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بخش نخست: سخنرانی

برنامه ماه فوریه  ۲۰۲۰ بنیاد فرهنگی دماوند

با وجود هزینه روز افزون برگزاری برنامه ها، بنا بر تصویب هیئت مدیره، در سال 2020 ورودیه  در همان  5 دالر  برای اعضاء و 7 دال ر برای مهمانان حفظ خواهد شد.

بنیاد فرهنگی دماوند
)بنیاد غیر انتفاعی(

بخش دوم:  موسیقی

اجرای موسيقی
اصیل ایرانی

با هنرمنایی 
داراب شباهنگ: سه تار

حسین کشاورز: آواز

فنا و بقا و اوج های عرفانی در منطق الطیر عطار

آقای دیوید مارتین )aka Q.R Quasar(، نویسنده، 
در  شعر  نمایشنامه نویس، داستانسرا و پژوهشگر 
و فلسفه ایرانی و عربی، دانشنامه دکتری خود را از 
دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس  )UCLA( دریافت 
داشته است. سروده ها و ترجمه های او در نشریاتی 
مانند فصلنامه هاوایی، العربیه و بلکـ  باکس انتشار 
»زمان  به  او می توان  کتاب  یازده  میان  از  یافته اند. 
بودا« توسط انتشارات گلوبال اسکولرلی، »اقیانوس 
خورشیدها«، »تماشای جهان در حال مرگ« و ترجمه 
اشعار سهراب سپهری از فارسی به انگلیسی )یونسکو/
کلمات( اشاره کرد. وی دوسال در ایران اقامت داشته و 

تحصیالت خود را در زبان و ادبیات فارسی تکمیل کرده 
است. او تا کنون برنده چندین جایزه ادبی از جمله جایزه 
اول فستیوال شعر شیکاگو، در دانشگاه کلمبیا بوده و 
به خاطر ترجمه های خود از زبان فارسی در ۱۹۹۸ به 
عنوان پژوهشگر سال برگزیده شده است. آقای مارتین 
در  برنامه های متعدد شعر خوانی به زبان انگلیسی و 
فارسی از تلویزیون و رادیو  در اروپا، آسیا و ایاالت متحده 
شرکت داشته است و از جمله در ایران، روسیه و چین 
چنین برنامه هایی  را به طور زنده اجرا کرده است. به 
 کتاب های او در آمریکا می توان از طریق سایت اینترنتی

www.gsp-books.org دسترسی یافت.

سخنران: دکتر دیوید مارتین


