


W hen Omar and I set out on the cold, clear morning 
of January 18th 2013, I could have never anticipated the 
next five years of hard work, dedication and exploration 
that have culminated in this book.

In my eyes, travel and photography are the ultimate 
expression of freedom. From setting out at dawn with 
a complete route and plan, to off-roading in search of 
desert forts to spending nights among the quiet ruins to 
arriving at green forests one would not think existed, this 
adventure has sparked a hunger that I cannot sufficiently 
satiate. A lifelong passion was born with this project.

With over 200 locations covered, it became clear that not 
every location could be shared in this book. Compromise 
had to be made when selecting which to showcase. 
These final 105 sites focus on the balance between 
historical importance and visual impact of the pictures. 
The decision was particularly difficult as some locations 
played large historical roles, but had little to offer visually, 
and others quite the opposite.

Of course, none of this would have been possible without 
a core group of friends and family to whom I am deeply 
indebted. Their help and support, not only set me on this 
path of achieving a lifelong dream, but also kept me from 
giving up when things were unclear. 

It is my hope that this book encourages all who read it to 
explore the world they know and that which they don’t. 
You never know where a new passion may find you.

A word from Bashar Tabbah

كلمة من بشار الطباع

عندما انطلقُت مع صديقي عمر يف صباح يوم 2013/1/18م، مل 
خيطر ببالنا ما ينتظرنا من عمل شاقٍّ وتكريس واكتشافات لألعوام 

اخلمسة املقبلة، إلنجاح هذا الكتاب.

ة. كنَّا ننطلُق  يَّ أرى شخصيًّا أنَّ السفَر والتصويَر مها نافذتاي إىل احلرِّ
صباًحا وفَق برنامٍج كامل، أحياًنا إىل البحث عن قالع يف أعامق 

الصحراء، وأحياًنا أخرى كنَّا نناُم بني اآلثار الصامتة، كام كنَّا يف بعض 
ام نصُل إىل غابات خرضاء مل نكْن نعرُف عن ُوجودها أصاًل. وقد  األيَّ

فتحت هذه املغامرة شهيًَّة لديَّ مل أستطع كبَحها حتَّى اآلن. ومن هنا 
َد لديَّ شغٌف هبذا املشوع. تولَّ

مع توثيقي ملا يزيد عىل 200 موقع، اتَّضَح يل أينِّ لن أستطيَع عرضها 
كلَّها يف هذا الكتاب، وكان ال بدَّ من حرص اخليارات املتاحة ما بني 

ة واملناظر الطبيعيَّة، فوقَع االختيار أخرًيا عىل 105 مواقع  املواقع األثريَّ
ة. وقد كان قراري هذا صعًبا بعَض اليشء؛ ألنَّ لبعض املواقع  أثريَّ

قيمًة تارخييًَّة عالية، وليست ذات قيمة مجاليَّة، والعكس بالعكس.

عم املتواصل من  ق لوال الدَّ ودون شّك، ما كان أليٍّ من هذا أن يتحقَّ
كر والعرفان. لقد وضعني  أصدقائي وعائلتي، والذين ُأدين هلم بالشُّ

ِل الطريق لتحقيق هديف،  تشجيُعهم ومساعدهتم الدائَمني عىل أوَّ
الذي اعتقدت يف بعض األحياِن أينِّ لن أستطيَع حتقيَقه.

أمتنَّى أن يكوَن هذا الكتاب مصدَر تشجيٍع لكلِّ َمن يقرأه عىل 
هاب واكتشاف العامل من حولنا، سواء كانت املواقع جديدة  الذَّ

عليهم أم سبق أن زاروها؛ فال تعلُم ما ينتظرك يف الطريق.

أضفُت يف عدد من صفحات الكتاب مالحظايت عىل أمل إعطاء بعض التفاصيل 
ن املالحظات جوانِب التصوير  للجهد املبذول وجتربتي الشخصيَّة. وتتضمَّ
، ونقاٍط إضافيَّة حول األماكن التي استكشفناها. ُظلِّلْت تلك  الفوتوغرايفِّ

املالحظات بَلوٍن خمتلف ليسُهَل متييزها.

Scattered throughout the book are notes that I have added 
in the hope of providing some insight into the effort and 
experience involved. Usually highlighted, they cover aspects of 
photography as well as personal observations about the places 
we explored.
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Grooved deep into the earth’s crust lies the Jordan Rift, 
sunk between parallel mountain ranges that drop from 
over 1,400 metres above sea level to 400 metres below at 
the Dead Sea, the lowest point on earth. This fragment 
of the Great Rift Valley—which runs from northern 
Syria to central Mozambique—was created by a series 
of cataclysms that began some 30 million years ago and 
recurred spasmodically until a mere 10–20,000 years 
ago. Today, the rift is the western political boundary 
of the Hashemite Kingdom of Jordan; it is also Jordan’s 
main defining feature both of geography and of human 
habitation, for the vast majority of the population has 
always lived in the narrow fertile areas of valley and 
mountain immediately to its east. 

Early humans, late-comers onto Earth’s stage, inhabited 
several areas of Jordan at least a million years ago. These 
Palaeolithic hunter-gatherers survived by collecting 
water from springs and aquifers, gathering wild plants 
and hunting the abundant wildlife with stone-tipped 
weapons. They are a shadowy people of whom little is 
known beyond the flint tools (axes, scrapers and knives) 
that they left near water sources. 

Right: ’Ayn Ghazal statue in The Louvre Museum, Paris إىل اليمني: أحد متاثيل عني غزال موجوٌد يف متحف اللوڤر، پاريس

1
In the Beginning

يف البدء

تقع حفرة االهندام مثل شقٍّ عميق وواٍد سحيق يف القرشة األرضيَّة يف 
األردّن، بني سالسل من اجلبال الشاهقة املتوازية التي يرتاوح ارتفاعها 
من 1400م فوق مستوى سطح البحر إىل 400م حتت مستوى سطح 

البحر. نشأ هذا اجلزء من األخدود األفريقيِّ العظيم، الذي يمتدُّ من 
شامل سوريا إىل أواسط موزمبيق، بفعل سلسلة من الزالزل الطبيعيَّة 

ت بصورة متقطِّعة إىل أن  بدأت قبل نحو 30 مليون سنة، واستمرَّ
توقَّفْت تقريًبا قبل نحو 10 إىل 20 ألف سنة. وحفرة االهندام اليوم 

هي احلدود السياسيَّة الغربيَّة للمملكة األردنيَّة اهلاشميَّة، وهذا يمنح 
ُر سبًبا أساسيًّا الستقرار  األردنَّ خصوصيَّته اجلَغرافيَّة، كام أنَّه يوفِّ

ان يف املناطق  البرش عىل أرضه؛ فقد عاشت الغالبيَّة العظمى من السكَّ
الضيِّقة اخلصبة من الوادي، ويف اجلبال الواقعة إىل الرشق منها.

ة مناطق من األردنِّ قبل مليون عام عىل األقّل.  سكَن البرش األوائل عدَّ
واستطاَع جمتمُع الصيد ومجع الثامر يف العرص احلجريِّ القديم البقاء 

عىل َقيِد احلياة بفضل مَجِْعهم مياه الينابيع واآلبار، ومجع النباتات، 
ة. كانوا شعًبا  ة بأسلحة ذات رؤوس حجريَّ يَّ وصيد احليوانات الربِّ

انيَّة )الفؤوس  غامًضا ال نعرف عنهم أكثر من األدوات الصوَّ
واملكاشط والسكاكني( التي تركوها بالقرب من مصادر املياه.
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 Right: Petra, Al-Khazneh (The Treasury)إىل اليمني: البرتا، اخلزنة

2
The Nabataeans

األنباط

يف ضوء عدم اكتشاف أيِّ مصدٍر تارخييٍّ يوثِّق حياَة األنباط أو أخبار 
خني  ملوِكِهم، فإنَّ معرفَتنا عن هذا الشعب املتميِّز من مصادر ملؤرِّ

أجانب- من إغريق ورومان وهيود- ممَّن كتبوا عنهم بمزيج من 
ة يف معارفنا  اإلعجاب والكراهية. لكْن، رسعان ما بدأت هذه اهلوَّ

خني وخرباء النقوش  ُتسَّ بفضل اكتشافاِت علامِء اآلثار واملؤرِّ
وغريهم من الباحثني. وبحسب ما نعلُمه اآلن عنهم، ينتمي األنباط 

ة من اجلزيرة العربيَّة، وقد وظَّفوا  إىل إحدى القبائل العربيَّة البدويَّ
مهاراهتم يف القرن الرابع قبل امليالد، لعبور الصحراء، وإدارة مصادر 

املياه بطريقٍة ربحيَّة، وذلك بامتهان تارة القوافل التي جلبت إليهم 
الثراء الواسع.

 ، متيَّز نشــاُط األنباِط التجاريُّ بتبادل السلع، مثل البُخور واملرِّ
ار اآلتني من اليمن، إذ كانوا ينقلون  والتي كانوا يشــرتوهنا من التجَّ

تلــك البضائع الثمينة ضمن املراحل النهائيَّة من طريق البخور 
املمتدِّ من شــامل غرب اجلزيرة العربيَّة مروًرا بأدوم وصحراء 

ــط، حيث  َة عىل البحر األبيض املتوسِّ النقب، وصوًل إىل ميناِء غزَّ
ر إىل أوروپا. كانت ُتصدَّ

خ  ل قبل امليالد عىل يِد املؤرِّ ل ذكٍر هلذا الشعب إىل القرن األوَّ يعود أوَّ
اإلغريقيِّ ديودور الصقيّل. يف عام 311 ق. م، دار رصاع بني قادة 

N o home-grown history of the Nabataeans has 
yet been discovered, nor annals of their kings. Our 
knowledge of this remarkable people therefore 
relies to a large extent on references by foreign 
historians—Greek, Roman and Jewish—which 
blend admiration and antipathy. But the gaps in our 
knowledge are gradually being filled by the discoveries 
of archaeologists, historians, epigraphists and other 
scholars. We know that the Nabataeans were a nomadic 
Arab tribe from the Arabian peninsula who by the 4th 
century BC had put their skills in desert travel and 
water management to profitable use as traders, and had 
become enviably wealthy.

The commodities they dealt in—in particular 
frankincense and myrrh—were acquired from other 
traders who brought them from Eudaimon (the blessed) 
Arabia, part of modern day Yemen. The Nabataeans 
carried these precious goods along the final stages of 
the Incense Route—from the north-western Arabian 
peninsula, through Edom and the Negev desert, to the 
Mediterranean port of Gaza, for export to Europe. 

The first historical mention of this people is from a 
1st century BC Greek historian, Diodorus of Sicily. In 
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‘N ever did any man before Pompey set forth with so 
great authority conferred upon him by the Romans.’ So 
wrote the Roman historian Appian in the 2nd century AD. 
It was these unprecedented powers, in the hands of one 
of its most brilliant generals, that in 64 BC led to Rome’s 
entry into the affairs of the area that is now Jordan.

Pompey first conquered the neighbouring kingdoms 
of Pontus and Armenia at the south-eastern end of the 
Black Sea, and sent another army into Seleucid Syria. 
It was not a tough assignment—the remnants of the 
Seleucid empire (which extended south into Jordan) 
had already been fragmented by the Armenians’ earlier 
annexations of territory and by the incompetence of 
the current Seleucid rulers. It had dissolved into a 
melting pot of warring tribes and bandit groups. Most 
submitted without a fight and—when Pompey arrived 
in the area in the summer of 64 BC—the various 
fragments of the old empire were quickly coalesced 
into the new Roman Province of Syria. Local leaders 
who refused to submit were either executed or exiled; 
those who agreed to toe the Roman line could remain 
as rulers on payment of a large indemnity, which helped 
pay the Roman army. 

Right: Nymphaeum in Jarashإىل اليمني: سبيل احلوريَّات يف جرش

3
Romans & Byzantines

الرومان والبيزنطيون

َض الروماُن رجاًل قبل پومپي بمثل الصالحيَّات التي  ‘‘مل يسبق أن َفوَّ

خ الروماينُّ أپيان يف  حازها للُمِضِّ يف الفتوحات’’. هذا ما كتَبه املؤرِّ
القرن الثاين للميالد. وبَفضِل هذه الصالحيَّات غري املسبوقة، التي 

وضعت يف أيدي أحد أملع اجلنراالت الرومان، دخلت روما يف 64 
ق.م يف املنطقة، التي هي األردنُّ اليوَم.

احتلَّ پومپي ممالك مناطق ‘‘پونتوس’’ و‘‘أرمينيا’’ املجاورة يف اجلزء 
اجلنويبِّ الرشقيِّ من البحر األسود، كام أرسل جيًشا آخر إىل سوريا 

ة  ة صعبًة؛ إذ كانت بقايا اإلمرباطوريَّ السلوقيَّة. ومل تكن املهمَّ
ت إىل األردّن(، قد اقُتِسَمْت ما بني األرمن من  السلوقيَّة )والتي امتدَّ

ام السلوقيِّني  وا بعض األرايض السلوقيَّة، واحلكَّ جهة، الذين ضمُّ
غري األكفاء من جهٍة أخرى، فتصارعت عىل املنطقة القبائل املتحاربة 

والعصابات. وهكذا استسلَم معظُمها دون قتال عندما وصل 
دت األقاليم املتحاربة يف  پومپي إىل املنطقة يف صيف 64 ق.م، وتوحَّ
ْت إىل املقاطعة الرومانيَّة اجلديدة من  ة القديمة، وانضمَّ اإلمرباطوريَّ

يُّون الذين رفضوا االنصياع للرومان فقد  ام املحلِّ ا احلكَّ سوريا. أمَّ
ضوا للقتل أو النفي، بينام استطاَع أولئك الذين خضعوا للحكم  تعرَّ
الروماينِّ البقاَء يف مناصبِهم، رشيطَة دفع جزيٍة هائلٍة كانت ُتستخَدم 

لتمويل اجليش الرومايّن.



Mukawir

L ocated on a conical hill with spectacular views over 
the Dead Sea, stands the fortified palace of Machaerus. 
Its Roman name is echoed in that of the modern village, 
Mukawir; the hill itself is called al-Mishnaqa (gallows). 

Around 90 BC, Alexander Jannaeus built the first fortress here 
to check Nabataean expansion. In 57 BC, following a civil war 
the Romans destroyed the fortress, it lay abandoned until c. 
37 BC, when Herod became king of Judaea. His rebuilding of 
Machaerus included a palace surrounded by strong walls with 
90 foot high towers at the corners. 

When Herod died in 4 BC, Machaerus was inherited by 
his son, Herod Antipas. Some years later, when Antipas 

مكاور
بة عىل البحر امليت، يقُع  عىل تلٍّ خمروطيِّ الشكل ذي إطللة خلَّ

ن مكاريوس. وال يزال يسمع صدى اسمه الروماينِّ يف  القرُص املحصَّ
االسم احلديث للقرية، مكاور، بينام ُيطَلق عىل التلِّ نفسه اسم املشنَقة.

نحو عام 90 ق. م، بنى احلاكم إسكندر جانايوس القلعة األوىل هنا 
ر الرومان القلعة بعد حرب  ع النبطّي. ويف عام 57 ق. م، دمَّ ملراقبة التوسُّ

ج هريودوس ملًكا  أهلية، وظلَّْت مهجورًة حتَّى عام 37 ق. م. حني ُتوِّ
نت قرًصا حماًطا بأسوار  ة، أعاد بناء مكاريوس، وقد تضمَّ عىل اليهوديَّ

ة، ذات أبراج عالية بارتفاع 27 مرًتا تقريًبا عند زواياه. قويَّ

َ هريودس يف عام 4 ق. م، ورثها هريود أنتيباس. وبعد  وعندما ُتُويفِّ
ج  بضع سنوات، عندما طلَّق أنتيباس زوجته )األمرية النبطيَّة( وتزوَّ

divorced his wife (a Nabataean princess) and married 
Herodias, his brother’s wife, John the Baptist’s outspoken 
rebuke for this action led to his imprisonment at Machaerus. 
Here, as Antipas celebrated his birthday, Herodias’ daughter, 
Salome, danced and, at the instigation of her mother, 
demanded as her reward the head of John the Baptist. In 36 
AD the Nabataean King, Aretas IV, devastated the fortress in 
retribution for Antipas’ divorce of his daughter.

The last phase of Machaerus’ came during the Jewish 
revolt against Roman rule that began in 66 AD.  Rebels 
seized the damaged fortress and held it until 71, when 
after surrendering to besieging Roman forces, the ruins 
were razed to prevent any future use.

هريوديا، زوجة أخيه، أدَّى التوبيخ الرصيح الذي أطلَقه يوحنَّا 
املعمدان عىل هذا الزواج غري الرشعيِّ إىل سجنه يف مكاريوس. 

وبينام كان أنتيباس حيتفل بعيد ميلده، رقصت سالومي ابنة هريوديا 
ها، طلبْت مكافأًة، وهي رأس يوحنَّا  ته. وبتحريض من أمِّ فأرسَّ

ر امللك النبطيُّ احلارث الرابع القلعة  املعمدان. ويف عام 36م، دمَّ
انتقاًما لطلق ابنته.

د اليهوديِّ عىل  ة مكاريوس إبَّان التمرُّ جاءت املرحلة األخرية من قصَّ
دين  ، والذي اندلَع عام 66م، حيث استوىل بعُض املتمرِّ احلكم الروماينِّ
مة، حتَّى 71م، عندما استسلموا للمحارصين الرومان  عىل القلعة املهدَّ

الذين هدموا بقاياها ليمنعوا استخدامها مستقبًل.
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5
Crusaders, Ayyubids & Mamluks

ملماليك ُّيبيون واأليوبيون واُّ الصل

عندما دعا البابا إيربان الثاين حلملة صليبيَّة يف 27 ترشين الثاين/نوڤمرب 
نًا من مقدار االستجابة لطلبه. يف بداية  من عام 1095م، مل يكن متيقِّ

ل كومنينوس،  ، ألكسيوس األوَّ ذلك العام، طلَب اإلمرباطوُر البيزنطيُّ
مساعدته عىل استعادة األرايض التي استوىل عليها السالجقة األتراك 
ة البيزنطيَّة يف العقود الثالثة السابقة. لكْن  املسلمون من اإلمرباطوريَّ

اَم املسلمني يف الرشق األوسط كانوا  ما كان جليًّا للبابا حينها أنَّ احلكَّ
منقسمني عىل أنفسهم، وكان واضًحا أيًضا أنَّ اخللفاء العبَّاسيِّني يف 

بغداد باتوا دمًى  يف أيدي السالجقة، وكان حيكُم ِمرَص حينها اخللفاء 
الفاطميُّون املتنافسون معهم. فكانت فرصة سانحًة إلعادة دمج 

املسيحيَّة الرشقيَّة األرثوذكسيَّة مع الكنيسة الغربيَّة الالتينيَّة- حتت 
قيادته- فدعا البابا يف جممع كلريمونت يف نداء محايسٍّ إىل محل السالح.

َز االهتامُم األسايسُّ للبابا إيربان عىل استعادة السيطرة عىل القدس  تركَّ
سة من احلكم اإلسالمّي، ومن َثمَّ َضامِن األمن  واألرايض املقدَّ

ز الناس، وعد  سة. وليحفِّ اج الغربيِّني اآلتني إىل األرايض املقدَّ للُحجَّ
سة، أو يموت يف أثناء  ة املقدَّ ة للخطايا ملن ُينجز هذه املهمَّ بمغفرة فوريَّ
حماولة إنجازها. واملدهُش هو أنَّ النبالء والفرسان أَتوه من كلِّ أرجاء 
ُق اهلائُل للحشود املتنافرة  ا ما مل يُكْن يف احلسبان، فهو التدفُّ أوروپا. أمَّ
عوا حتت قيادة واعظ فرنيسٍّ  حني الفقراء الذين جتمَّ من الناس والفالَّ

W hen Pope Urban II called for a crusade on 27 
November 1095, he was uncertain what the response 
would be. Earlier that year the Byzantine emperor, Alexius 
I Comnenus, had asked him for help to retake lands that 
the Muslim Seljuk Turks had captured from the Byzantine 
Empire in the last three decades. Urban saw that Islamic 
rule in the Middle East was itself fractured, with the 
Abbasid caliphs in Baghdad reduced to puppet status under 
the Seljuks and Egypt ruled by a rival Fatimid caliphate 
from the Shia branch of Islam. Sensing an opportunity to re-
integrate Eastern Orthodox Christianity with the Western 
Latin Church—under his leadership, the Pope made an 
impassioned call to arms at the Council of Clermont.

Urban’s main interest was in recapturing Jerusalem 
and the Holy Land from Islamic rule, thus also giving 
security to Western pilgrims to the Holy Land. As an 
incentive, he promised immediate remission of sins to 
anyone who completed this holy undertaking, or died 
in the process. To his surprise noblemen and knights 
poured in from all over Europe; even more unexpected 
was the motley throng of poor people and peasants who 
gathered under the leadership of a firebrand French 
preacher, Peter the Hermit. Known as the People’s 

Right: Karak Castle إىل اليمني: قلعة الكرك
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The Ottoman Centuries

َّنية القرون العثما

يف آب/أغسطس من عام 1516م، هزم السلطاُن العثامينُّ سليم 
ل )ياوز ‘‘العابس’’( السلطاَن اململوكيَّ قانصوة الغوري قرب  األوَّ

حلب، ثمَّ قتَله. وبذلك سقطت سوريا وصوًل إىل اجلنوب، بام 
يف ذلك األردنُّ اليوم، حتت السطوة العثامنيَّة دون قتال. ويف السنة 

التالية، استولت جيوش السلطان سليم عىل وليات مرص واحلجاز 
مة واملدينة  ة املكرَّ يف شامل غرب اجلزيرة العربيَّة، كام خضعت مكَّ

ة 400 سنة. رة للحكم العثاميّن. وظلَّْت األوضاع عىل حاهلا مدَّ املنوَّ

بعد ذلك، ُأعيَد تنظيم الوليات اململوكيَّة حتت احلكم العثاميّن، 
َمِت  فُعيِّ لكلٍّ منها واٍل عثامينٌّ عمل عىل إنشاء حصن عسكرّي. ُقسِّ

َتي، أو سنجَقي، ضمن ولية دمشق:  األردنُّ حينها وليَتي إداريَّ
عجلون شامًل، والكرك جنوًبا.

مل يتَّخذ السالطي العثامنيُّون يف البداية لقَب خليفة، بل دعوا أنفسهم 
ة السياسيَّة  لي استخدام القوَّ ‘‘خادم احلرَمي الرشيَفي’’، مفضِّ

قهم  ة للسيطرة عىل أولئك الذين ادَّعوا تفوُّ والقضائيَّة والعسكريَّ
ل  الدينّي عىل العثامنيِّي. فقد نفوا اخلليفة العبايسَّ الصوريَّ املتوكِّ

عىل اهلل الثالث من القاهرة إىل إسطنبول، واعرتفوا باألرسة الرشيفة 
مة، لكْن حتت  ة املكرَّ اًما ملكَّ اهلاشميَّة، من نسل النبّي ملسو هيلع هللا ىلص، ليكونوا حكَّ

ُسلطة العثامنيِّي. وُقلِّصت ُسلطة اهلاشميِّي بتعيي قضاة رشعيِّي 
مة. ة املكرَّ عثامنيِّي، ليديروا القضاء يف مكَّ

I n August 1516, the Ottoman Sultan Selim I (known 
as Yavuz, ‘the Grim’), defeated and killed the Mamluk 
Sultan Qansawh al-Ghawri, near Aleppo. All of Syria to 
the south, including today’s Jordan, fell to the Ottomans 
without any further battles. The next year, Egypt and 
the Hijaz province in the north-west of the Arabian 
peninsula were also conquered by Selim’s army, bringing 
the holy cities of Mecca and Madina under Ottoman 
rule. So they would remain for the next 400 years. As 
the old Mamluk provinces were re-organised under a 
Turkish governor, each with a military garrison, Jordan 
was divided into two administrative districts, or sanjaks, 
within the province of Damascus—Ajlun in the north and 
Karak in the south.

The Ottoman sultans initially did not adopt the title of 
caliph, but called themselves, ‘Servants and Protectors of 
the Holy Places’, preferring to use political, judicial and 
military power to control those who claimed spiritual 
pre-eminence. Thus they exiled the puppet Abbasid 
caliph, al-Mutawakkil III, from Cairo to Istanbul and 
they acknowledged the Sharifian Hashemite family, 
descendants of the Prophet, as rulers of Mecca—but 
under Ottoman suzerainty. The Hashemites’ power was 
further limited by the appointment of Turkish qadis, who 
ran the judiciary in Mecca. 
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Roads to Mecca under the Ottoman Empire مة يف عهد العثامنيِّني ة املكرَّ الطرق إىل مكَّ

يَُّتها الدينيَّة والتارخييَّة هي ما يداعُب  ة حبًّا شديًدا. وأمهِّ ة احلديديَّ أحبُّ هذه السكَّ
خميِّلتي إىل حدٍّ كبري؛ فهي جزء من ِحقبٍة مل يتبقَّ من آثارها اليوم إلَّ احلجر 

واخلشب والرتاب، ومظهر هذا البخار واحلديد يستحرض خيالٍت من زمن كنُت 
مة، أو امليش عىل طول قضبان  أمتنَّى أن أشهده بنفيس. يف أثناء زياريت ملحطَّاهتا املهدَّ

ة، مل أستطع إلَّ أن أختيَّل الناَس الذين شيَّدوا هذا اخلطَّ يف مثل هذه البيئة  السكَّ
القاسية، ومجيع الذين استخدموه يف العقود التالية.

I have a great love for this railway; its religious and historical 
significance is something that appeals to my imagination greatly. 
A carry-over of an era that is now only marked by stone, wood 
and soil, this steam and iron manifestation conjures images of 
a time that I wish I could have seen myself. While visiting its 
ruined stations or walking along its tracks, I can’t help imagining 
the people who constructed it in such a harsh environment, as 
well as all those who used it for decades afterwards. 
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Right: The Tomb of Aaron, Petra إىل اليمني: مقام النبيِّ هارون، البرتا

T he mountains, wadis and wilderness areas of 
Jordan are layered with the footprints of patriarchs, 
prophets and apostles—many revered alike by Jews, 
Christians and Muslims. In and around this land the 
three great Abrahamic religions came into being. 
Abraham and his nephew Lot, the twin brothers Jacob 
and Esau, Moses and his brother Aaron, Joshua and 
Elijah—all either passed through or settled in Jordan. 
David, before he became king, escaped King Saul’s 
anger and found refuge in Moab and his son, Solomon, 
married an Ammonite princess. When Jesus visited 
areas ‘beyond the Jordan’ he was following very ancient 
practice, for this eastern region was often seen as a 
place of safety. The Prophet Muhammad also travelled 
through this land and it became the last resting place of 
several of his Companions. 

While history and archaeology are exercises of the mind, 
religion and spirituality lie deep in a person’s heart. We 
do not need absolute proof that a site commemorating 
an event or an individual of religious significance is in 
the exact spot where the person passed by or stayed, 
or the event occurred. Rather it represents an act of 
remembrance of something sacred and of spiritual 

7
Abrahamic Jordan

األردن ُّ اإلبراهيمية َّ

ُطبَعت عىل جبال األردنِّ ووديانه وبراريه آثاُر خطوات ألقدام 
ة واملسيحيَّة واإلسالم عىل  لني يف اليهوديَّ األنبياء والرسل، املبجَّ

حدٍّ سواء. ويف هذه البقعة من األرض وما حوهلا، ظهرت األديان 
اإلبراهيميَّة الثالثة للوجود، وازدهرت كلُّها وتركت بصمة ال 

ُتحى.فإبراهيم وابن أخيه لوط، واألخوان التوأمان يعقوب وعيسو، 
والنبيُّ موسى وأخوه هارون، وكذلك يشوع بن نون والنبيِّ إيليَّا 

وا هبا. وا أو مرُّ عليهم السالم- مجيُعهم استقرُّ

ونعرف أيًضا أنَّ داُوَد قبل أن يصرَي ملًكا، فرَّ إىل موآب من غضب 
َج امللُك ُسَليامن بن  امللك شاُول، ووجد املأوى هناك. وكذلك تزوَّ

داُوَد أمريًة عمونيَّة. ونعرُف كذلك أنَّ السيِّد املسيح زار مناطق ‘‘عرب 
األردّن’’ باستمرار عندما كان يواجه صعوبات يف أرضه، مثلام جرى 
، هذه األرض الرشقيَّة،  مع أنبياء آخرين، إذ كثرًيا ما ُحِسبت األردنُّ

د ملسو هيلع هللا ىلص،  ملجًأ للسالم عىل مرِّ العصور. كام ساَر عىل أرِضها الرسول حممَّ
وهي أيًضا املثوى األخري لعدٍد من صحابة النبيِّ الكريم.

وبينام ُيعدُّ التاريخ وعلم اآلثار أدواٍت لتشغيل العقل، فإنَّ الدين 
واإليامن أمران يكمنان يف أعامق قلب اإلنسان. ونحن ال نحتاج 
إىل دليل قاطع لنُثبَت أنَّ املوقع املقرتن بحدٍث دينيٍّ ما، املنسوب 
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The Dead Sea on a perfect January evening—with the Lisan Peninsula in the distance البحر امليِّت يف إحدى أمسيات شهر كانون الثاين/يناير- ُترى شبه جزيرة اللسان يف األفق


