
I n 1976, while researching a doctoral thesis at Oxford, 
I organized an expedition to drive overland to Syria and 
Jordan. The plan was to explore many of the Roman military 
sites I knew from the superb aerial photographs taken by 
Antoine Poidebard. Those aerial views evoked a landscape 
and well-preserved sites far different from those I knew 
from my home in Britain. In a month of travelling and visits 
in Jordan I was hooked and have been back to Jordan for 
fieldwork almost every year since. 

I have always believed that the most revealing and evocative 
view of almost every archaeological site is from above 
(an aerial photograph). As Bashar Tabbah shows in the 
scores of stunning photographs in this book, these sites 
are wonderfully evocative at ground level, too—for an 
accomplished photographer taking the time to view them 
in the best circumstances. It is very much to his credit that 
an idea he outlined to me several years ago has now been 
published in this impressive book. Anyone who has written 
a book knows how many hurdles must be surmounted and 
how much dedication and determination has had to go into 
it. Happily, Bashar has persevered—visiting sites, consulting, 
checking, returning… and now this enviable book.

Finally, it is important to stress how important it is that 
Jordanians can value, appreciate and present their rich 
cultural heritage in this way. In a landscape undergoing 
dramatic transformation and the damage and loss of so 
many sites, a book like this will play an important role 
in revealing and re-affirming to Jordanians that they live 
amidst some of the most important archaeological treasures 
in the world. 
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يف عام 1976، يف أثناء دراستي للدكتوراه يف جامعة ُأكسفورد، نظَّمُت 
ا إىل سوريا واألردّن. كانت اخلُطَّة هي زيارة العديد  بعثًة استكشافّية برًّ

ة  يَّ ة الرومانيَّة التي كنُت أعرفها من الصور اجلوِّ من املواقع العسكريَّ
ة مناظَر  يَّ الرائعة التي التقَطها أنطوان بوادوبار. أظهرت هذه املشاهد اجلوِّ

طبيعيَّة ومواقع حمفوظة بصورٍة جيِّدٍة ختتلف اختالًفا كبرًيا عن تلك 
التي عرفتها يف موطني بريطانيا. ويف أثناء شهٍر من أسفاري وزيارايت يف 
األردّن، أصبحُت ُمدمنًا عليها– ومنذ ذلك احلني أعود إىل األردن كلَّ 

عاٍم تقريًبا ألجل العمل امليدايّن.

ة هي تلك التي  كنُت أعتقد أنَّ أكثَر املناظر َكْشًفا وإثارًة للمواقع األثريَّ
ار يف صوره  ة(. وكام ُيظهر بشَّ يَّ نشاهدها من األعىل )أي الصور اجلوِّ

املذهلة يف هذا الكتاب، فإنَّ هذه املواقع مثريٌة عىل مستوى األرض أيًضا. 
ر فوتوغرايفٍّ بارٍع يعمل ما يلزم اللتقاط أفضل الصور يف  ار ُمصوِّ بشَّ
أنسب األحوال. ويعود الفضل إليه إىل َحدٍّ كبرٍي يف أنَّ فكرًة أوجزها 

ت اآلن يف هذا الكتاب املثري لإلعجاب. وأيُّ  ة سنوات ُنِشَ يل منذ عدَّ
شخٍص ألََّف كتاًبا يعرف كمَّ العقبات التي جيب التغلُّب عليها، وكمَّ 
التفاين والتصميم الذي حيتاج إليه ليجتاَز هذا كلَّه. حلسن احلّظ، ثابَر 

ق، ويعود... ار عىل مهّمته– وهو يزور املواقع، ويستشري، ويتحقَّ بشَّ
والنتيجة اآلن هذا الكتاب املرغوب فيه.

َن األُردنيُّون من تقدير  يَّة أن يتمكَّ أخرًيا، من املهمِّ التشديد عىل مدى أمهِّ
، ومعرفة قيمته وتقديمه هبذه الطريقة. ويف مشهٍد  تراثهم الثقايفِّ الغنيِّ

متغريِّ باستمرار، وفقدان الكثري من املواقع بسبب اهنيارها واألرضاِر التي 
م  ُر األردنيِّني، ويؤّكد هلم من جديد، أهنَّ تلحق هبا، فإنَّ هذا الكتاب سيذكِّ

يَّة يف العامل. ة أمهِّ يعيشون يف كنِف أكثر الكنوز األثريَّ
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Byzantine era ruins in Yajouz, northeast Amman.
ن. آثار من احلقبة البيزنطيَّة- ياجوز، شامل رشق عامَّ


