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 كيفية كتابة الخبر
بعد ان عرضنا المغة التي يجب استعماليا عند صياغة االخبار االذاعية ، والمالحظات 

ي يراعييا الكاتب عند كتابة االخبار ، يقوم الكاتب االذاعي بتجميع محتوى الخبر الت
 .  Assessing Storyاالذاعي 

وىي تتضمن وضع وتنظيم المواد المالئمة لبناء الخبر االذاعي، وىذه المواد المالئمة قد 
تصال تتضمن رسالة من وكاالت االنباء او تقرير كتبو المندوب من موقع الحدث، او ا

 تمفوني وبالتالي يكون ىناك مصادر متعددة لمخبر الواحد.
 مثال:

يمكن ان يكون الخبر الذي ورد من وكالة االنباء عن نقص بعض المحاصيل الزراعية 
في منطقة معينة ، ويقوم المندوب االذاعي بتدعيم ىذه المعمومات من خالل لقاءات 

وترد بعض التفاصيل عن الخبر من  تميفونية او اجراء بعض المقابالت في الميدان.
خالل مكتبة التميفزيون لتدعيم المعمومات. االن يوجد لدينا ثالثة أنواع مكتوبة عن الخبر 
الواحد . وقد تكون بعض المعمومات متناقضة مع بعضيا . ىنا تكون ميمة الكاتب ان 

حتوى الذي يتأكد من حقيقة وصدق المعمومات واتساقيا مع بعضيا ، وتحديدا نسبة الم
 يتضمنو الخبر بعد عمميات الحذف واالضافة لمعناصر التي يشتمميا.
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وبعد تحديد نسبة المحتوى تأتي الخطوة المنطقية التالية. وىي غربمة ىذا المحتوى 
واختيار أكثر العناصر أىمية من بين جميع العناصر التي يحتوييا الخبر . والعناصر 

 -ماذا –وىي: من   W's 5مى الشقيقات الخمس األساسية ىي التي تتضمن االجابة ع
لماذا  )وأحيانا كيف(. وبعد اختيار العناصر التي تجيب عمى ىذه  –أين  –متى 

التساؤالت االساسية يتم فصل العناصر االخرى وتركيا جانبا ألنيا تقدم تفاصيل 
 ومعمومات أقل أىمية عند صياغة الخبر االذاعي.

بعد ذلك يبدأ تخطيط القصة االخبارية من أكثر العناصر أىمية الى العناصر األقل 
أىمية حسب الترتيب . فاذا كان لدينا سبعة عناصر ميمة والوقت المخصص يسمح 
باذاعة ستة عناصر فقط، ىنا ال بد ان نتخمى عن العنصر السابع وتضعو مع العناصر 

 يم الخبر ككل.االقل أىمية ما لم يؤدي ذلك الى عدم ف
وبعد فصل العناصر االساسية من غير االساسية تبدأ الخطوة التالية وىي اختيار الجممة 

أو افتتاحية الخبر ووظيفة ىذه الجممة او   Headline Sentenceالرئيسية األولى 
تمفت انتباه المستمع او المشاىد وتشير في نفس الوقت الى ما يتبعيا من معمومات . 

ممة البداية طويمة ومممة ومعقدة من وغير الفتة لالنتباه سوف يؤدي ذلك فاذا كانت ج
الى انصراف المستمع أو المشاىد عن متابعة القصة االخبارية . فالجممة االخبارية البد 
ان تكون بسيطة وواضحة وقوية وقصيرة ويفضل ان يتم كتابتيا في الزمن المضارع 

 حتى تكسب الخبر عنصر الحالية .
م االسماء في الجممة االولى اذا كانت مشيورة، اما اذا لم تكن معروفة جدا وتستخد

 فيفضل ذكر الوظيفة او المنصب في الجممة االولى ثم يكرر االسم في الجممة الثانية.
 ات من الجممة االولى لمخبر .يكذلك يجب استبعاد االرقام واالحصائ
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في صياغة االخبار   Inverted Pyramidوتستخدم االذاعة أسموب اليرم المقموب 
االذاعية ومحتواه يتضمن كتابة أكثر عناصر الخبر أىمية في البداية ثم تندرج العناصر 
االخرى حسب أىميتيا حتى تصل الى رأس اليرم المقموب. وتكم أىمية استخدام ىذا 
االسموب الى امكانية قطع الخبر لظروف الوقت عند أي عنصر من العناصر األقل 

 أىمية.
 

 طول القصة االخبارية
ال يوجد زمن محدد لمقصص اإلخبارية في الراديو والتمفزيون، ولكن بوجو عام البد ان 
يكون الخبر اإلذاعي أقصر من الخبر الصحفي، وفي الصحافة يمكن زيادة عدد 
الصفحات إذا ما كان ىناك اخبارًا او إعالنات إضافية، أما في اإلذاعة فال يمكن زيادة 

ال إال في حاالت الطوارئ واألزمات القومية حيث ال يمتفت الى انتظام وقت االرس
 البرامج.

وبالطبع ال يمكن زيادة الوقت المخصص لقراءة نشرات االخبار في الراديو والتمفزيون 
ألن ذلك من شأنو أن يؤثر عمى سير وانتظام البرامج االذاعية األخرى التي يتم اعدادىا 
ألسابيع أو شيور قادمة. وفي الواليات المتحدة يصل متوسط طول الخبر في الراديو 

عبارة عن خمسة اسطر بالمغة اإلنجميزية، وفي التمفزيون يقدم  ثانية ويكون 02الى نحو 
المندوب الخبر في حدود من دقيقة ونصف الى دقيقتين ونصف ويقرأه مذيع النشرة في 
نحو عشرين ثانية. كل ذلك يقودنا الى التأكيد عمى أىمية عنصر الوقت في االخبار 

اليامة التي يود الكاتب ان االذاعية، فقد يشتمل الخبر عمى العديد من العناصر 
 يضمنيا في الخبر إال ان قيود الوقت تجعمو يركز فقط أكثر العناصر أىمية.
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 اضفاء الحيوية عمى الخبر
دائما يطالب الكاتب االذاعي بان يحافظ عمى جذب انتباه المستمع لذلك يعمل عمى ان 

يرة وانما يكون ذلك تتسم الكتابة بالحيوية وىذا ال يعني ان تتضمن عناصر العرض المث
من خالل استخدم الكممات ذات المون والجرس والتي تعبر عن الحركة واالنفعاالت مثل 

طاحن حيث ان النص االذاعي يعتمد عمى اسموب التخاطب -صميل -عاصفة -رعدية 
فانو يكون اسيل من نص الصحيفة. وىذا بحد ذاتو يضفي عمى النص قدر من 

 الحيوية.
تب اإلذاعي ان يبحث عن التعميقات المثيرة من وعن الناس الذين كذلك يجب عمى الكا

يكتب عنيم، فالناس غالبًا ما تقدم المون والحيوية في الكالم. ودور الكاتب اإلذاعي ان 
يسجل المغة واالنفعاالت في آن واحد. والحيوية في االخبار يجب أال تكون مصطنعة، 

 ئق التي يقدميا الخبر.وانما البد ان تتدفق بشكل طبيعي من الحقا
ويمكن لقارئ النشرة ان يحدث التموين والحيوية في الخبر من خالل نبرة الصوت 
وارتفاعو وانخفاضو، والتأكيد عمى بعض الكممات او الجمل وسرعة االلقاء، وىناك 
بعض االذاعيين المشيورين بإضافة بعض الطرائف او اضفاء القصص اإلخبارية من 

 ر بأسموب مثير ومن ىؤالء )تشارلز اوسجود(  قارئ االخبار بشبكة خالل تقديم االخبا
CBS  : االمريكية، فمكي يحقق المزيد من االلفة مع االخبار احيانًا يبدأ الخبر بقولو

"سوف تكره الخبر التالي ..." او وصمني فورًا ىذا الخبر الذي اقراه عميك.." وغيرىا من 
 والمشاىد. العبارات التي تجذب اىتمام المستمع
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 أنواع المقدمات
 المقدمة الساخنة:  .1

وتقوم المقدمة الساخنة عمى أساس من حشد جميع عناصر االثارة في الجممة 
األولى من الجمل التي يشتمل عمييا الصدر، وىي الجممة التي تقوم مقام 

 العنوان في معظم األحيان.
ضبطو سكرانًا في مثال: رئيس جمعية منع المسكرات يدخل السجن بتيمة 

الطريق... قال لو القاضي: لقد ارتكبت جريمة فادحة في حق 
 االخالق...الخ.

ير االىتمام، فيو يعطي القارئ من المعمومات ما ىذا النوع من المقدمات يث
تسرد القصة وبعد المقدمة  أكثر..، ال الى المزيد منيا يكفي لتحرك شييتو

حيث يحب القارئ ان يتابعيا حتى وقائعيا الزمنية ب حسبت تتابع عادة 
النياية ليبمغ ذروتيا، ويستعمل المحررون ىذا النوع من المقدمات في االخبار 
القصيرة بصفة رئيسية عمى أساس النظرية القائمة بأن استعمالو في 

 الموضوعات الطويمة يجعل القراء يحجمون عن الخوض فييا فقرة بعد فقرة.
 مقدمة الصورة: .0

طرق التجديد في صدر الخبر ان تعمد الى رسم صورة حية لمشخص  من
الرئيسي في القصة الخبرية، حتى تمكن القارئ من تخيل القصة بسيولة، دع 

وىذه المقدمة  القارئ يرى الشخص كما تراه ويتخيل الحادث كما رأيتو بنفسك،
 تفيد في تحرير فنون المعالم كما تستخدم في الخبر أيضًا:
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انت عيناه نصف مغمضتين وكان وجيو ال يعبر عن شيء عندما مثال : ك
ارتمى عمرو عبد الباقي عمى المقعد والنائب العام يصفو بأنو قاتل ال قمب 

 لو.
 المقدمة المقارنة: .3

من طرق التجديد كذلك: االعتماد عمى المفارقات والتناقضات ، وفي ىذا 
الضداد؛ كمقابمة بين النوع من المقدمات يقابل المحرر بين المفارقات وا
 الصغير والكبير والممياة والمأساة والماضي والحاضر.

مثال: أقيم احتفال عظيم من خمسين سنة فقد احتشد الناس جميعًا لمشاىدة 
عممية إرساء الحجر األساسي ألول مبنى ارتفاعو ستة طوابق يقام في 

لعمارة "ىالي" التي المدينة، اما اليوم األول فمم يحفل بارساء الحجر األساسي 
 تفع الى خمسة عشر طابقًا.ستر 

الى قموب القراء ونفوسيم فإذا وقف  فالمقابمة بين االضداد تجد طريقًا سيالً 
عمالق في السيرك يصافح قزمًا فإن ىذا المنظر يثير الجماىير أكثر مما 
يثيره منظر كل واحد منيم عمى حدة، ونفس الشيء ينطبق عمى فنون 

 في.التحرير الصح
 المقدمة التساؤلية: .4

اختمف عمماء الصحافة في ىذه الطريقة، فبعضيم يرى ان استيالل القصة 
معمومات جديدة الخبرية بسؤال فيو غموض عمى القارئ ومعناه عدم نقل 

اليو، وانو من واجب الصحفي ان ينقل االنباء الى القارئ ال ان يقدم اليو 
ورغم وجاىة الحجة، فإن بدء القصة بسؤال قد يكون بداية ناجحة في  سؤااًل..

 بعض األحيان الثارة اىتمام القارئ.
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مثال: ىل من حق الزوج ان يصفع زوجتو اذا رفضت ان تغمق الباب؟ تمك 
ىي المشكمة التي واجيت القاضي) وىنا يذكر اسمو( في محكمة األحوال 

 الشخصية. وقد قضى بالنفي.
يقة التساؤلية بعيدة األثر متى كان قوام مشكمة من المشكالت التي وتعد الطر 

 يعز االىتداء الى عالج ليا مثل: 
 مثال: كيف يمكن انقاص عدد ضحايا حوادث المرور؟

"ىذا سؤال بحثو اليوم ثالثة من كبار المسؤلين في المدينة ىم " المحافظ 
شخص سائع نتيجة  ومدير المرور ونقيب السائقين بعد ان تمقوا نبأ وفاة

 لحوادث المرور في ىذا الشير.
وتستخدم المقدمة التساؤلية كذلك في االخبار ذاك الصمة بواجب الجميور 
إزاء بعض اإلجراءات الحكومية وغير الحكومية، مما يكسب الخبر نوعًا من 

 الجدية واالىمية... حتى ولو لم يكن فيو سوى التنبيو فقط:
 مثال :

 لمطموبة منك؟ىل دفعت الضرائب ا
يذكر ابن وىب في البرىان ان انوعا البحث والسؤال التي يمكن اإلفادة منيا 

 في المقدمة التساؤلية، تسعة أنواع:
أٔنٓا: انثذس ػٍ انٕجٕد ب "ْم" ذمٕل )ْم كاٌ كزا ٔكزا( فٛمال َؼى أ ال )ٔرنك فٙ 

 انًمذيح(. انفمشج انرغاؤنٛح فٙ انًمذيح تطثٛؼح انذال كًا سأُٚا فٙ األيصهح

 انصاَٙ: انثذس ػٍ إَٔاع انًٕجٕداخ ب "ْم" كاٌ كزا ٔكزا فٛمال َؼى أ ال.

انصانس: انثذس ػٍ انفظم تٍٛ انًٕجٕداخ ب " أ٘" َمٕل أ٘ االشكال انًشتغ؟ فٛمال: 

 ْٕ انز٘ ذذٛؾ تّ أستؼح خطٕؽ. 
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اساتغ: انثذس ػٍ أدٕال انًٕجٕداخ ب "كٛف" ذمٕل كٛف االَغاٌ فٛمال: يُرظة 

 انمايح.

 انخايظ: انثذس ػٍ ػذد انًٕجٕداخ ب "كى".

انغادط: انثذس ػٍ صيٍ انًٕجٕداخ ب "يرٗ" ذمٕل يرٗ كاٌ ْزا؟ فٛمال فٙ صيٍ 

 انششٛذ.

انغاتغ: انثذس ػٍ يكاٌ انًٕجٕداخ ب "اٍٚ" ذمٕل اٍٚ صٚذ؟ فٛمال فٙ انذاس، ٔ "يٍ" 

 ال ذغرؼًم اال فٙ انًغانح ػًٍ ًٚٛض ٔٚؼمم.

 ػٍ اشخاص انًٕجٕداخ ب "يٍ" ذمٕل يٍ خشض؟ فٛمال صٚذ. انصايٍ: انثذس

 انراعغ: انثذس ػٍ ػهم انًٕجٕداخ ب "نى" كغش انالو ٔفرخ انًٛى.

 المقدمة االقتباسية:  .5

ٔلذ ذغًٗ "يمذيح انذذٚس انًُمٕل" رنك اَّ فٙ تؼغ األدٛاٌ ذثشص ػثاسج طغٛشج أ 

َمطح فٙ انذذٚس كهّ ٔيصم جًهح يمرؼثح فٙ ذظشٚخ أ دذٚس خاص ٔذظهم ٔدذْا اْى 

ْزِ انؼثاسج جذٚشج تاٌ ذرظذس انًمذيح انظذفٛح ٔنكٍ ٚجة ػهٗ انًذشس اٌ ٚششح ذهك 

 انؼثاساخ فٙ طهة انخثش.

يصال: لال ٔصٚش انخضاَح اٌ لإٌَ ذؼذٚم ػشٚثح كغة انؼًم عٛظذس خال أٚاو... فًٍ 

 . األفؼم اٌ ذثشص فٙ يمذيح انخثش كاليا يُغٕتا انٗ يظذس يغإٔل

 المقدمة الوصفية:  .6

ٔارا كاَد يمذيح انظٕسج َؼُٙ تانشخض أ األشخاص انزٍٚ اشرشكٕا فٙ 

طُغ انخثش فاٌ انًمذيح "انٕطفٛح" ذؼُٙ انًُظش انز٘ ٔلغ فّٛ انذادز ارا 

كاٌ اْى يٍ األشخاص ٔتٕعغ انًذشس فٙ ْزِ انًمذيح اٌ ٚؼذ انًغشح 

ثش أ انًٕػٕع ٔاكصش يا نرًصٛم لظرّ انظذفٛح فٛظف انًشٓذ انًؼُٙ تانخ

ٚكٌٕ رنك فٙ انذفالخ ٔانًٓشجاَاخ ٔانًؼاسع انؼايح ٔانذذائك ٔاألياكٍ 

انرٙ ذظُغ فٛٓا االدذاز َٔذٕ رنك: يصال: َفز يُّ انٕلٕد ٔنٛظ ػُذِ يظهح، 
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ٔنكٍ انذظ دانفّ ، ٔاعرطاع ؽٛاس رٔ أػظاب يٍ دذٚذ اٌ ٚٓثؾ يؼطشا 

نًطاس دٌٔ اٌ ٚظاب تأرٖ اال يٍ نٛهح ايظ فٙ ػاطفح شهجٛح تانمشب يٍ ا

 خذٔشاخ تغٛطح فٙ جُاح انطائشج.

 المقدمة االذاعية:  .7

ٔيٍ ؽشق انرجذٚذ فٙ طٛاغح طذس انخثش أ انًٕػٕع انظذفٙ أٚؼا 

انطشٚمح انرٙ ذغًٗ تانخطاب انًثاشش أ٘ ذٕجّٛ انخطاب انٗ انمشاء يثاششج 

ٛٓا تانًمذيح االراػٛح غٛش اٌ ْزِ انطشٚمح ألشب نإلراػح ٔتٓا اشثّ ٔنزنك َغً

انشخظٛح انرٙ ذغرصٛش االْرًاو، فانًذشس ٚخاؽة انماسئ يثاششج أ ػًُا 

تاعرؼًال ػًٛش انًخاؽة "اَد" ٔيٍ شاَّ اٌ ٚذًم انماسئ ػهٗ انرؼايٍ 

يؼّ تانُغثح انٗ انمٕل انز٘ ٚرثغ ٔغانثا يا ٚثذا ْزِ األعهٕب تؼثاساخ يصم )أ 

 أ ساخ لؾ(.اَك فكشخ لؾ( أ )نٕ اٌ شاْذخ 

 
 


