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شب شعر و بزرگداشت استاد جواد پارسای
سرودههاُ ،بازتاب ُلحظهُهایُ ُشادیُ ،غمُ ،افسوسُ،
ُ
چکیدهُ :
رودهایُ ،در ُاین ُلحظهُهاُ
آرزوُ ،و ُحتا ُخشمُاندُ .سُرایندۀ ُهرسُ ُ
بیفروتنیُ
زمیتاباندُ ُ .
رودههایشُبا ُ
زندگیُمیکندُوُآنهاُراُدرُسُ ُ
ُ
وُریاُمیگویمُکهُبرایُمنُنیزُ،شعرُ،یکُنیازُاستُوُپاسخیُ
ُ
درونیُ .دراین ُراهُ ،اگر ُبازتابُ ُزندگی ُدست ُدهدُ،
ُ
به ُخروشُ ُ
هاُراُغربالُمیکندُوُآنچهُ
ُ
ُ
روزگارُ،سروده
زهیُکامیابیُاستُ.
میداردُ .
نشیندُ،نگهُ ُ
ُ
ُ
راُکهُبهُدلُمی
سرودهُهایُمنُ،آینۀُاندیشهُوُکردارمُهستندُ.منُدرُکوچهُوُ
بازارُ ُشعرهایم ُپرسه ُمیُزنمُ .من ُهیچگاه ُدر ُاندیشه ُچاپ ُوُ
پخش ُآنها ُنبودهُامُ .آنها ُرا ُبه ُدوستانم ُمیُسپردمُ .برخی ُازُ
هاُوُدفترهایشانُچاپُمیکردندُ.برخیُراُ
ُ
ُ
دوستانُ،درُروزنامه
نیزُبهُدلُمیسپردندُوُبسیاریُراُفراموشُکردندُ.آنچهُبهُدلُ
ُ
نی ُاستُ ،فراموش ُمیُشودُ .بسیاری ُاز ُسرودهُهایمُ ،ازُ
ناسپرد ُ
ُ
ذهنُمنُنیزُدورُشدهاندُ ُ.
ُ
شعرهای ُعاشقانهُ ،کم ُسرودهُامُ .منُ ،ستیز ُبا ُخرافات ُوُ
ریاکاریُراُپیشُگرفتمُ.بیشترینُبهاُ،درُسرودههایُمنُ،ازُآنُ
ُ
«اندیشه ُآزاد» ُاستُ .من ُاز ُاینکه ُگروهی ُنکوهیده-کردار ُوُ
خودُراُبهُمردمُتحمیلُمیکنندُ،
ُ
بداندیشُ،تراوشاتُمغزُ ُپریشُ ُ
درُرنجمُوُازُآنانُدوریُمیکنمُ .
ُ
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ُ

جواد پارسایُ ،پژوهشگر ُو ُنویسندهُ ،فارغُالتحصیلُ ُرشتهُ
تربیتُ ُمعلمُوُزبانُادبیاتُفرانسهُ(ادبیاتُتطبیقی)ُازُدانشگاهُ
تبریز ُاستُ .او ُدر ُُ 20سال ُخدمات ُفرهنگی ُدر ُدو ُوزارتُُ
آموزش ُو ُپرورش ُو ُفرهنگ ُو ُهنر ُدر ُایرانُ ،در ُسطحُ
ارزندهُ ،همچونُ
ُ
کارشناسی ُو ُمدیریتُ ،آغازگر ُبرنامهُهایی ُ
برنامههای ُآموزشیُ ُتربیت ُمعلمُ ،درُ
ُ
تحول ُنظام ُارزشیابیُ ُ
ایران ُبوده ُاستُ .از ُآثارُ ُنگارشیُ ُوی ُدر ُایرانُ ،گذشته ُازُ
توانُبهُکتابهای ُ«شرحُلغاتُکلیلهُوُدمنه»ُ،
ُ
ُ
هایشُ،می
ُ
سروده
«آیین ُنگارش»«ُ ،دفترهای ُادبی ُپژواک»«ُ ،دفترهای ُماهانۀُ
تربیت ُمعلم»«ُ ،تاریخچۀ ُتربیت ُمعلم ُدر ُایران» ُو ُکتابُ
هایُخطیُشاهنامهُدرُموزههایُجهان»ُنامُبردُ ُ.
ُ
« ُ
نسخه
وی ُدر ُخالل ُُ 35سال ُکوشش ُفرهنگی ُدر ُاتریش ُنیزُ ،بهُ
موزههای ُایرانُ
سخنرانی ُو ُنمایش ُاسالید ُاز ُآثار ُبرجستۀ ُ ُ
پرداخته ُو ُنوشتارهایی ُدر ُاین ُزمینه ُمنتشر ُکرده ُاست ُکهُ
میرسدُ .جوادُ
شمارشان ُبه ُبیش ُاز ُپنج ُیا ُشش ُمقاله ُدر ُسال ُ ُ
پارسایُ،بتازگیُ،باُراهُاندازیُ«بنیادُگسترشُفرهنگُایرانی»ُ
ازُراهُچاپُوُانتشارُکتابهایُادبیُوُشناختُفرهنگُایرانیُ،
ُ
بهُچاپُدفترُشعر ُ«واژهُهاُراُبوسهُزن»ُوُکتابُ«نوشتارُوُ
فارسیآموزانُخارجُازُکشورُپرداختهُاستُ ُ.
ُ
چکامه»ُ،ویژۀُ

استاد نریمان حجتی ،در بخش نخست این برنامه ،با نوای تار ،شاعر را همراهی خواهند کرد.
سخنرانان بخش دوم برنامه از جمله ،شیوا بدیهی نژاد ،آیتای پارسای ،آسمان زینلو و دکتر محمد امامی نوری
از دریچههای گوناگون ،به معرفی آفریدهها و شخصیت انسانی ،ادبی و فرهنگی استاد خواهند پرداخت.

