
 َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةق َيق َالرَ َبَ صَ الق ََاتَ اف َحَ 

القديم األدنى في الشرق   أساليب الحياة   إكتشاف    

 

ةي َثارَ آَة َخَ :َن سَ َةيق َق َالرَ َبَ صَ الق ََافاتَ حَ َحلقاتَ َلسلةَ سَ لَة َمَ دَ ق َمَ   

ب تأريخ  وقد بدأ األهتمام عندي إسمي جون تايلور  واهال وسهال  بكم لسلسلة حلقات  حافات القصب الرقيقة.  ،مرحبا     

     القديم منذ سن الم راهقة وقد حالفني الحظ بما فيه الكفاية ألكتسب من هذا األهتمام  مهنة  منذ ذلك الحين. نىالشرق األد

لّي امٌل في أنه  سي ساهم  في نشر جزء بسيط  من البهجة والسرور في أرجاء هذا  أّود  أن أقدم لكم في هذه السلسلة شيئا وك 

                                                                                                                   العالم المضطرب. 

ختَّصون من مختلف أرجاء العالم   في  نشر  قصٍص جديدة  شارك  سي   في هذه  السلسلة  من حافات القصب الرقيقة خبراء  وم 

ثّه م عل  . القديم األدنىومهمة عن أساليب الحياة في الشرق    ىهذا وأقوم في كل حلقة بالتَحّدث  مع األصدقاء والزمالء  وأح 

                                                        ل بالطريقة  التي يمكننا جميعا  فهمها.شرح  مراحل  عملهم في هذا المجا

القديم          ألدنىيوجد  هنالك العديد  من القصص الرائعة التي ب إمكاننا الحديث  عنها حول الناس الذين عاشوا في الشرق ا

مالهم ومخاوفهم ومعتقداتهم. هذا ويمكننا القيام بإستكشاف هذه آو  ومفهوم الشجاعة الحقيقية في حياتهم  ومجتمعاتهم

ُنحءوُل في  .  أمءكَن سكنءهم في اوٍم من األاءم   التي خلفوها ورائهم والمدن التي كانت  يشاء  ألا األحداث  من خالل دراسة 

مءاقءرب  ء اتعلق بءلعراق  القدام الحضءرات التي إستخدمت الكتءبة المسمءراة وبءألخص فام ىهذه السلسلة  التركاُز عل

هذا ولن اكون هذا التركاز في الحداث عن   . بعد الماالد سنة٠٣٣حوالي   ىإل  قبل الماالد  سنة ٠٣٣٣حوالي 

ّدة  مواضاع  منهء ىالنصوص المسمءراة فقط ، وإنمء سَاُتمُّ التطرُق إل : عملاءت التنقاب  والمتءحف والبحوث وطرق  ع 

                                                                      لاة إدارة التراث الثقءفي.آثءر  والتعلام  وآلاالصاءنة وحفظ 

                  

الخبرا  وعرض أحدث أألبحءث في هذا المجءل  ىتقدام وطرح رؤ علىُل هذه السلسلة من حءفءت القصب الرقاقة تعم

كافاة معرفة األيشاء  ولمءذا احُدُث تغااٌر في  األيشاء  التي  ىعلهذا وسنقوم ُ ب تسلاط  الضو     . ب لغٍة ُمَبّسطٍة وواضحة

ساكوُن لقءئي في هذه الحلقءت مع خبرا  عءلماان ُكلٌّ  . ؟ومءهو السبب الذي اجعلهء مهمًة  في عصرنء الحءلي   ؟ نعرفهء

ث  معكم وكأنكم لاس لداكم أدكمء اننء  منهم ُمَتًخصٌص ومبدٌع في مادان عمله  .  معرفة بهكذا  نىسوف لن  نقوم بءلتحدُّ

 هذه السلسلُة لاست    . تدراب خءص ل فهم مءادوُر في أطراف هذا الحداث   ى، إال أنكم سوف لن تكونوا بحءجٍة إل مواضاع

                                                        . مءيشئتم ىواإلنسحءب  منهء مت ب إمكءنُكم اإلنضمءم  إلاهء   إذ   تدراباةً  دورةً 

ُميشترٌك  ىكمء أنه غار مدعوم من قبل  مدار عملي أو أي منّظمٍة أُخر .  هذا اإلنتءج هو من تألافي وهو ميشروٌع  مستقل

            .  نظرهم الخءصة بهم مء اطرحُه ضاوفي من وجهءت  الميشروع اإلستمءع وميشءركة  أحءوُل من خالل  هذا  بهء.

                      

َت تساءلَ  َبالحديث َعنهاَفيََاذاالقصبَالرقيقةَ"َ؟َول مَ َحافاتَ"َََاذال مَ ََهناَربماَق د  ق  ألتط ر 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََهذاَالتوقيت؟  

خر منهء لحد آلاهذه  ونحن مازلنا لم نغادر الجانب  ٠٣٠٣سنة  ىسيحاول   معظمنا  أن ينس  ،األمردعونا نواجه حقيقة 

أخرجتني   من األيشاء  القلالة  الجادة  التي تتعلق بميشهد  الجحام هذا هو أنهء أحدثت  هزةً   . أستطاع ُ القوُل أنَّ واحدةً  نآلا



ن األيشاء  ومء وُّ ٌع من الوقت للتفكار  في كافاة َتكً إذ أصبح لدي ُمَتس  . فاهء من  جدول الروتان الاومي الذي كنُت فاه

                                                                                                 الكافاة التي اجب أن تكوَن علاهء؟

أمل   ىعل السوبرمءركت  ىكءن أهمُّ مءُاماِّز أُسبوعي  هو اإلصطفءف في طءبور طوال للدخول ال  ، منذ وقٍت لاس ببعادٍ 

وفرت  لي محءدثءتي عبر  ىتح وقٌت طوالٌ  لم امض   . بعض الباضكاٍس من المعكرونة )البءستء(  و ىعلالحصول حانئٍذ 

المواضاع التي لاس  حول كلِّ أنواع   المحءدثءت ادورُ  .  كءن محوُر هذه عن كل ذلك الضجاج اإلنترنت فضء اً رحبءَ بعاداً 

 ّمُن جهود المتحدثان الذان قءموا بتوضاح  األيشاء    بطراقٍة امكنني متءبعتهء بسهولةٍ لدي معرفة غزارة بهء ، كمء إنّي أثً 

                                                                                                                        وبدون عنء .

حدٍّ مء كءن الجز  الميشرق في َعتمة  هذا  ى، لكن  إل مادان عملي كءن كل يشي  قد تم أغالقه  تمءمءً  ىعندمء وصل األمر ال

وجه  ىلع وممء اسعني ذكره   الظالم هي سلسلة المحءدثءت التي َتمَّ تنظامهء من قبل بعض الزمال  في اليشرق األوسط ،

هء الخ                                       جعفر الجوذري في جءمعة القءدساة في العراق. صوص هي المحءدثءت التي  ًنّظّمً

ة  أيشاء  منهء:                                            كءن من الصعب أال تصءب بءلذهول  من  كثرة هذه الفعءلاءت  نتاجة عدَّ

وا بتنظام كثار من الفعءلاءت وبيشكٍل فّعءل عندمء عجزت  كثار من الُمؤسسءت العلماة ذات الموارد الوفارة عن ( أنهم قءم1

                                                                                                              تنظام هكذا فعءلاءت. 

ثارة في هذه الفعءلاءت ومن لطفهم أنهم قءموا ب جعل هذه اللقء ات متوفرة ل كال مستمعاهم المحلاان ( أنهم بذلوا الجهود الك2

                                                       واألجءنب ، إذ كءنت هذه اللقء ات ُتَبُث ب كال اللغتان العرباة واإلنجلازاة.

َتُه ومدار يشهران قد إستمعُت  ىعلو ( اليشي  ألمهم هو أني3 مع   ىعلبسهولٍة  لكثار  من محءدثءت العراقاان  أكثر ممء قد س 

                                                مدار السنتان المءضاتان واالن أيشعُر أنني في موقع متماز نسباءً من المعرفة  . 

 ىعلقد يشهدُت س هو خطأ العراقاان أاضءً .  ص حاثمء سنحت  لي، وكذلك لاب ءلَتأكاد  لاس خطأي أنه ب إمكءني إغتنءم الفر

       ىعل سنوات خبرتي في هذا المجءل أنه من الصعب بل ومن المستحال أن اتمكن  العراقاون من الحصول ىمد

          تأيشاراتهم. ىعل تأيشارات الدخول إلجرا   محءدثءتهم بءلطراقة المضمونة نفسهء التي احصل بهء العلمء  الغرباون

       

لكن دائمء   ، كنت قد بدأُت التفكار في إنجءز ميشروع  كهذا منُذ  برهٍة من الزمن  . ، هء نحن هنء الاوم أاة  حءل ىلع 

قد سءهم عءم  مع ذلك ف حدِّ هذه اللحظة  . ىكءنت لدي أسبءبي الخءصة التي كءنت تقف عءئقء دون القاءم بهذا الميشروع ال

 ىعلخر ومنحني الفرصة واإللهءم لتحقاق هذا الهدف آلفي إزالة هذه األسبءب والعوائق من طراقي واحداً تلو ا  ٠٣٠٣

                                                                                                                        أرض الواقع .

توفار  مّنصٍة للخبرا   للميشءركة   في نيشر معءرفهم ووولعهم في هذا المجءل   ىعل قصب الرقاقة اعمُل ميشروُع حءفءَت ال

واالستمتءع بمء احتواه هذا  الزمال  وخءصة الطالب منهم  الفءئدة كءفة  َتعمَّ  هذا وأرجو أن   بيشكل واسع النطءق  . 

في هذا المجءل .  ومتعة الولئك الذان لاس لداهم إهتمءم ءئدة ذو ف  . كمء أني اراُد أاضءً  ان اكون هذا الميشروع الميشروع   

بل أنهم لداهم كثار من   ، الفرص للحداث  عن اعمءلهم في الجءمعءت المرموقة   األسءتذةَ  التنقصُ ،  في الوقت الحءضر

ث معهم حول هذا االمر هنءك العداُد من  أنَّ  ى، بءإلضءفة إل االيشاء  المهمة التي اودون الحداث عنهء لذلك سءقوم بءلتحدُّ

اصواتهم  أذ ان َّهوال  الزمال  لم ُتمنح  لهم الفرصة الكءفاة لجعل    . خرانآلالزمال  الذان الاقل عملهم اهماًة وإثءرًة عن ا

ت بعض تيشمُل هذه المحءدثء  . وُل التركاز علاهم في هذه الحلقءتلذلك سأحء  ومداخالتهم مسموعة في هذا المادان ،

الدولي أو علمء   في بدااة حاءتهم المهناة أو الذان  ىالمستو ىقُل يشهرًة علالذان اعملون في معءهد ومؤسسءت االزمال  

                              لداهم مءاكفي من الخبرة والمهءرة العلماة لكنهم لاس لداهم وظءئف  ثءبتة في السلك  االكءدامي.  

 ىعلمسموع  و ىاالوسط  لهء صد علمء  اليشرق   كلمةَ  اجعل   ن  في هذا الميشروع هو انني احءول أة اليشئ االكثر أهما

المعرفة المتولدة  عن  ىكمء أنني اراد أن تكون طرق الوصول إل  نطءٍق كبار وهذا االمر واضح نسباءً بءلنسبة  لي .



بدوري أحءوُل   في اليشرق األوسط  حاث أني هنء أحتءج لمسءعدتكم في هذا اليشأن .  بسهولةٍ  القدام  متءحة ىاليشرق األدن

،  لكن هذا الغرض اتطلب مني  ىأن أجعل هذا التدوان الصوتي متءحءً بءللغة العرباة وبعض لغءت اليشرق األوسط األخر

     ىعلرجو دعم عملنء. كمء امكنكم دعمنء أمواالَ كثارة والتي لاس بإمكءني توفارهء .  إذا أعجبكم مءنقوم به من جهٍد  فأ

(Patreon)    مء اعءدُل كلفة كوب قهوة يشهراءً .ب    البءتراون  منصة    

 

مثل : ىعن طريق وسائل أخرأيضا   المساعدة  ميمكنك هذا و  

يالمشاركة في التدوين الصوت .  

أصدقءئكم الىالقيام بالتوصية ببرنامجنا  .  

ي تونآال  ىعل لنء تقاام ذو خمس نجوم  تركُ  .  

wedgepod.org      . أأللكتروني  موقعالتحقق من ال  :  

اإليشتراك بءلنيشرة  اإلخبءراة مامكنك .  

  @wedge_pod       : امكنكم متءبعتنء على تواتر  . 
 

. الموقع األلكتروني ىعلتقءرار العرض أو  كءفة الروابط  في  ىعلالعثور  مب إمكءنك  

 

 

م بءليشكر الجزال لكل من سءعدني في البد  ب هذا التدوان الصوتي  ، في الختءم ُد أن اتقدَّ  ىعل كمء أيشكركم   . أوُّ

لي ب إستخدام  األيشاء  الجمالة التي قمتم بإبتداعهء ولكل  السمءح   ىعلوأاضءً    كل مءقدمتوه من النصءئح المفادة ،

ضاوفي  ىب يشكٍل خءص إل الكثار ب ءلفعل  . هذا وأُُوُد أن أتقّدم بءليشكر   الدعم والكلمءت الرقاقة والتي عنت  لي

أستمتعُت كثاراَ لقد   . أرض الواقع ىعل هذا العمل ن وقتهم الثمان لمسءعدتي في إنجءزاألوائل الذان تخلوا ع

                                                                                                    بءلحداث  معكم جماعءً .

 هذا البرنءمج ب تأراخ  الخءمس من تيشران األول  
سعدنء إنضمءمكم إلانء .. اُ   ٠٣٠٣يشكرا ل ُحسن  إصغءئكم . تمَّ البد   ب َبثِّ  

 


