروایتقصه
دارد .اصال قرار نیست با گوشدادن آن به خواب برویم .هر اپیزود این پادکست که در
برنامههای مختلف پادگیر قابل شنیدن است بین  30تا  90دقیقه است و تا کنون 29
قسمتآنمنتشرشدهاست.
ایرانصدا|گنجینهبزرگیازکتابهاوقصهها
جمع شدن دنیایی از کتابها ،قصهها ،قطعات موسیقی و
برنامههای نمایشی رادیو در یکجا بسیار میتواند اتفاق
مهمی باشد .برنامه موبایلی و وبسایت «ایرانصدا» یک
چنینجاهاییاست.جاییکهشماساعتهامیتوانید
بهبرنامههایرادیوییازشبکههایمختلفگوشکنید
بدون آنکه خسته شوید ،کافی است اهل رادیو بوده و
حس خوب آن را قبال تجربه کرده باشید .داستانها،
کتابهای گویا ،بخش مخصوص کودکان ،آرشیوی از
قطعاتموسیقی،پایگاهدعاوقرآنوسخنرانیوبرنامههای
نمایشیازبخشهایمختلفاینبرنامهاست.برنامهموبایلی
ایرانصداازفروشگاهبرنامههایموبایلیقابلدانلوداست.
کتابگرد|محفلعاشقانکتاب
حاالمیرویمسراغپادکستیکهدرآنداستانیامتنیخواندهنمیشودوگفتوگومحور
استاماموضوعآنکتاباست.کتابگردپادکستیکتابمحوراست.دراینپادکست،قرار
نیستکتابهاییبهانتخابسازندهآنمعرفییاخواندهشود.کتابگردبهسراغافراداهل
قلموشناختهشدهایمیرودکهسالهاستعاشقخواندنوکتاباند.دراینپادکست
میزبان این برنامه ،محسن پوررمضانی که خودش طنزنویس و داستاننویس است ،با
مهمانانخودشازدنیایکتابهامیگوید .همچنینمهماناندرهرقسمتکتابهای
موردعالقهشانرانیزمعرفیمیکنند.حامیپادکستکتابگرداپلیکیشنطاقچهاست
کهخودکتابخانهایالکترونیکاست.
رادیوجولون|جوالنیشنیداریدوردنیا
ما نمیتوانیم به همه جای دنیا سفر کنیم و آنها را ببینیم .گاهی هم باید از آنهایی که
رفتهانددربارهشانبشنویم.رادیوجولونهمانجاییاستکهمیتوانیدرویکاناپهتانلم
بدهیدوروایتدیگرانازسفرکردنرابشنوید.داستانهایشنیدنیسفر،شمارابهجایی
میبرد که دلتان میخواهد از نزدیک آنها را ببینید .پادکست فارسی رادیو جولون،
پادکستیاززبانسفردوستاناست.پادکستیکههرفرددوستدارسفرییکبارکهآنرا
بشنود،نمیتواندازآندستبکشد.اینروزهاکهپایمانبرایرفتنبستهاست،همسفر
شدنبارادیوجولونصفایدیگریدارد.

کسییادشهستپاییزچطوراز«پادشاهفصلها»یاخوانثالثبهپادشاه
خزبازیتبدیلشد؟یکهوسروکلهاینهمهمفتخربهاتفاقیطبیعیدرگردش
طبیعی فصول ،از کجا پیدا شد که هرکس پاییز بهدنیا آمدهباشد ،خودش
را «با افتخار ،پسر مهر» یا «متولد پاییز ^__^» یا یک «آذردخت عاشقپیشه»
معرفیمیکند؟پسرهاییکهعشقاولوآخرشان،والدهمحترمشاناستو
دخترهاییکهشعار«بابامیعنیدنیام»سرلوحهزندگیشاناست،ناگهاندر
فرصتسهماههپاییزکیوقتمیکنندعاشقشوندوشکستعشقیبخورند
و نالههای زارشان گوش فلک را کر کند؟ دقیقا چه اتفاقی رخ داد که مردم
شروع کردند به تبریک گفتن اول مهر به یکدیگر با ارسال پیامهای به ظاهر
ادبیوباطنابیمعنی؟الزمنیستخیلیدوربرویموپایرسومایرانباستان
رابهمیانبکشیموجوپاییزیروزگارمعاصررابهجشن«مهرگان»ومانندآن
نسبتبدهیم.برخوردکلیشهایامروزباپاییز،نسبتیبابزرگداشتاینفصل
درایرانباستاننداردکهمیدانیماهمیتشبابتشروعسالزراعیازابتدای
مهربودهوپیوندمحکمیبازندگیروزمرهمردمداشتهاست.خبهمینطور
کهداریدبهدالیلرونقخزبازیدرپاییزفکرمیکنید،منهمحدسهایمرا
برایتانمیگویم.
عاشقانههایآبکی
ترانههاییراکهدروصفپاییزخواندهشدهاست،مرورکنید.دلتانگرفت؟
دوست دارید سرتان را بگذارید روی شانه کسی و هایهای گریه کنید،
درحالیکههیچاتفاقغمانگیزیبرایتانتداعینشدهاست؟بیاییدبایک
واقعیتسادهمواجهشویم؛ترانهساختنبا«پاییز»کارسادهایاست.اگرباور
ندارید ،همین االن در گوگل جست و جو کنید« :آهنگ+پاییز»؛ در دو ،سه
نتیجهاولجستوجویتاندستکم 70ترانهراجعبهپاییزپیدامیکنیدکه
همهشانهممثلهماند.خوانندهباحزنیتصنعیگالیهمیکندکهمحبوب
تیاهمچون
بیوفارهایشکردهواومثلبرگهایپاییزیزردونزارش دهاس 
ابری گرفته در پاییز ،سخت میبارد .دردسترس بودن چنین تشبیههای
نخنماییهرترانهسرایتنبلیراوسوسهمیکندکهبهجایکارسختخلق
تصاویر شاعرانه جدید ،همان قبلیها را بههم ببافد و کار را جمع کند .از آن
گذشته،پاییز،قافیهخورشهمملساست؛عزیز،غمانگیز،مریض،لبریزو...
.گرهخوردنپاییزبااینعاشقانههایآبکی،یکیازدالیلیاستکهبعضیها
جدیجدیباورشانمیشودازمحبوبفرضیشکستخوردهاند!
خالقیتهایکشککی
برنامهشبانگاهی«رادیوهفت»رایادتانهست؟ازمعدودکارهایقابلاعتنای
صداوسیماکهمجموعهایدوستداشتنیازشعروموسیقیوداستانبودو
بهحق طرفدارهای زیادی داشت .تا آنجا که حافظه من قد میدهد ،اولین
تبریکگفتنهایپاییزیبهتقلیدازآنبرنامهشروعشدکههرسال،اولمهر
یک ویژهبرنامه داشت در مدح پاییز .حاال چه اشکالی دارد ،چه به پیروی از
رادیوهفتوچهبههردلیلدیگری،پاییزرابههمتبریکبگوییم؟خبایرادی
که به این کار وارد نیست اما آنجاییکه مرز متن ادبی و خزعبل مخدوش
میشود ،کار از دست میرود و خز بودن نویسندههای متنهای ارسالی به
پایپاییزازهمهجابیخبرنوشت همیشود.حاالبماندکهاینپیامهاهمدرست
مثل ترانهها هیچ حرف تازهای برای گفتن ندارند؛ یا متولدان این فصل را
بهدالیلیغیرقابلدرکتاعرشاعالباالمیبرندوبهافتخارکردنهایموهوم
دامنمیزنند؛یابهخوانندههشدارمیدهندکهاگر«اینپاییز»عاشقنشود،
مغبون و بیچاره دو عالم خواهدبود و آدم را میگذارند توی رودربایستی که
امسالحتمایکلباسگرمجیبداربخردتااگرعاشقشد،دستمحبوبش
تویسرمایبیرحمپاییز،یخنکند!
ژستهای الکی
اول مهر تا همین چندسال پیش ،زمان بازگشایی مدارس بود و مناسکش
اتوکشیدنلباسفرممدرسهوآمادهکردنکولهپشتیوکوککردنساعت.
حاالاماساکناندایمیفضایمجازی،چشممیکشندمهرازراهبرسدتاهمه
سهماهآیندهرابهبرگزاریمراسمیمندرآوردیبگذرانند.اینمراسممعموال
باپستیااستوریکردن«یکنفردررابهرویحضرتپاییزواکند»یانقلقولی
از رادیوچهرازی شروع میشود« :چرا همه رفتهبودناشون رو میذارن واسه
پاییز؟چراپاییزهیشکیبرنمیگرده؟»کهدراینجاجاداردازنقشپررنگ
اینپادکستدرتبدیلکردنپاییزبهادا،قدردانیبهعملبیاوریم.مراسمبا
عکاسی از نارنگی،
غلتیدن روی کپهای
از بـــــرگ خــشــک،
گــرفــتــن یـــک بــرگ
خشک جلوی نیمی
از صــورت و پاشیدن
مقدار قابلتوجهی
بــــــرگ خـــشـــک بــه
سروصورتادامهپیدا
میکند.اگربختیار
باشد و بــاران ببارد،
شیفتگان ژستهای سانتیمانتال به اوج رضایت میرسند؛ عکس با ماگ
چای پشت پنجره خیس بههمراه کپشنی سوزناک ،همان چیزی است که
بهپاییزکلیشهشدهرسمیتمیبخشد؛البتهماکهبخیلنیستیم.اگرباپاییز
کیفمیکنید،کیفتانکوک!ولیواقعاالزمنیستتحتتأثیرجوعمومی،
ادایدلتنگیوغموفراغدربیاوریدوحالبقیهراهمبگیرید.

