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به نام خداوند جان و خرد

هنرمند گرامی
سالم و درود
محتــوای ایــن دفترچــه ،شــامل اطالعــات مربــوط بــه "مکان-ســوژه"های ذیــل
مفاهیــم جشــنواره ،یعنــی "برکــت" و "کرامت"اســت .همانطــور کــه پیــش
از ایــن در فراخــوان ،اطالعرســانی شــده؛ در ایــن دوره ،اجراهــای نمایــش و
یادمانهــای نــوروزی ،بــا ســوژهها و مکانهــای مشــترک ،صــورت خواهــد
پذیرفــت.
آنچــه در ایــن دفترچــه ارائــه میشــود ،پیــش از ایــن در اختیــار هنرمنــدان
پذیرفتهشــده در بخــش یادمانهــای نــوروزی قــرار گرفتــه اســت و اثــر ایشــان
بهعنــوان نمــاد ســوژه در محلهــای تعریفشــده نصــب خواهــد شــد.
هــر یــک از پذیرفتهشــدگان بخــش هنرهــای نمایشــی ،براســاس برنامهریــزی
دبیرخانــه ،پیرامــون یکــی از مــواردی کــه در صفحــات آتــی میآیــد ،نمایــش اجــرا
خواهنــد کــرد .امیــد اســت کــه بــا تلفیــق ظرفیــت ایــن دو بخــش ،اتفاقــی جدیــد
در هنرهــای شــهری مشــهد را شــاهد باشــیم.
با آرزوی موفقیت برای شما
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مکان-ســوژههای ترکیبی یادمانها و هنرهای نمایشی
بهـــــار 1401

شماره یک | خیابان دانشگاه  .ورودی بازارچه کتاب گلستان
ســوژه :حماسهی آرش
در دوران پادشـاهی منوچهـر و درگیـری بـاسـپاه تورانیان ،قرار شـد از طبرسـتان ،تیری توسـط سـپاه ایـران رها
شـود ،تـا هـر جا فـرود آمد ،مـرز ایران و تـوران شـود .آرش کمانگیـر ،جوان دلیـر ایرانی ،بـه بلندای کـوه دماوند
رفـت و جـان بـر کـف ،تمـام تـوان خـود را در چلـهی کمـاننهـاد و رهـا کـرد .تیـر از سـوی بـاد همراهی شـد و 10
روز پـس از آن در کنـار رودخانـ هی جیحـون بـر درختی نشسـت و مرز ایـران و توران را آشـکار کـرد .اینگونه آرش
جـان خـود را در راه ایـران فـدا کـرد؛ امـا مرزهـای ایران گسـترش یافـت و جنگ پایـان پذیرفت.
شماره دو | چهارراه احمدآباد  .ضلع شمال غربی  .مقابل مدرسه
ســوژه :بهار مردمان
		
یوسف گمگشـته باز آید به كنـعان غم مخور

كلبـهی احـزان شود روزی گلـستان غم مخور

وجـود مقـدس امـام عصر(عج) به تعبیـر روایات همان بهار حقیقی اسـت کـه قلب یخزدهی زمیـن را زنده کرده
«السلام علی
و بـا دم مسـیحایی خویـش ،روح دوبـاره بر کالبد بشـریت میدمد .در زیارت ایشـان میخوانیم:
ُ
ضر ِة األیام» یعنی سلام بر بهار مردمـان و خرمی روزگاران؛
ربیـع األنـام و ُن َ
ِ

تمامی ادیان و آزادگان جهان در انتظار موعود هستند ،انتظاری شیرین و سراسر امید؛
شماره سه | بلوار توس  .ورودی پارک پردیس  .کنار ایستگاه پلیس
ســوژه :نوروز مشهدی
ل برای نوروز عالوه بر آنکه خانهتکانی میکنند ،رسم دارند برای رفع نیاز مستمندان ،چیزی کنار
مشهدیهای اصی 
میگذارند؛ برای گرفتن رشته امور ،آش میپزند؛ در ظروف نگهداری گندم و حبوبات را برای دمیدن نسیم نوروزی و
برکتگرفتن ،باز میگذارند؛ سمار را روشن میکنند و یک نارنج را بر سر کوزهی آب میگذارند تا زندگی معطر شود.
در لحظهی سال تحویل ،خیلیها به حرم مطهر میروند .قرآن را میگشایند و برای یکدیگر دعا میکنند و ....
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شماره چهار | میدان فردوسی  .پیادهراه بین بلوار توس و بلوار فردوسی
ســوژه :مهماننوازی
ایرانیها معتقدند« :مهمان روزیاش را با خودش میآورد».
مهماننـوازی ،سـنت پـرآوازهی ایرانیـان اسـت و مشـهدیها کـه میزبان زائـران امام رئـوف(ع) هسـتند ،دوازده
قـرن اسـت ،برکـت زندگـی خـود را در پذیرایـی از دلـدادگان ولینعمتشـان میدانند.
مشـهدیها معتقدنـد بـا وجـود خیل عظیـم زائران ،همیشـه معجـزهای در ایـن شـهر وجـود دارد و آن فراوانی
نعمتهـا اسـت .مشـهدالرضا(ع)؛ دوازده قـرن قصـهی پذیرایـی از زائران خورشـید هشـتم را با خـود دارد.
شماره پنج | میدان جانباز  .لچکی جنوب غربی
ســوژه :دنیای بعد از کرونا
قدر عـافیت کـسی دانـد

که به مصیبتی گرفتار آید

دو سـال سـخت را بـا پاندومـی کرونـا گذراندهایـم .همـه میگویند شـاید دنیـای بعد از ایـن بالی خانمانسـوز،
دنیـای دیگـری باشـد .امیدهـا بـه روزگاری کـه امـور آسـان شـود ،مرگومیـر کاهـش یابـد و بشـر زندگـی عـادی
خـود را از سـر بگیـرد .شـاید زندگـی پـس از کرونـا بـا درسهایـی از آنچـه گذشـته همـراه باشـد و شـرایط زندگی
تغییـر کند.
شماره شش | ورودی شرقی ایستگاه راه آهن مشهد  .ورودی ایستگاه مترو
ســوژه :به پناه آمدگان
		
خــانههای آن كســانی میخــورد در ،بیـــــشتر

كه به سائل میدهــند از هرچه بهتر ،بیشتر

		
عرض حاجت میکنم آنجا که صاحب خانـهاش

پاسخ یک مـــیدهد با ده بــــــرابر بیـــشتر

		
عــــــازم مشــهد شدم تـــا با تــو درد دل کنـــم

بـــودنـت را میکنم اینگـــــونه بـاور بیـشتر

		
مرقــدت ضــربالمثلهـــای مرا تغــــیـــیر داد

هرکه بامش بیش ،برفش ،نه! کبـوتر بیشتر

از هر قومی و ملتی ،کافیاست دلی مشتاق باشد تا به مهرش گره بزند ،قصههای صدها سال گرهگشایی؛
شماره هفت | بلوار طبرسی  .تقاطع نبوت  .ورودی غربی ایستگاه مترو
ســوژه :وصــــال
هیـچ اتفاقـی در دنیـا مهمتـر از انتخـاب یک همسـفر بـرای مابقی عمـر نیسـت .ازدواج ،مظهـر قوام خانـواده و
ادامهیزندگـی اسـت .شـور و عشـق میـان دو جـوان بـرای رسـیدن به آرامشـی کـه در خانـواده شـکل میگیرد.
امـا ازدواج بـرای مشـهدیها ،قصـهی متفاوتـی دارد ،زیـرا عقـد بـاالی سـر حضـرت ،نشـانهای از درهمآمیختـن
عشـق و ایمـان اسـت و قصههـای زیبـای زوجهـای جـوان کـه از ایـن سـنت دیریـن میتـوان گفت.
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شماره هشت | پنجتن  . 45حاشیه خیابان بوکانی  .پارکینگ بوستان ارم
ســوژه :جلوس نوروزی
در ایـام نـوروز حضـور در منـزل بـزرگان خانـدان و فامیـل و پـس از آن کوچکترهـا ،رسـمی کهـن در میـان
خراسانیهاسـت .قدیمترهـ ا رسـم بـود علاوه بـر پذیرایـی از مهمانـان و گفتگوهـای شـیرین بیـن فامیـل،
بعضـی وقتهـا بـازی گروهی خانوادگـی ،قصهگویی یـا شـعرخوانی ،محفل را گـرم میکرد .دورهم از مشـکالت
پیشآمـده بـرای اهـل فامیـل میگفتنـد و همانجـا هرکـس کاری میتوانسـت برعهـده میگرفـت .قصههـای
زیبـا از جلـوس نـوروزی ،بـه قدمـت زندگـی ایـن مـردم شـنیدنی اسـت.
شماره نه | گلشهر  .محوطه آجرفرش ورودی شلوغ بازار
ســوژه :همســـایه
پیامبر اسالم(ص) ،حرمت همسایه را مانند احترام به مادر میدانند و شاید برای همین است که ایرانیها
میگویند :همسایهی نزدیک ،بهتر از برادر دور .منطقهی گلشهر دربرگیرندهی 70درصد مهاجر افغانستانی
است و این ترکیب ،آن را به نماد مهاجرین افغانستانی در ایران تبدیل کرده است .همسایههایی که از کشور
ن ایران هستند و اتفاقا ً  120خانوادهی شهید مدافع حرم (فاطمیون) از ایشان ،در میان آنها
همجوار و همزبا 
زندگی میکنند .شلوغبازار گلشهر ،گرمترین محل گذر این منطقه ،فضایی برای قصهی زندگی همسایهها است.
شماره ده | بلوار شهید رجائی  .مقابل پارک رجاء
ســوژه :هفت سین
یکـی از قدیمیتریـن اسـنادی که بـه موضوع هفت سـین میپـردازد ،مطلبـی از ابوریحان بیرونی اسـت« :چون
جمشـید بـر اهریمـن که راه خیر و برکت و باران سـبز شـدن گیـاه را گرفته بود ،پیروز شـد و دوباره بـاران باریدن
گرفـت و گیاهـان سـبز شـدند ،مـردم گفتنـد روز نـو (یعنـی روز نویـن و دورهای تـازه) آمده اسـت .پس هر کسـی
ظرفـی جـو کاشـت و مـردم در روز نـوروز در هفت طـرح ،هفت نوع غله کاشـتند و سـبز کردند».
هفت سین ،فارغ از نمادهای ظاهریاش ،داستانهایی زیبا به قدمت بهار ایــــران دارد .بهار ِ زندگی ....
شماره یازده | بزرگراه شهید سلیمانی  .لچکی جنوب شرقی میدان حافظ  .جنب دکه شهرنت
ســوژه :همنشین
پیامبـر اسلام(ص) فرمودنـد« :حکایت همنشـین و دوسـت خوب مانند عطار اسـت کـه اگر از عطر خـود به تو
ندهـد از بـوی خـوش آن بهرهمنـد شـوی و حکایـت همنشـین بـد همچون آهنگر اسـت کـه اگر زبانههـای آتش
او تـو را نسـوزاند ،بـوی بـد آن در تـو آویـزد  ».همیـن اسـت کـه ایرانیـان از قدیـم گفتهانـد  :بـا مـاه نشـینی ،مـاه
شـوی ،با دیگنشـینی سـیاه شـوی .دوسـتی بـا خوبـان روزگار ،بخشـی از قصههای این شـهر اسـت.
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شماره دوازده | ابتدای خیابان بهار از سمت میدان بسیج  .پیادهراه مقابل شرکت برق
ســوژه :زیارت اولیها
بخشـی زیبا از ماجرای تشـرف به زیارت امام رضا(ع) ،داسـتان حضور کسـانی اسـت که سـالهای سال در آرزوی
زیـارت بودهانـد و از آنجـا کـه شـرایط اقتصادی مناسـبی برای این سـفر نداشـتهاند ،هرگـز فکـر نمیکردهاند که
توفیـق یابنـد؛ قصـه زمانـی زیبـا میشـود کـه ماجرایـی یـا حادثـهای ،موجـب میشـود کـه در نهایـت نابـاوری،
چنیـن سـفری رقم بخـورد و ایـن مثل قدیـم مشـهدیها را به یـاد آورد که:
ای به قربان تو جانا که تو حج فقرایی

اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند

شماره سیزده | بوستان کوهسنگی ،محوطهی گرادیان
ســوژه :جوانمردی
مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی

گرت از دسـت برآید دهنــی شـیرین کن

جوانمـردی و مـروت ،بخشـی شایسـته از تاریـخ ایـن مرزوبـوم اسـت .پوریـای ولیهایی کـه در روزهای سـخت،
دسـتگیری از افتـادگان را پیشـهی خویـش کردنـد .جوانمردانـی کـه پهلـوان راسـتین میـدان بودنـد و گـود
زورخانـه را نـه بـرای خودنمایـی کـه بـرای زنـده نگهداشـتن انسـانیت برگزیدنـد .قصههـای جوانمـردان برای
مردم همیشـه شـیرین اسـت.
شماره چهارده | محدودهی میانی میدان سعدی
ســوژه :احسان و نیکی
دسـتگیری از نیازمنـدان و خیراندیشـی ،بخشـی دیگـر از قصههـای مـردم مشـهد اسـت .امثـال مرحـوم ملـک،
بـزرگ واقـف ایـران و بسـیاری دیگـر کـه در آشـکار و پنهـان بـر موقوفـات و خیریههـای ایـن شـهر افزودهانـد و
مصـداق ایـن ضربالمثـل قدیمـی شـدند کـه:
تو نیکی میکن و در دجله انداز

که ایزد در بیابانت دهد باز

شماره پانزده | انتهای بلوار هفتتیر  .میدان هشتم شهریور  .ورودی بوستان الله
ســوژه :سال نو ،حال نو
بهـار ،روشـنترین جلـوهی طـراوت و شـکوفایی و نـ و شـدن اسـت .سـال کـه نـو میشـود ،همـه چیـز متحـول
میشـود .تازگـی و طـراوت را میتـوان در درون هـم جسـتجو کـرد و در حـال و اخلاق روزگاری نـو را آغـاز نمـود.
همانطـور کـه وسـایل کهنـه و لباسهـای فرسـوده را کنـار میگذاریـم ،اخلاق ناپسـند و کینههـا و بددلیها و
حسـادت هـا را هـم از خودمـان دور میکنیـم تا کمتـر از طبیعت نباشـیم« .بهـار دلها» همین اسـت.
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شماره شانزده | تقاطع شاهد و امامیه  .پیادهراه بوستان سیمرغ (مقابل ورودی دانشگاه آزاد)
ســوژه :علم و ادب
اهل فضل میگویند :درخت هرچه بارش بیشتر میشود ،سر فروتر میرود.
مشـهد ،شـهر عالـم آل محمـد(ع) اسـت و تاریخـی سرشـار از حضـور مفاخـر علمـی و فرهنگـی دارد .از خواجـه
نصیرالدیـن طوسـی تـا دانشـمندان جـوان معاصـر؛ امـا وجه مشـترک همهی ایشـان ادبی اسـت کـه در َم ِنش

داشـته و دارنـد .تواضـع و فروتنـی ،جالبخش گوهر زرین دانش در داسـتان مردان علم و ادب این شـهر اسـت.

شماره هفده | بلوار اندیشه  .ورودی شهدای گمنام بوستان نیلوفر آبی
ســوژه :صبر و ایثـــار
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریدهی عالم دوام ما

جانبـاز ی کـه روزی نانـوا بـود ،در سـال  ۱۳۶۶بـر اثـر اصابـت خمپـاره صورتـش را از دسـت داد و تـا زمـان
شـهادت بیـش از  ۳۰بـار تحـت عمـل جراحـی قـرار گرفـت .شـهید رجـب محمـدزاده ،نمـاد صبـر و ایثـار بـرای
مشهدیهاسـت .او کـه زخـم زبانهـا را شـنید ،امـا جـز روی محبـوب ندیـد .نـوروز  1401مشـهد ،میزبان اسـوهای
اسـت کـه مردم کمتـر او را میشناسـند .داسـتانهای زیبای این شـهید را میتـوان در کتاب "بابا رجـب" خواند.
شماره هجده | بلوار امامت  .محوطهی ورودی شهربازی بوستان ملت
ســوژه :امـــید و تالش
بعــد از هــر ســختی ،آســانی اســت .امیــد اســت کــه انســانها را بــرای تــاش بیشــتر برمیانگیــزد و ایــن بــاور را
زنــده نگــه مـیدارد کــه« :هــر َپســتی ،بلنــدی دارد»

خیلیهــا بــا امیــد از ســختیها گذشــتهاند تــا بــه اهدافشــان برســند .شــاید بخشــی از بهتریــن قصههــای
امیــد و تــاش را بتــوان در زندگــی کارآفرینــان و صنعتگــران مشــهدی جســتجو کــرد تــا دوبــاره بــه بــه
خودمــان یــادآوری کنیــم کــه «از تــو حرکــت ،از خــدا برکــت».
شماره نوزده | بلوار معلم ،بوستان سروش
ســوژه :قدرشناسی
قدر زر ،زرگـر شــناسد ،قدر گوهر ،گوهری
خیلی از اوقات ما قدر چیزهایی را که داریم ،نمیدانیم و بعد از اینکه آنها را از دست دادیم ،افسوس میخوریم
کهای کاش قدرشان را بیشتر میدانستیم؛ پدر ،مادر ،خانواده ،دوستان ،سالمتی ،زمان و بیش از همه محبت
خداوند و اهلبیت عصمت(ع) ،خاصه نعمت همجواری با امام رئوف(ع)؛ قدردانها ،دوستداشتنیترند.
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شماره بیست | انتهای مجیدیه  . 14میدان بوستان  .محوطهی شمال غربی ( آپارتمانها)
ســوژه :فرصتها
بعضـی هـا همیشـه منتظرنـد تا همـه چیز بـرای انجـام کاری که در نظـر دارنـد ،آماده شـود؛ غافـل از اینکه به
فرمایـش حضـرت علـی(ع)« :فرصتهـا چـون ابـر در گذرنـد ».و ایـن غافلهی عمر اسـت کـه مـیرود و آنهایی
برندهانـد کـه از کوچکتریـن فرصتهـا ،بهتریـن شـرایط را فراهـم کردهانـد .زودتر بایـد بجنبیـم و کاری بکنیم
چـون«ماهـی را هـر وقـت از آب بگیری تازه اسـت».

شماره بیست و یک | تقاطع شهید نواب صفوی و شارستان  .پیادهراه مقابل مجتمع آرمان
ســوژه :مدافعان حرم
بـه اعتبـار برخی اخبار ،مشـهدیها دارای بیشـترین شـهید مدافع حرم هسـتند .حضـور رزمندگانـی از مهاجران
افغانسـتان (فاطمیـون) در کنـار غیورمـردان خطهی حماسـهآفرین خراسـان ،در مبـارزه با جریـان تکفیریها،
زبانـزد خاص و عام اسـت.
امـا اینجـا قـرار اسـت داسـتانهای زندگـی گفتـه شـود .اینکـه در روزگار بلا چگونـه میتـوان شـهیدانه زندگی
کـرد تـا بـه سـرانجام شـهادت دسـتیابی؟ هـر یـک از شـهدای مدافـع حـرم ،داسـتانی زیبـا از زندگـی دارنـد که
درسآمـوز بـرای امروزمان هسـتند.
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