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منصات خمتلفة
موجهة إىل الصحف ِّيني ،لكن يمكننا االستفادة من بعض األفكار الواردة فيها عندما نكتب يف َّ
هذه املقالة َّ
للتعبري عن رأينا.

 .1قدِّم مقالتك في الوقت المناسب أو باك ًر ا
املحل الذي تزامن ،حلسن ّ
احلظ ،مع
قدَّ ُ
مت مقالتي حول سلسلة متاجر ‘‘كاي .مارت’’ ( )Kmartيف أثناء أسبوع افتتاح فرعها ِّ ِّ
ٍ
جدل تصدَّ ر الصفحات األوىل يف الصحف حول تس ُّلل املتاجر الكربى إىل منهاتنَّ .
إن ِّ
رضوري مع
توخي الد َّقة يف التوقيت
ٌّ
هذا النوع من املقاالت ،ال س َّيام َّ
أن املواقع اإلخبار َّية اإللكرتون َّية حتدِّ ث مواقعها اليوم عىل مدار الساعة .وعىل صعيد آخر،
شكَّلت االنتخابات الرئاس َّية موضو ًعا ساخنًا لكتَّاب مقاالت الرأي حتَّى الرابع من شهر ترشين الثاين/نوفمرب ،وبعد هذا
التاريخَّ ،
تول كتَّاب األعمدة العاد ُّيون الكتابة عن هذا املوضوع.
املحرر للر ِّد عىل طلبك (ال س َّيام إذا مل يكن
من هذا املنطلق ،احرص عىل مراعاة املهل الزمن َّية واملدَّ ة التي يمكن أن يستغرقها ِّ
يعرفك) .وإذا كان عيد االستقالل ُّ
حيل األسبوع املقبل ،فقد فات األوان لتقديم مقالتك الوطن َّية ،لذا عدِّ هلا لتتالءم مع عيد
ٍ
حتل َّ
ألنا ُّ
آخر .ومت ِّث ُل األعياد الرسم َّية َ
مرة أخرى
نقاط
كل عام ،لذا يمكنك التخطيط هلا مس َّب ًقا (أو املحاولة َّ
جذب موثوقة َّ
يف العام املقبل).

 .2تشبَّث برأيك
التهور .لذا ،جتنَّب الليونة ،أو اللباقة ،أو الدبلوماس َّية ،أو عرض األوجه اإلجياب َّية
هذه هي احلالة الوحيدة التي يفيدك فيها ُّ
فاحلجة املقنعة أفضل بكثري من املناقشة.
والسلب َّية ملوضوع ما؛
َّ

 .3بيِّن ارتباطك الوثيق بموضوعك
عندما تكون متم ِّكنًا من موضوع ما ،شدِّ د عىل كونك مرج ًعا موثو ًقا فيه باستخدام صوت ضمري املتك ِّلم ،ال س َّيام إذا كان

فقدت أحد
قاتلت يف حرب العراق ،أو
عاملي .واحرص أن تكون مرج ًعا موثو ًقا .فإن مل تكن قد
لقصتك الشخص َّية صدى
َ
َ
َّ
ّ
أفراد أرستك هناك أو إن مل تكن عراق ًّياَّ ،
فإن فرصة متكُّنك من بيع مقالة عن هذا البلد ضئيلة.

 .4أضف حقائق غير معروفة
ِ

ِ
دائم َّ
املحررين
واستثنائي ومناسب .يف هذا اإلطار ،قال أحد
كل ما هو جديد وحديث
ِّ
ٌّ
عند صياغة مقالتك ،أضف إليها ً
تتضمن مقالتك حقائق حمدَّ دة أو غامضة وإحصائ َّيات
صحف وليست كتب تاريخ’’ .واحرص أن
لطلبتي يف الصحافة‘‘ :هذه
ٌ
َّ
حجتك.
حمدَّ ثة واقتباسات مبارشة لدعم َّ

تكتب عن اتِّجاهات بديهيَّة
 .5ال
ْ
حج ًة ذك َّية إلثبات فكرة مع َّينة ،فلن يرغب أحد يف طباعة أخبار معروفة من اجلميع .لذا ،ك ْن
أؤكِّد لك أنَّك حتَّى لو َ
كتبت َّ
فس ما ال يستطيع أحد سواك تفسريه.
دور حمامي الشيطان ،وحاول إثبات وجهة نظر غري مألوفة ،أو ِّ
قو ًّيا ،وأ ِّد َ

 .6اكتب مقالة قصيرة وممتعة
مر السنني ،سواء يف صحف عامل َّية مثل صحيفة ‘‘وول
يرتاوح عدد كلامت معظم مقاالت الرأي التي نرشها تالميذي عىل ِّ
سرتيت’’ و‘‘واشنطن بوست’’ ،أو يف صحف حم ِّل َّية ،ما بني  350و 700كلمة .أ َّما املقاالت األطول فيكتبها صحاف ُّيون
مشهورون وأعضاء جملس شيوخ وكتَّاب األعمدة الثابتون ،وال يكت ُبها كتَّاب مستق ُّلون.

ْ
ميول جمهورك
اعرف
.7
َ
ألي منشور ،ما عليك سوى قراءته! فصحف‘‘وول سرتيت’’
إذا أر ْد َت معرفة
التوجهات السياس َّية والتفضيالت اجلغراف َّية ِّ
ُّ
تنرش مقاالت منحازة إىل اليسار بقلم صحف ِّيني غري
و‘‘واشنطن تايمز’’ منحازة نحو اليمني
السيايس ،ومن املستبعد أن َ
ّ
أيضا أن تنرش صحف ذات ميول يسار َّية مثل ‘‘نيشن’’  ،و‘‘نيوزداي’’ ،مقاالت صاخبة مناهضة
معروفني .ومن املستبعد ً
موجهة
الديمقراطي كتبها
للحزب
صحفي مغمور .واحرتس من اإلشادة بفرق نيويورك ولوس أنجلس الرياض َّية يف مقالة َّ
ٌّ
ِّ
إلكرتوين يتص َّفحه َّقراء حم ِّل ُّيون أو دول ُّيون .ويف املسائل املال َّية ،جيب أن تعتمد املراجع
إىل صحيفة ديرتويت نيوز ،أو إىل موقع
ٍّ
والتقارير عىل الرتكيبة السكان َّية.

ْ
تخف أن تكون ‘‘سيبيل’’
 .8ال
املخصصة ملقاالت الرأي ،عليك أداء دور شخص َّيات متعدِّ دة ،عىل غرار
إذا أردت نرش مقاالتك يف كثري من الصفحات
َّ
اضطراب الشخص َّية املتعدِّ دة يف فيلم ‘‘ .’’Sybilوس ِّلط الضوء
املم ِّثلة سايل فيلد حني أ َّد ْت دور الطالبة‘‘ ،سيبيل’’ ،التي تعاين
َ
عىل جماالت اخلربة املختلفة التي تثبت براعتك يف الكتابة عن موضوع ما .فإذا أردت إلغاء حكم صادر يف أثناء حماكمة علن َّية،
تقرر التعليق عىل مسائل متع ِّلقة برتبية األطفال ،اذكُر َّ
أن لديك أربعة أطفال .وإذا
عرف عن نفسك عىل أنَّك حما ٍم .وعندما ِّ
ِّ
حمرر صحيفة صحيفة ‘‘أيريش تايمز’’ ( )Irish Timesاإليرلند َّية ،أو جملة ‘‘أودري’’ ( )Audreyالتي تتمحور
َ
أردت َل ْفت انتباه ِّ
العرقي يف صفحة الغالف ،ويف املقالة التي تكتبها ،ويف سريتك الذات َّية.
حول نمط احلياة اآلسيو َّية ،جيب أن تذكر انتامءك
َّ

أعرف عن نفيس عىل أنَّني‘‘ :راغدة عيد،
أعب عن رأيي يف مناقشة تعليم َّيةِّ ،
أنا َّأتذ ُه ِو َّيات خمتلفة للتعبري عن آرائي .فعندما ِّ
أستاذة الصحافة يف اجلامعة األمريك َّية ويف اجلامعة الوطن َّية’’ ،وعندما أتباهى بنفيس كمد ِّبرة للزجيات أمام َّ
املجلت النسائ َّية،
زواجا’’.
أعرف عن نفيس عىل أنَّني ‘‘راغدة عيد التي د َّبرت 13
ً
ِّ

 .9ال تعلِّق على مقالة أخرى
قد يبدو لك أحيانًا َّ
أيضا،
املحرر قد يوافق عىل نرش رأيك املعاكس للمقالة التي نرشها باألمس ،لك ْن تأكَّد أنَّه لن يفعلً .
أن ِّ
املحررون عن نرش املقاالت التي هتاجم مبارش ًة مقالة حمدَّ دة صدرت يف صحيفة أو جم َّلة ،كام َّ
أن املقاالت الالذعة
يمتنع
ِّ
فيلم ،أو كتا ًبا ،أو مرسح َّية ،أو برناجمًا تلفزيون ًّيا حمدَّ ًدا هي أشبه بمراجعة نقد َّية وليست مقاالت رأي .لذا ،من
التي هتاجم ً
األفضل وصف ِّ
االتاهات السائدة ،أو التعليق عىل جمموعة من األفالم ،أو الكتب ،أو املرسح َّيات ،أو الربامج التلفزيون َّية
احلديثة ضمن موجز أو مقالة ثقاف َّية.

 .10تتبَّع مقاالتك
حمرري مقاالت الرأي َّإنم إذا مل يعيدوا االتِّصال بك يف غضون  48ساعة من تاريخ تقديم مقالتك ،فيعني
يقول الكثري من ِّ
ِ
خلل ما ،لذا ِ
أن طلبك قد ُرفض .لكن ر َّبام هم مل يتل َّقوا مقالتك بسبب ٍ
هذا َّ
عاود االتِّصال هبم بعد أسبوع مراع ًيا أصول
اللياقة ،للتح ُّقق من تس ُّلمهم إ َّياها.
بترصف عن:
مرتجم ُّ
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