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ثالثا: الصورة التحريرية الثالثة "قالب الفقرات موحدة 

  الموضوع"

وكما -و ٌشبه القالب السابق كما ٌشبه القالب األول أٌضا، من حٌث الشكل، ولكنه وه

ال ٌتخذ من األٌام موضوعا أو إطارا زمنٌا لمادته، كما أن فقراته كلها ذات  -قلنا

موضوع واحد فً مجموعها، وإن اختصت كل فقرة من فقراته، بعنصر من 

ذات  -جمٌعها-الزواٌا، ولكنها العناصر، أو بجانب من الجوانب، أو بزاوٌة من 

وحتى ال نكرر ما قلناه أٌضا عن القالبٌن صلة موضوعٌة ببعضها البعض، 

  السابقٌن، من هنا نقول:

إن ما قلناه عن تحرٌر القالبٌن السابقٌن ٌصدق بشكل أو بآخر بالنسبة لهذا القالب  -1

  أٌضا وفً أكثر أحوال االستعانة به، أو اتباع الكاتب له.

  وذلك باستثناء بعض االختالفات البسٌطة القائمة التً نجملها فً اآلتً: -2

  الحقة شًء هام وضروري.أن وجود الرابطة بٌن الفقرة السابقة، والفقرة ال -أ

أن هذه الرابطة تشبه جسر االتصال الذي ٌربط بٌن المقدمة وصلب الخبر حٌث  -ب

  تمثله هنا عبارة ربط اتصالٌة تربط بٌن الفقرات وبعضها البعض.

كما أن بعض المحررٌن أو الكتاب ٌتبع فً تحرٌر الفقرة نفسها أسلوبا ٌقترب  -جـ

ولكنه هنا ال ٌنقل حدٌثا ألحد أو خطابا أو رسالة  من طرٌقة "الحدٌث المنقول"..

لشخصٌة هامة، وإنما ٌتبع فقط جانب هذه الرابطة التً تتؤلف كما هو الحال فً 

  قالب التحرٌر اإلخباري المشار إلٌه من:

  الفقرة األولى المكونة من تمهٌد وجسم. -

  مختصر لفكرتها ثم ربط لها بفقرة جدٌدة "الثانٌة". -

ر لفكرة الفقرة الثانٌة، ثم ربط لهذا المختصر بفقرة جدٌدة "الثالثة"، وهكذا مختص -

   حتى نهاٌة المقال.

 



كما أن من المقبول هنا أن تكون هناك فقرة أكثر أهمٌة وجاذبٌة من فقرة أخرى،  -

ال سٌما الفقرة األولى، طالما كانت هناك هذه الوحدة الموضوعٌة التً تجعل القارئ 

  كم على المقال كله، أو فً مجموعه.ٌح

-وألنه قالب موحد الموضوع على الرغم من فقراته، فإن الفقرة األخٌرة هنا  -3

  تعتبر فً مقام النهاٌة أو بمثابة الخاتمة، ولذلك فؤمام الكاتب أحد طرٌقٌن: -كذلك

ختام إما أن ٌضع بها كل ثقله بوصفها آخر ما ٌستقر فً ذهن القارئ، حٌث ٌقوم ب -أ

مقاله ختاما قوٌا مإثرا فً عقل القارئ ٌذكر بؤهم ما سبق طرحه أو بالهدف 

  األساسً أو الغاٌة التً ٌرمً إلٌها من وراء مقاله.

وإما أن تكون النهاٌة هً تلك الفقرة العادٌة التً تحدث فً سهولة وبساطة  -ب

ال ضمن ودون ضجٌج أو اصطناع تؤثٌر قوي على القراء، بٌنما ٌوجد حقا وقو

سطورها وكلماتها ما ٌعتبر نهاٌة هادئة، ولكنها هنا تشبه "النهاٌة المستترة" التً 

ٌصطنعها محرر زمٌل قد ٌكون أقل خبرة وتجربة من كاتب هذا المقال، وقد ال 

  ٌكون، وهو هنا محرر فن التحقٌق الصحفً.

ى الكاتب وأخٌرا.. لعل فً تجربة كتابة هذا القالب ما ٌإكد عظم الحاجة إل -4

الممارس الموهوب الذي ٌعرف كٌف ٌحقق االختالف والتنوع فكرا وتعبٌرا، فً 

إطار الموضوع الواحد، أو الحدة الموضوعٌة، ومن هنا فقد ٌكون عمله هذا، أكثر 

  صعبة من عمل زمٌلٌه السابقٌن.

  رابعا: الصورة التحريرية الرابعة "قالب أمس واليوم وغدا"

زمنً آخر ولكن فقراته ال تتابع زمنٌا وفق أٌام األسبوع، وإنما  قالب -كما قلنا-وهو 

وفق تتابع الماضً والحاضر والمستقبل، فً إطار األمس والٌوم والغد، ومن هنا، 

  وباإلضافة إلى ما سبق أن قلناه عنه، فإننا نشٌر إلى أهم معالمه:

  مقدمة تؤخذ أحد هذه األشكال: -

  ألمس".أن ترتبط بالفقرة األولى "ا -

  أو بؤقوى وأهم الفقرات الثالث، بصرف النظر عن موقعها. -

  أو أن تكون شاملة تتناولها جمٌعا. -

   فً فقرة من الفقرات. -كما هً-وقد تكون عبارة أولى أو أخٌرة وردت  -

 

وقد تكون من المرتبطة ببعض األشخاص الذٌن تتحدث عنهم الفقرات أو فقرة  -

  منها.

ال تكون هناك مقدمة على اإلطالق، وإنما تتابع الفقرات دون أن ترتفع فوقها  وقد -

  هذه الوحدة.

وواضح أنه بذلك ٌتشابه مع معالم كثٌرة من تلك التً اختصت بها مقدمات المقاالت 



  السابقة.

  تتكون من ثالث تلك أهم معالمها: -كقاعدة-وأما عن الفقرات نفسها فهً  -

طوال، وأكبر حجما من الفقرات السابقة، أي: إن من المفروض أن أنها تكون أكثر  -

نفس المساحة التً تشغلها فً المقاالت السابقة أربع أو خمس أو ست فقرات أحٌانا، 

  تشغلها هنا ثالث فقرات فقط.

أن ذلك ٌعطً الفرصة لتكون هناك مقدمة شبه كاملة، بل ونهاٌة فً أحٌان كثٌرة،  -

  لمقال الثالث.لكل فقرة من فقرات ا

وأن كل فقرة منها تمثل وحدة مستقلة الموضوع عن الفقرة التً تلٌها، كما هً  -

  مختلفة الزمن.

ومن المفٌد هنا أن ٌنوع المحرر فً أسالٌب تناول هذه الموضوعات المستقلة،  -

فٌستخدم بالنسبة لمقالة هذا األسبوع األسلوب العرضً بالنسبة للفقرة األولى، النقدي 

النسبة للثانٌة، الوصفً بالنسبة للثالثة، وبالنسبة ألسبوع آخر ٌستخدم األسالٌب ب

األخرى مثل القصصً والحواري والمقارن، وبالنسبة ألسبوع ثالث ٌستخدم أسالٌب 

مختلفة كالضوء الزمنً الخلفً واالعتراف والنزالً، وفً أسبوع رابع ٌجمع بٌن 

  تلك التً استخدمها سابقا وهكذا.ثالثة من أسالٌب األسابٌع السابقة أو 

على أن تقوم فً ذهنه دائما، وأن ٌلتفت تماما إلى أهمٌة اختٌار األسلوب المناسب  -

  للمادة المناسبة.

وقد لوحظ فً اآلونة األخٌرة وجود بعض االتجاهات الحدٌثة فً تحرٌر هذا  -

  القالب، ومنها على سبٌل المثال:

هذا النوع من المقاالت، كان من أبرزها إضافة  ظهور بعض المرونة فً كتابة -

فقرة أخرى تحمل طابع وعنوان "وبعد غد"، وأحٌانا فقرة تكرر مشهدا آخر أو 

موقفا مختلفا تؤتً بعنوان "وأمس أٌضا" إذا كانت تتناول الماضً، أو "والٌوم 

أٌضا" إذا كانت تتفق مع هذا التوقٌت، وهكذا نجد عندنا أربع فقرات أو خمس 

   علوهات

 

العنوانات ذات البعد الزمني اآلتية: "أمس, واليوم, وغدا, وبعد غد" أو "أمس, 

  واليوم, واليوم أيضا, وغدا" وهكذا.

اقتصار بعض مقاالته خالل أحد األسابٌع على "األمس" فقط وحٌث ٌكون  -

ٌة المقال، المضمون التارٌخً هو الغالب، مع أهمٌة أن ٌشٌر الكاتب إلى ذلك فً بدا

وأن ٌكون هناك ما ٌستحق هذا التناول أو هذه الرإٌة التارٌخٌة، وحٌث ٌكون 

ٌختار  -فً الغالب-الكاتب حرا بعد ذلك فً اختٌار القالب الفنً التحرٌري، ولكنه 

قالب الفقرات أٌضا وحٌث ٌكون قرٌب الشبه جدا بالقالب السابق وإلى حد اعتبارهما 

  ع، وهو هنا الموضوع التارٌخً طبعا.قالبا واحدا موحد الموضو



ثم  -الٌوم-كما ظهر من ٌتبع "االتجاه العكسً" فٌبدأ بالمستقبل أوال ثم الحاضر  -

  األمس كنوع من التغٌر ولٌس فً جمٌع أسالٌب كتابته أو بالنسبة لجمٌع مقاالته.

اسا، كما ظهر من ٌكتب عن "األمس والٌوم والغد" فً قالب غٌر قالب الفقرات أس -

وإنما ٌخلط بٌنها، على طرٌقة قالب الوحدة المقسمة إلى فقرات غٌر منفصلة بفاصل 

 ِ   ما، أو الوحدة الواحدة غٌر المقسمة أصال، والذي سٌؤتً الحدٌث عنه بعد قلٌل.


