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مکانAlbertgasse 23, 1080-Wien :
جنگ ماه در سومین آدینه هر ماه برگزار
میشود .شرکت در این برنامه رایگان و برای
همگان آزاد است.
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رضا خسروی

لیدا زینالپور

از درون و بیرون رسانهها

شعر و دلنوشته

اشاره :جستارهای رسانهای ،از یک خبر
ساده تا گزارش روز ،نوشتههای فرهنگی و
اقتصادی ،مقاله ،سرمقاله و  ...باید از چه
پرویزنی بگذرند تا تمام عیار به شمار آیند؟
ساختار و روانمایه آنها چگونه باید باشد تا
بتوانند به خواستهای خوانندگان خود پاسخ
دهند؟

شعر
اشاره :سخنران در پی انتشار کتابچ ِه
ِ
«باران عشق» ،که سال گذشته در خارج
از کشور منتشر شد ،این بار از سرودههای
جدید و دلنوشتههایش خواهد خواند.
شعرهای زینالپور بیش و کم ،حسیاند،
شاید گاهی هم فمینیستی و گاهی دیگر هم
با درونمایههای گزنده اجتماعی بر علیه
جنگ ،گرسنگی و تنهایی سر برمیکشند.

سخنران خواهد کوشید به این گزارهها و
نیز به شیوههای خبرنویسی ،تیترزنی،
لیدنویسی و جز آن در جایگاه یک
روزنامهنگار پیشکسوت ،پاسخ گوید و
امیدوار است که ابن گفتار برای هر یک از
مهمانان برنامه سودمندیهایی داشته باشد.

شعرها و نوشتههای او نشان از احساس،
ت نویسنده آنها
ت و بازتاب متفاو ِ
دریاف ِ
سیال زندگی در
جریان
دارد و آن چه را که
ِ
ِ
خیال پرسشگرش برمیانگیزد.
روح و
ِ
ِ

رضا خسروی روزنامهنگار ،پژوهشگر و
مدرس پیشین رشتههای ژورنالیسم و
ارتباطات در دانشگاه آزاد و تهران،
زمینه
در
را
خود
تحصیالت
روزنامهنگاری با گروش ارتباطات به پایان
رسانده است.
او سالهاست که در وین زندگی میکند و
بیشتر وقت خود را به پژوهش در
زمینههای علوم انسانی میگذراند.

لیدا زینال پور ( –2318اهواز) پس از
ت
تدریس
 21سال
زبان انگلیسی و ادبیا ِ
ِ
ِ
فارسی در مدرسههای تهران ،در سال
 2888به اتریش مهاجرت کرد .عمدهترین
دلیل مهاجرت وی ،نابسامانیهای آزاردهنده
در محیط کار و آزارهای کند و آرام ،ولی
همیشگی بود که روحش را بسیار فرسوده
عالقمندان کانون اندیشه و از
میکرد .او از
ِ
تداوم برنامههای آن است.
کنندگان
تحسین
ِ
ِ

