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 الٌومٌات الصحفٌة  فن

فً نهاٌة القرن التاسع  انتشرت الٌومٌات الصحفٌة فً الصحافة العالمٌة والعربٌة 

فكر الكاتب وخواطره وحتى أحالمه وهً تتناول عشر وبداٌة القرن العشرٌن 

أٌضا، وقد زاد من ذلك اإلحساس ومن "هروب" القراء من مقاالت السٌاسة 

م عنها إلى غٌرها والمشكالت وضجرهم بها، وضٌقهم أٌضا ومن ثم انصرافه

خاصة مقاالت األعمدة والٌومٌات أن كتاب السٌاسة واالقتصاد فً العالم العربً 

عامة ٌواجهون ضغوطا شدٌدة، ومناخا غٌر مشجع وظروفا.. ومن هنا أٌضا هرب 

بعض هؤالء إلى مثل هذه المقاالت.. إلى حٌث ٌجدون أنفسهم وذواتهم، وٌجدهم 

  القراء أٌضا.

، قد ألقى على كتاب مقاالت األعمدة والٌومٌات مسئولٌة مضاعفة، ولكن ذلك كله -

بل وألقى على كاهل الصحف والمجالت نفسها بمثل هذه المسئولٌة، بحثا عن 

المحرر النابه المثقف الموهوب صاحب القلم المتمٌز الذٌن ٌمكنهم تحرٌر هذا 

ضمن كبار  وعندما لم تجده بحثت عنه -الٌومٌات-النوع من أنواع المقاالت 

األدباء والمثقفٌن ومشاهٌر الفنانٌن ورجال الجامعات وقامت بـ"توظٌفهم" ضمن 

  أفراد أسرة تحرٌرها، أو رتبت ونظمت قٌامهم بهذا العمل من خارج أسرتها..

 

  تعرٌفه:

مجموعة من االعمدة الصحفٌة ٌكتبها كاتب واحد ومرة واحدة فً االسبوع 

جتماع وقضاٌا الفكر والفن واالدب وكذلك وتستوعب السٌاسة واالقتصاد واال

 مشاكل الناس وهمومهم.

 

أهم أفكار الكاتب وخواطره وهمومه التً تجمعت خالل أسبوع أو أكثر بكتبها فً 

  إطار ذاتً ٌفصح عن طرٌقته فً التفكٌر وثقافته وتجاربه وأسلوبه فً التعبٌر

 

ٌقترب فن الٌومٌات الصحفٌة من روح فن العمود الصحفً من حٌث التعبٌر عن 



 ٌسجلخوالج النفس وروح المذهب الذي ٌعتنقه الكاتب ونظرته إلى الحٌاة، حٌث 

فً هذا الفن المقالً خواطره المتناثرة التً تؤثر فً القارئ، وهً خواطر تتصل 

ات ٌتضمن خاطرا ٌلحق خاطرا بصالت من العاطفة أو الخٌال، ذلك أن فن الٌومٌ

وٌتبعه ال ألن بٌنهما عالقة منطقٌة كالتً تأتً بالنتٌجة وراء سببها، بل ألن هذٌن 

  الخاطرٌن مرتبطان فً خٌال الكاتب أو ٌتصالن بعاطفته.

"الطرٌقة الفنٌة التً ٌنقل بها كاتب مرموق مرئٌاته ووجهات نظره وانطباعاته  -

ئ عن طرٌق صحٌفة أو مجلة بصفة دورٌة وتحت وإحساساته إلى جمهوره القار

  عنوان ثابت وفً مكان ثابت أٌضا".

 

  وظائفه:

وإذا كنا قد تحدثنا فً فصل سابق عن الفائدة التً تؤدٌها المقاالت بشكل عام، 

والوظٌفة التً تقوم بها خدمة للقراء، والصحٌفة، والمحرر نفسه، وكذا للمجتمع 

هنا على عدد من هذه الوظائف "النوعٌة" التً  الذي تتوجه إلٌه، فإننا نركز

  ترتبط بهذه المقاالت نفسها عن قرب، ومن هنا فإننا نقول باختصار شدٌد:

فإذا شئنا "التخصٌص" نقول إنها تؤدي أكثر من غٌرها وظائف التفسٌر  

والتوضٌح والتوجٌه واإلرشاد، والتثقٌف، والتعلٌم، وتنمٌة المجتمع واإلمتاع 

  .والمؤانسة

ولكن باإلضافة إلى ذلك كله، ومن زاوٌة المجتمع أٌضا، فإننا من خالل معاٌشة  -

األساتذة الزمالء من كتابه، والقراء أٌضا، وكذا من خالل المادة الموجودة فوق 

الصفحات نستطٌع القول بأن هناك مجموعة من الوظائف األخرى التً ٌؤدٌها 

  لمثال ال الحصر هذه كلها:على سبٌل التخصٌص نفسه ومنها على سبٌل ا

اعطاء "جرعة" ثقافٌة أكبر من تلك التً تقدمها أنواع المقاالت األخرى وذلك  -1

  من حٌث المضمون ومن حٌث التنوع أٌضا.

 

إعطاء قدر كبٌر من المتعة الذهنٌة أكبر من ذلك الذي تقدمه أنواع المقاالت  -2

  األخرى.

والحضارة السرٌعة وإٌقاع العصر  المساهمة فً تخفٌف وطأة عصر القلق -3

الالهث، وما جلبته الحضارة من تأثٌرات على أعصاب اإلنسان وراحته تجعله فً 

 .حاجة ملحة وشدٌدة إلى أن ٌلتقط أنفساه، وٌسترٌح من عناء ٌومه

تقدٌم لون مغاٌر تماما للون اإلخباري الذي أصبح ٌذكر اإلنسان دائما بأزماته  -4

 .فً الحصول على حاجٌاته ومتطلباتهالٌومٌة، ومعاناته 



ما ٌمكن أن ٌقدمه الكاتب للقارئ من إٌجابٌات عدٌدة تصل بجمال الفكرة  -5 

وجمال العرض، وجمال األسلوب وما ٌثٌره هذا فً نفسه من صور ومعان عدٌدة 

 .تدفعه إلى سلوك إنسانً متطور، وتحقق سروره وسعادته لفترة من الوقت

  ق" عند القراء، والسمو بنظرتهم الجمالٌة إلى األشٌاء.تنمٌة حاسة "التذو -6

  .تشجٌع القارئ ودفعه إلى التفكٌر وأعمال ملكاته الكامنة -7

 

 


