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  :الصحفٌة مقال الٌومٌاتتحرٌر 

   أوال: فً تحرٌر العنوان الرئٌسً.

ول: وهو االتجاه الرئٌسً الغالب والمسٌطر على أكثر أنواع الصحف االتجاه األ -

  والمجالت, وأهم معالمه أن ٌتكون العنوان من:

ثابتة له,  عنوان رئٌسً ثابت ٌعتبر اسما للباب وعالمة علٌه وٌكون كالفتة -1

تعرف به وٌعرف هو بها, وهذه الالفتة أو العنوان الرئٌسً ال ٌضعها المحرر من 

, وإنما هٌئة التحرٌر المشرفة على الصحٌفة أو المجلة, وذلك منذ التفكٌر فً هعند

كتابة الٌومٌات الذي قد ٌصاحب التخطٌط األول إلصدار الصحٌفة وٌرتبط به, 

وبوصف "الٌومٌات" تكون من معالم الصحٌفة الرئٌسٌة التً تعرف بها على 

والسٌاسة الصحفٌة نفسها, على أن أهم ما ٌتصف به  مستوى التحرٌر واإلخراج

  هذا العنوان الثابت األقرب هنا إلى الالفتة هذه الخصائص:

 الثبات ألطول فترة ممكنة  -

  أن ٌزٌد على ذلك. االختصار وحٌث ٌكون فً كلمة أو كلمتٌن ومن النادر -

  الوضوح والجاذبٌة. -

ما قد ٌرتبط باسم الصحٌفة أو بالداللة على نوعٌة هذه المقاالت فً مجموعها,  -

  أو هما معا.

وهذا العنوان هو من مثل: "ٌومٌات األخبار, من مفكرة.., األسبوع ستة أٌام, 

ام, ٌومٌات, استراحة المحارب, واحة االتحاد, حروف وأفكار ... األسبوع سبعة أٌ

  إلخ".

عنوان رئٌسً متغٌر هو عنوان مقال الٌوم, أو فً تعبٌر آخر هو عنوان حلقة  -2

الٌوم من هذه السلسلة الدورٌة من المقاالت التً "ٌتناوب" على تحرٌرها كاتب 

  ا:كل ٌوم, وهذا العنوان ٌرتبط بهذه الخصائص, وغٌره

إما أن ٌكون معبرا عن فقرة مقالٌة واحدة, فً حالة الفقرات متغٌرة المضمون,  -



وهنا أما إن تكون هً الفقرة األولى, أو إحدى الفقرات األخرى الهامة, الثانٌة أو 

  الثالثة أو الرابعة وهكذا.

وإما أن ٌكون معبرا عن المقال كله فً حالة كتابة مقال واحد, مكون من عدة  -

  رات "داخلٌة" أو فً حالة كونه قطعة واحدة بدون تقسٌمه إلى فقرات.فق

ولكنه فً جمٌع األحوال العنوان الواضح الجذاب القصٌر أو المكون من عدة  -

كلمات قصٌرة تمثل عبارة واحدة, وتكتب أٌضا على سطر واحد فً أغلب 

  األحوال.

مرتبط به وبمضمونه كل كما أنه المعبر تماما عن الفقرة أو المقال كله, ال -

  االرتباط.

 

ولكن  -عنوان الالفتة-االتجاه الثانً: وٌقتصر فٌه على العنوان الرئٌسً األول  -

  فً نفس الوقت ٌكون لكل فقرة عنوانها الجذاب المرتبط بها وحدها.

ً االتجاه الثالث: وال ٌكون لمقال الٌومٌات الصحفٌة فٌه ذلك العنوان الرئٌس -

األول الثابت الذي أطلقنا علٌه تعبٌر "عنوان الالفتة" وإنما ٌكون لكل كاتب من 

كتاب هذه المقاالت عنوانه الرئٌسً الثابت الذي ٌكتب تحته مقاله دورٌا, ثم 

ٌختلف الوضع بعد ذلك من كاتب آلخر حٌث ٌقتصر البعض على هذا العنوان الذي 

لبعض اآلخر كتابة عنوان رئٌسً متغٌر ٌرى فٌه الكفاٌة والداللة, بٌنما ٌفضل ا

لكل حلقة من حلقات هذه الٌومٌات إذا صح التعبٌر, وهذه الرؤٌة األخٌرة تفضل 

األولى وتكاد تكون أقرب إلى طبائع األشٌاء وإلى معاونة القراء, ولكن فً 

الحالتٌن فإنه ٌكون العنوان المختصر والواضح والجذاب والمعبر, والذي ٌعكس 

  ٌرٌة وبالغة وحسن بٌان صحفً أٌضا.مقدرة تحر

كما أن هناك اتجاهات عدٌدة أخرى استخدمتها الصحف والمجالت من فقرة 

  ألخرى.


