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  :الٌومٌات الصحفٌة أنواع

ٌمكن تقسٌمها "موضوعٌا"، أو طبقا لمضمونها الغالب علٌها إلى  ٌومٌاتالأن 

   هذه األنواع كلها:

 

المقال الذي ٌتصل بخواطر المحرر وتأمالته وانطباعاته عن الناس والحٌاة  -1

والمجتمع والسلوكٌات، وهو ما ٌصدق علٌه هنا بحق تعبٌر "مقال الخواطر 

إلى المقاالت األدبٌة، بل إن تعبٌرنا الذي ذكرناه فً والتأمالت" وهو من أقربها 

كتبنا السابقة، وكتابنا هذا "األدب الصحفً" لٌصدق علٌه أوال قبل أن ٌصدق على 

غٌره من أنواع المقاالت األخرى، وكثٌرا ما ٌكون كاتبه من خارج أسرة 

؛ ألن بعض الصحف ٌحرص على أن ٌكون مثل هذا الكاتب أو األدٌب الصحٌفة، 

 .الموهوب ضمن أعضاء أسرتها، بل ومجلس إدارتها أحٌانا

المقال فً االتجاه الدٌنً وٌقوم بتحرٌره "المحرر الدٌنً" أو أحد الكتاب  -2

سرتها وٌربط فٌها بٌن الدٌن والحٌاة، أو الدٌن بالصحٌفة أو المجلة أو من خارج أ

والمجتمع، كما ٌتناول المسائل الدٌنٌة المختلفة والعبادات وأمور الشرٌعة الغراء، 

واالتجاهات الدٌنٌة، وما إلى ذلك كله تناوال بسٌطا ٌختلف عن تناوله لها عندما 

  ٌكتب فً مجلة أو جرٌدة متخصصة وهكذا.

وهو ٌركز على ذكرٌات الكاتب ومذكراته، وعلى ما مر به  مقال "االعترافات": -3

من تجارب وخبرات، وكذا على أمور فرحه وحزنه ولقاءاته ومواقفه، بشرط أن 

ٌكون كاتب هذا المقال من النجوم فً صحٌفته ومجتمعه معا، وأكثر شهرة من 

غٌره من الكتاب، بل أكثر شهرة من غٌره من كتاب هذه المقالة نفسها، وأن 

أن مقال ٌعرف أٌضا كٌف ٌقول ما عنده باألسلوب الذي ٌجذب القراء نحوه، 

"االعترافات" له أصل فً األدب العربً وفً اآلداب العالمٌة، خاصة بالنسبة لذلك 

  الفن األدبً الذي ٌعرف باسم "الترجمة الشخصٌة".

وصدق التعبٌر وعرض الطبائع اإلنسانٌة وكثرة المعلومات ونقل الصور والمشاهد 

  .نها وبٌن القراء مسافات بعٌدة زمنٌة وجغرافٌة معاالعدٌدة التً ٌفصل بٌ

 



 

 اسلوب كتابة الٌومٌات الصحفٌة 

ٌتمٌز اسلوب الٌومٌات الصحفٌة بالبساطة والحدٌث الودي بٌن الكاتب والقارىء 

وقد  حٌث ٌكتب كأنه ٌتسامر مع صدٌق له ،فٌنتقل من موضوع الى اخر فً رفق

التً ٌتحدث فٌها وهذا  شأنه شأن الحدٌث عات الٌكون هناك رابط بٌن الموضو

الٌومً بٌن االصدقاء والٌومٌات اشبه بالمقال االدبً من حٌث العناٌة باختٌار 

 االلفاظ وجمال االسلوب .

 ٌومٌات الصحفٌةكتابة ال

على شكل عمود واحد او عمودٌن او ثالثة اعمدة  الٌومٌات الصحفٌةتكون كتابة 

ضمن  لكل موضوع مختلفنضع متساوٌة الشكل واحٌانا الى اربعة اعمدة و

 لكل موضوع.رقما او عنوانا  الٌومٌات 

 

 


