تا عم تج ملا ت دب ف يك
؟ا ًماع  20 ,00 0ذ نم ةي رش بلا
رورمب يضاملا يف رشبلا ا هسرام يتلا
ة طشنألا ةيهام حضوت يتلا ةلدألا نم ديدعلا ملاعم ت َرث َدنا دقل
اينروفيلاك ةعماج يف ة مئاقلا رهام ازيل ة
روتكد ا هيرجت يتلا ةي ثحبلا لامعألا نم لعجي يذلا رمألا  -تقولا
ِةغلاب ٍةجرد ىلع ةيك يرمألا اسل ُت ةعماج
يف دلا نودكام ل ييناد ة روتكد لامعأو ةيك يرمألا ةد حتملا تايا لولاب
،ا ًماع  20,000ذنم مهئارو رشبلا اهف َلخ
يتلا ة يداملا ايا قبلاو ة يرثألا عطقلا ماد ختسا لالخ نمف .ة يمهألا
.ا ًيضام تاعم تجملا مدقأ نم ةدحاو
تشاع نأ فيك لوح ةرصبتم راكفأو ة قمعتم ىؤر عطقلا هذه ان يطعت

راثآلا ءاملع ثّدحتي امك ثّدحت
يرتبط بها من حطام ،وغالبًا ما ت ُستخ َدم للصيد ويف أعامل الكشط
والقطع.
العرص النيوليثي  -أو فيام يُع َرف بالعرص الحجري الحديث ،وهو
الفرتة التي توالت بعد العرص الحجري القديم االنتقايل مبارشةً ،أي
منذ  10,000إىل  4,500عا ًما ،وذلك عندما تط ّور اإلنسان الحديث
وبدأ يف مامرسات الزراعة واستئناس الحيوانات.
تعب عن العنارص امللموسة التي صنعها البرش
الثقافة املادية ِّ -
واستخدمها عىل مدار املايض ويف الحارض ،والتي ُيكنها أن تعكس
كيفية عيش البرش مبا يشمل الطريقة التي ينظرون بها للعامل.
ال َح َض  -وهو أسلوب العيش يف مكانٍ واحد لفرتة طويلة من الزمن
واالستقرار به (بخالف أسلوب معيشة البدو املتنقل).

يذلا رمألا ».ةتوحنملا ةيسدنهلا طامنألا تاذ يريجلا رجحلا
تايكولسلا نيب دقعُملا لخادتلا نم ةلاح دوجو ىلإ ريشي
ثدحي ناك ام عم ةيجولويديألاو ةيزمرلاو ةيعامتجالا
.ةيموي ةطشنأ نم عقوملاب
ةعبارلا ةنارخلا عقومب بيقنتلا ةيلمع
قيرف أدبي ،يثحبلا ددصلا اذه يف هب موقن امع ًةذبن
سمشلا قرشت املاح لمعلا ليينادو ازيل نيتثحابلا
،اًحابص  4:45ةعاسلا يلاوح يأ ،ركابلا حابصلا ةدورب يف
،رهظلا دعب ام ةرتف يف كلذ دعبو .بيقنتلا لامعأب
لامعألا يرجت ،ةيوئم ةجرد  40ةرارحلا تاجرد زواجتت امدنع
اذه يف ةعبتُملا ةيجهنملا دمتعت .ليلاحتلاو ةيربتخملا
اياقبلا نع ةميدقلا تاتابنلا اياقب لصف ىلع ثحبلا
مادختساب متت يتلاو ،ىرخألا ةيرثألا عطقلاو ةيداملا
عطقلا لسغ متي ،كلذ ىلع ًةوالعو .ءاملاب فيوطتلا ةمظنأ
.اهليلحتو اهزرفو ةجَرختسُملا ةيرثألا
ةيرثألا عطقلا نم اًعويش قيرفلا هفشتكا ام رثكأ نإ
نم عون يهو ،رغصلا ةيهانتم ثيلوركياملا راجحأ تناك
تارفشلاك ودبتو اهتائيزج رغصب مستت ةيرجحلا تاودألا
راثآلا ةنراقم دنع .يسدنهلا فرحنملا هبش لكش ذختتو
تاودألا عم ةيرخصلا راجحألا هذه ىلع ةدوجوملا ةيرهجملا
متي ناك هنأ ازيلو لييناد ناتثحابلا دقتعت ،ةيرثألا
يرجحلا رصعلا تاعمتجم لبِق نم تاودألا هذه مادختسا

الخيليات  -هي فصيلة حيوان من عائلة األحصنة.
الوحيش  -أو ما يُع َرف باملجموعة الحيوانية وهو يشري إىل الحياة
الحيوانية املوجودة يف منطقة محددة أو ضمن فرتة زمنية معينة.

علم اآلثار  -هو العلم الذي يختص بدراسة النشاط البرشي القديم
يف األزمنة املاضية من خالل التنقيب عن القطع األثرية والبقايا
املادية التي خلفها البرش ورائهم ،وتحليلها بجانب سياقها املرتبط بها.

الصيد والجمع  -يُربز أسلوب حياة اإلنسان يف العصور التي
اعتمدت عىل الحصول عىل الطعام بشكل أسايس من خالل البحث
عن الطعام وصيد األسامك وصيد الحيوانات.

القطعة األثرية  -هي يشء أو أداة صنعها البرش يف ٍ
معي،
وقت ّ
والتي ت ُديل عىل كيفية معيشتهم آنذاك وتبني طريقة تفاعلهم.

األردن  -دولة تقع يف غرب قارة آسيا.
الخرانة الرابعة  -موقع أثري يف دولة األردن ،والذي يحتوي
عىل أدلة ت ُشري إىل وجود نشاط برشي يرجع تاريخه إىل عرص
اإلبيباليوليت.
املتكسة وما
الحجر الليثي الصخري  -أداة مصنوعة من الحجارة
ِّ

.ةقطنملا ةيرامعم ةأشن نع نيلوؤسملا اوناك نم مهو
مِهلُم عقوم
ءارحص يف ةعبارلا ةنارخلا ةقطنم عقت ،اذه انموي يف
ندرألا قرش ناك ،ريخألا يديلجلا رصعلا لالخ هنأ الإ .ةلحاق
ةئيب قلخ امم ،ةبطرلا يضارألاب اًرومعمو راهنألاب اًئيلم
مثو .اهيف اورقتسيل رامثلا يعماج-نيدايصلل ةيلاثم
تارتفل عقوملا اذه يف نيعمجتم ةلوهم ٌدادعأ تدشتحا
هذهب قلعتلا اذه لثِم راص انه نمو .ةليوط ةينمز
عقوم لخاد ةيعامتجالا رئاودلا ثادحتسا بناج ىلإ ،ةقطنملا
وه ،ىرخألا اهنم ةبيرقلا عقاوملاب اهطبرو ةعبارلا ةنارخلا
فالآ دعب تشاع يتلا تافاقثلاب اًطبترم نوكي ام ًةداع رمأ
.ةبقحلا كلت نم نينسلا
عقاوملا ربكأ وه ةعبارلا ةنارخلا عقوم نإف ،ببسلا اذهلو
يف يلايبيبإلا يرجحلا رصعلا عقاوم نم ةفوشكملا
رشع ةسمخلا رادم ىلع هنإف ً.ةفاثك اهرثكأو ةقطنملا
ةعطق نييالم  4نم رثكأ نع بيقنتلا مت ،ةيضاملا اًماع
دادعأب تاناويحلا اياقب جارختسا مت كلذكو ،ةيرخص ةيرجح
 4000نم رثكأ ليينادو ازيل ناتثحابلا اتعمج دقف .ةلثامم
رحبلاو رمحألا رحبلا نم عقوملا ىلإ تبِلُج ،ةيرحب ةفدص
،اذه نعو .مك  250نم رثكأ دعب ىلع ،طسوتملا ضيبألا
ً،ةردان اًرصانع اًضيأ قيرفلا جرختسا دقل لب« :ازيل لوقت
ةعطقكو مظتنم لاونمب ةروفحملا طوطخلا تاذ ماظعلا لثم

حيوان األُرخُص  -هو نوع من املاشية ويُع َرف عىل أنه السلف الربي
للبقر املستأنس.
عرص اإلبيباليوليت  -أو فيام يُع َرف بالعرص الحجري القديم االنتقايل
أو العرص الحجري اإلبيبيايل هو عبارة عن فرتة ما قبل التاريخ
حدثت خالل العرص الحجري القديم ،منذ  20,000إىل 10,000
عا ًما ،وذلك حينام كان املجتمع البرشي قامئًا عىل حياة الصيادين-
الجمعني.
ّ

ةبسنلاب فالتخالا مامت ةفلتخم ةايحلا تناك دقل
رشبلا داتعا .اًماع  20,000لبق ةيرشبلا تاعمتجملل
اوأدب دق اوناكو ماعطلل ردصمك تاناويحلا دايطصا كاذنآ
دجوي ال هنأ فسؤملا نم .تانطوتسم يف شيعلا مهوتل
نإف .ةرتفلا هذه نم ةدمتسُملا ةلدألا نم اًدج ليلقلا الإ
هذه يف هيلع روثعلا مت ام ىلع نودمتعي راثآلا ءاملع
مهفلخ اهونطاق اهكرت اياقبو ةيرثأ عطق نم تارتفلا
ةيرشبلا تافرلاو تاناويحلا ماظعو ةيرجحلا تاودألاك
اهراطإ يف مت يتلا ةرياغتملا عاضوألاو فورظلا اميسالو
اهنم صلختلا مثو اهمادختساو ةيرثآلا عطقلا هذه عنُص
.هئانب ةداعإو يضاملا ءايحإ لجأ نم كلذ )،اهنادقف وأ(
دوعت راثآ تاذ عقاوم يف رصانعلا هذه زكرمتت ام اًبلاغ
يرشبلا ناسنإلا ىضمأ ثيح خيراتلا لبق ام روصع ىلإ
هذه يف رشبلا ءاقب ةدم تلاط املكف .هتقو نم ريثكلا
ةيداملا ةفاقثلا داوم عونت ىدمو رادقم دادزا املك ،عقاوملا
يذلا عقاوملا هذه دحأ نمو .اهيلع روثعلا نكمي يتلا
رهام ازيل ةروتكدلا راثآلا يتملاع لبِق نم هتسارد تمت
اينروفيلاك يتعماج يف دلانودكام لييناد ةروتكدلاو
تفشتكا .ةعبارلا ةنارخلا عقوم وه ةيكيرمألا اسلُتو
رمعلا نم ةغلابلا ةيخوكلا لكايهلا نم ديدعلا ناتملاعلا
يف ىرخأ ةيرثأ اياقب ىلإ ةفاضإلاب ماع  20,000يلاوح
نيدايصلا نأ ىلإ تاساردلا هذه تلصوتو .عقوملا اذه،ةريزغ ةفاثكب ةقطنملا هذه اولغش دق اوناك نيعامجلا

ريشي يمظعلا لكيهلا لامتكا نأ يوريموب اميإو كوتس ياج
لبق ضرألا ىلع تعِضُو دق تناك )ةأرملا هذه( اهنأ ىلإ
،لامرلا يف اهنفد وأ ءاطغب اهفل مت ثيح ،للحتلا ةيلمع
دق نارينلا نأ ودبي ام ىلعو ».قيرحلا ريثأت نم َففخ امم
عونصملا راطإلا مَّهلَت ٍوحن ىلع ةنوخسبو ةعرسب تلعتشا
.ةيئزج ةروصب اهتثج اياقب قرحأ نكلو ةيوضع داوم نم

رهام ازيل ةروتكدلا
ةدحتملا تايالولا ،يلكريب ،اينروفيلاك ةعماج
ةيكيرمألا

ليومتلا تاهج
مولعلل ينطولا فقولا  (NSF)،ةينطولا مولعلا ةسسؤم
ةيعامتجالا مولعلا ثوحب سلجم  (NEH)،ةيناسنإلا
ةيفارغجلا ةيعمجلا  (SSHRC)،ةيناسنإلا مولعلاو
بادآلا ثاحبأ سلجم  Wenner-Gren،ةسسؤم ،ةينطولا
ثاحبألا سلجم  (AHRC)،ايناطيرب نم ةيناسنإلا مولعلاو
ثاحبألا زكارم سلجم  (CBRL)،ماشلا دالب يف ةيناطيربلا
،نامليه ليومت قودنص  (CAORC)،جراخلا يف ةيكيرمألا
.يلكريب  -ةيكيرمألا اينروفيلاك ةعماجو

ثحبلا تالاجم
ةيجولويجلا راثآلا ملعو خيراتلا لبق ام روصع راثآ ملع

نفدو ةرامعلا نيب طبرت ةركبم ةلص لاثملا اذه ضرعي
ةأرملا كلت نأ ليينادو ازيل ناتثحابلا دقتعتو .ىتوملا
وأ اهيلإ دوعت هتيكلم نأل لكيهلا لخادب اهقرح مت امبر
اذه .عمتجملا يف صخش يأل هيف نكسلل اًلهآ دعي مل هنأل
.ينابملا ةايح خيراتب صاخشألا ةايح خيرات طبري سقطلا
،ةيراكذت مسارم لكايهلا هذه قرح نوكي دق« :لييناد لوقتو
ةيادب اًضيأ مسرتو لّوحتلاو توملا موهفم كلذب ًةرّوصم
».صاخشألا اهايحي ةديدج
ةيرشبلا تاعمتجملا
ٍركبم تقو يف اندجو املك ،رثكأ انعمت املك« :ازيل لوقت
ةيجولونكتلاو ةيعامتجالا تاويحلا لك ىلع يلدُي ام رثكأ
».يضاملا بوعش سانآل ةدقعملا ةيجولويديألاو ةيداصتقالاو
اهمدختسن نأ اندتعا يتلا رصانعلاو ملاعملا نأ دجن
سانئتسا :يهو الأ -ثيدحلا يرجحلا رصعلا فيرعتل
،رارقتسالاو رَضَحلاو ،قيقدلا لَّصفُملا نفلاو ،تاناويحلا
يف ركبأ ىلجتت -ىدملا ةديعب لدابت تاكبش قلخو
رصعلا »ةروث« غوزب نم اًلدبو .خيراتلا لبق ام تالجس
حضاولا نم ،عقوتم وه امك عيرس ٍوحن ىلع يثيلوينلا
يرجحلا رصعلا نم ةدتمم ةيلاقتنا ةيلمع وه ثدح ام نأ
.يثيلوينلا رصعلا ىلإ يلايبيبإلا
ءانبب رامثلا يعماجو نيدايصلا مايق نم تالاح كانه نأ دجن
ةدوجوم لازت ال مهاتوم نفدو تاعمتجملا ءاشنإو لكايهلا
انل لوقت .يلايبيبإلا يرجحلا رصعلا يف ةردان ةفصب
ىلإ حملت اهارن يتلا نفدلا تاسرامم نم ديدعلا نإ« :ازيل
رصعلا لالخ اًراشتنا رثكأ تراص يتلا ةعبتُملا تاداعلا
ةدوجوم )تاسرامملا( هذه دجن دق نكلو« :لمكُتو ».يثيلوينلا
».عقاوملا هذه يف بيقنتلا انلصاو اذإ كلذ لبق تقوب

دلانودكام لييناد ةروتكدلا
ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،اسلوت ةعماج

ليومتلا تاهج
مولعلل ينطولا فقولا  (NSF)،ةينطولا مولعلا ةسسؤم
ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ثاحبأ سلجم  (NEH)،ةيناسنإلا
يف راكتبالاو ثحبلا ةمظنمل عباتلا ايناطيرب نم
ةيكيرمألا اسلُت ةعماجو  (AHRC UKRI)،ةدحتملا ةكلمملا

ثحبلا تالاجم
راثآلا ملعو خيراتلا لبق ام روصع راثآ ملع
يجولوبورثنألا

كرتشملا ثحبلا عورشم
نأ فيك يف قيقحتلا ىلع ينواعتلا ثحبلا موقي
لئاوأ يف ءامدقلا نيعامجلا-نيدايصلا تاعمتجم تشاع
ليلحت لالخ نم ،مهلعافت ىدم يف ثحبلاو روصعلا
ةعبارلا ةنارخلا عقوم نم ةيداملا اياقبلاو ةيرثألا عطقلا
ندرألا قرشب

؟دعب اذامو
عقوم نم ةيرثألا عطقلا نم ديدعلا عمج مت هنأ نم مغرلا ىلع
يلامجإ نم طقف  0.05٪يلاوح لثمُت اهنأ الإ ،ةعبارلا ةنارخلا
ازيل نيتثحابلا ىدل لاز امو .عقوملا يف ةدوجوملا عطقلا
امك ،هنع بيقنتلا يف نابغرت ديدج خوك لكيه ليينادو
ةقلعتملا ةلئسألا ىلع تاباجإ ىلإ لصوتلا ناديرت امهنأ
،ةقحال لحارم يف كرتشملا يعامجلا شيعلا وحن لوحتلاب
ةزرابلا ةيخانملا تاريغتلاب اذه طابترا ةيفيك كلذكو
.ةقطنملا يف ةقَّثوملا
تاكبشلا دادتما ىدم مهف يف ناتثحابلا بغرت اميسالو
نم هيلإ اتلصوت امل امهمادختسا لالخ نم روصعلا كلت يف
نالمعت امهف .ةيرخصلا راجحألاو ةيرحبلا فدصلا لوح فراعم
ةقطنم لثم ،ةرواجملا قطانملا يف ىرخأ عقاوم ةسارد ىلع
نم ،صربق يف دعبأ قطانم يف ةدوجوم عقاوم كلذكو قرزألا
اهيلع دمتعا يتلا رامثلا عمجو ديصلا ةكرح ىدم مهف لجأ
ازيل متختو .ةيعارزلا ةيرقلا ةايحل مههاجتا لبق ءامدقلا
يف لمعلا ةلصاومب اًقح نومتهم اننإ« ً:ةلئاق اهثيدح
نيصصختملا نم لهذم يملاع قيرف عم صخألابو ،عقوملا
».ةديجلا ةيبيردتلا تايفلخلا يوذ نيزيمتملا بالطلاو

لثم ،ةعونتملا ماهملا نم ديدعلا زاجنإ لجأ نم يلايبيبإلا
ملو .تاناويحلا حبذ اًضيأو باشخألا تحنو عيطقتو ديصلا
راجحألا هذه لكش ذخأ لب ،طقف انه ثادحتسالا اذه فقي
لاغشإ مت يذلا ينمزلا ىدملا ىلع ريغتلا يف ةيرخصلا
ديزملا نم عقوملا ونطاق هفشكتسا امِل كلذو ،هلالخ عقوملا
عم ترفاوت يتلا داوملا نم ديدجلاو ةيعيبطلا رظانملا نم
كلذ مهل حنس« ً:ةلئاق لييناد حضوتو .تافاشكتسالا هذه
،ةيلامجلا ةيحانلا نم ًةعور رثكأ ماخ داوم مادختسال ةصرفلا
».نوللا يدروو يجسفنب ناَّوَصلا رخص لثم
ةرتفلا هذهل شيحولا راثآ ىلع ةمئاقلا تانايبلا رهظُتو
.ةعبارلا ةنارخلا ناكس هلكأي ناك يذلا ماعطلا عون ةيهام
صُخرُألا ناويح دوجو تبثُت ةلدأ ىلع روثعلا مت دقلف
نكلو ،اهنيح فحالسلاو رويطلاو بلاعثلاو تايليخلاو
ثيح لازغلا وه تاناويحلا هذه نم ربكألا بيصنلا ناك
ةيناويحلا تاعمجتلا نم  90٪ةبسن نالزغلا ماظع تَّلكش
هيلإ لصوتلا مت ام يه تانايبلا هذه تسيلو .عقوملا يف
نولمعي نيذلا تاناويحلا وصصختم عاطتسا دق لب ،بسحف
كاذنآ تاناويحلا يهط ةقيرطب انرابخإ ليينادو ازيل عم
:وريبس انآ ةصصختملا لوقت .مهتاجاتنتسا لالخ نم
نوموقيو محللا نونخدي اوناك سانلا نأ ىلع ليلد كانه«
مت ».عقوملا لاغشإ نم ةريخألا ةلحرملا يف هفيفجتب
تاحتفب ةطاحم ران رفُح دوجو حضوت ةلدأ ىلع روثعلا
حلصت الو اًدج ةريغص دعُت يتلاو ،ةدمعألل ةروفحم ةريغص
:ةريبخلا تفاضأ ثيح .يرامعم لكيهل ةدمعأ دييشتل
يتلاو ،فيفجتلا فوفر اياقب اهنأ ىلع هذه رسفن اننإ«
محللا حئارش قيلعت يف تمِدخُتسا نوكت نأ حرتقُملا نم
».رانلا قوف اهنيخدتل اهيلع
ةيرامعملا ةيمهأ
نع لماكلا بيقنتلاب ليينادو ازيل ناتثحابلا تماق
تاذ ،راتمأ  2-3يلاوح دعب ىلع ،ةيخوكلا لكايهلا نم نينثا
لكايه فقسأو ناردج تناك .ضرألا لخادب ةدتمملا تاساسألا
،ةيبشخ تاراطإ قوف شقلاو ناصغألا نم ةعونصم هذه خاوكألا
بشعلاب ةاطغُم بارتلا نم تايضرأ ىلع ةدّيشُم تناكو
،خاوكألا هذه اهنيح نونكاسلا رجه نأ دعبو .بصقلا رئاصحو
.ماكحإب ضرألا لامر يف ةزورغم اهاياقب ىرن ثيح اهقرح مت
مت ثيح ٍ،دصق نع عبن فرصتلا كلذ نأ ودبي ام ىلعو
نم لتكو ،نالزغلا نورق بُل نم ةقرتحم ماوكأ ىلع روثعلا
.لخادلاب ةيرحبلا فادصألا نم تائملاو ،ءارمحلا ةَرغُملا غابصأ
ناك اذإ ام ديدحت قيرفلا عيطتسي ،ةيجهنملا ةيحانلا نم
هفلخي ام ىلإ رظنلا لالخ نم دمع نع ثدح قيرحلا كلذ
ام ًةداع قرحلا نأ دِجُو .هئارو راثآو تامصب نم قيرحلا
ىرخألا ملاعملا رثأتت نأ نودب ،لكيهلا دودح ىلع رصتقي
دمعتملا قرحلا نأ حضاولا نم .ةعقبلا هذه جراخ ةدجاوتملا
ءاحنأ عيمج يف دئاس طمن ةئيه ىلع ناك تآشنملا هذهل
ناضرعي هذه خاوكألا ّيلكيه نإف ،اذه ىلعو .ةعبارلا ةنارخلا
امك .ريمدتلا مث مادختسالاو ءانبلا ةقلحل اًلثامم اًلسلست
بّقعُتو .خاوكألا دحأ لخاد ةيرشب تافر دوجو ىلع ةلدأ دجوت
ةلاح لوأ يه هذه ،انملع دح ىلع« ً:ةلئاق اذه ىلع ازيل
ً».ادمع اهقرح مت ةينب لخاد ىتوملا عضول ةفورعم
نيفوتملا مهبراقأ عم رشبلا لماعت فيك ةسارد بعصلا نم
لكايه ىلع ةلدأ داجيإ عئاشلا نم سيل هنأ ذإ ،يضاملا يف
نأ ملعن« :لييناد حرشت .ةيرشب تافر اهلخادب ةقرتحم
كانه تعضُو دق تناك خوكلا يف اهيلع رِثُع يتلا ةأرملا
ً:ةلئاق ضيفتستو ».اهتافو نم ريصق تقو دعب ًادمع
ةيرشبلا ماظعلا ويئاصخأ هارجأ يذلا ليلحتلا جتنتسي«

خيراتلا لبق ام راثآ ملع لوح
مع مجتمع من األفراد الذين يشاركونك حبك للاميض البعيد»  .ومع
ذلك ،فإن االبتعاد عن الوطن واملنزل لشهور متتالية ميثل تحديًا كب ًريا،
فعىل الرغم من أن زوج ليزا هو أيضً ا عامل آثار ،إال أنها لديها اآلن
عائلة صغرية ،مام يعني أن السفر قد بات محدودًا من حيث النطاق
واملدة املتاحني .دانييل أيضً ا تعاين من هذه املشكلة ،لكنها تقول إن
هذا األمر بات أسهل اآلن بفضل وجود اتصال باإلنرتنت يف املنزل
الذي يقيمون به مبوقع الحفر.

لبق ام راثآ ملع ىلإ ةسردملا نم
خيراتلا
ةعومجم نالمشي ايجولوبورثنألاو راثآلا يملع نإ
كالتما ،ماع لكشب نكل ،تاصصختلا نم ةعساو
دعُي عامتجالا ملع وأ خيراتلا يف يوق ساسأ
نم يأ يف ةيملع ةجرد ىلع لوصحلل ةديج ةيادب
ةيفيك كمِّلعتس تاساردلا هذه نأ ثيح ،نيلاجملا
لالخ نم يرشبلا يفاقثلا عونتلا عم لماعتلا
.ةفلتخم تاسدع
ساسأك ايجولويجلا ملع ىلع ءوضلا ازيل تطلس
كل حيتي ايفارغجلا ملع“ :نأ تفاضأ امك ،ديج
ةيفارغجلا تامولعملا ةمظنأ نيب طباور ءاشنإ
ىلع دعب نع راعشتسالا مظنو ) GISـب ةفورعملا(
نأ امك ،ىرخألا ةيحانلا ىلع راثآلا ملعو ةيحان
ضوخلا يف بغرت تنك اذإ ديج رايخ ءايحألا ملع
داوملا نأ ريغ كلذ ”،يويحلا ناسنإلا ملع يف
ةغللاو تايضايرلاو مولعلا لمشت ىرخألا ةديفملا
.ةيزيلجنإلا
ىرخأ داومو راثآلا ملع نيب عمجلا اًضيأ كنكمي
لاثملا ليبس ىلع سفنلا ملعف ،ةعماجلا يف
روطت لوح ةلئسأ ةباجإ يف كتدعاسم هل نكمي
.ثيدحلا يرشبلا كولسلا

ما تتفق عليه ليزا مع دانييل هو أن العمل مع املجتمعات املحلية
هو جزء مهم من علم اآلثار ،فتجربة العودة إىل نفس القرى بعينها
كل عام تختلف عن تجربة السائح ،كام أنها ت ُذكِّر املرء باستمرار
بتنوع البرش حول العامل ،فكام تقول ليزا« ،تصبح هذه األماكن وط ًنا
ثانيًا لك وتصبح أنت جز ًءا من مجتمع جديد .الروابط التي يتم
رسمها مع املايض والحارض ال ت ُقدر بثمن».
أما دانييل فقد سلطت الضوء عىل أهمية التعاون مع فريق من
علامء اآلثار من حول العامل قائلةً« :إنها لفرصة نادرة أن تكون مرتبطًا

علم آثار ما قبل التاريخ هو دراسة املايض البرشي الذي حدث قبل
أن يبدأ توثيق السجالت التاريخية ،حيث يسمح لنا هذا العلم
بالتواصل مع أجدادنا الذين عاشوا يف زمان ومكان شديدي االختالف
عنا ،وتقول ليزا عن ذلك أن« :تجربة الكشف عن يشء مل تتم رؤيته
أو التفكري فيه منذ آالف السنني هي أمر مثري» ،فنحن نعتمد عىل
البقايا واملمتلكات املادية لفهم كيف عاش الناس يف املايض ،وقد
قالت دكتورة دانييل عن ذلك «إن األمر مثل أحجية عمالقة لكن
بدون إجابة صحيحة ،حيث أن فهمنا للاميض يتغري مع كل مرة
نجمع فيها بيانات جديدة أو نستخدم نظرية جديدة لتفسريه».

راثآلا ملعب ةينهملا تاراسملا فشكتسا
نع ديزملا ةفرعمب نيمتهملا بالطلل دراومو تامولعم رفوتو ينطولا ىوتسملا ىلع لمعت تامظنم كانه
.ايجولوبورثنألل ةيكيرمألا ةطبارلا كلذكو ةيكيرمألا راثآلا ملع ةيعمج تامظنملا هذه لمشت ثيح ،يضاملا
 TURCوأ( يعماجلا يثحبلا اسلُت يدحتب راغصلا جمانرب ىمسُي جمانرب ريدت اسلُت ةعماج نإف ،كلذ قوف
اًبنج اولمعيل فيصلا لالخ لمعملا ىلإ مهبلجيو ةيوناثلا سرادملا بالط جمانربلا اذه كرشي ثيح )،اًراصتخا
تانايبلا عمج يف ةدعاسملل ايلعلا تاساردلا بالط كلذكو سيردتلا ةئيه ءاضعأو ةذتاسألا عم بنج ىلإ
.اهليلحتو

لييناد و ازيل نم ةحيصن مهأ
تارضاحملا رضحاو يلحملا راثآلا عمتجم عم لصاوتلاب مق ،ةسردملا يف كدوجو ءانثأ .اًيقابتساو اًيلوضف نك
تناك اذإ امع مهلاؤسو ةذتاسألا عم لصاوتلا كيلعف ،ةعماجلا ىلإ كلوخد دنع امأ ،رفحلا سرادمو لمعلا شروو
ةيفاضإ يدايأ دوجوب نودعسيس نيذلا ةذتاسألا ددع نم شهدنت فوسو ،مهلماعم يف ةيعوطت صرف يأ مهيدل
!ةيليلحتلا لامعألا ءارجإ يف ةدعاسملل

تع َّرف عىل ليزا
املساهمة يف تدريب األجيال القادمة من علامء اآلثار األردنيني ،حيث أن
فرص التدريب املهني املتاحة لهم محدودة بصورة تقليدية ،فأن تكوين
كأنثى عاملة آثار محرتفة يف األردن هو مسار وظيفي ميلء بالتحديات.
أنا أحب العمل الذي أقوم به ألن علم آثار ما قبل التاريخ أصبح أم ًرا
ها ًما يف عامل اليوم! هناك دروس مهمة ميكن تعلمها من الطرق التي
كنا نتفاعل بها يف املايض ،فالبرش لديهم تاريخ تطوري واجتامعي معقد
وشديد التفرع ،وإذا كنت قد تعلمت أي يشء من آخر األحداث العاملية
والحركات االجتامعية املستمرة ،فهو أن هناك الكثري من األمور التي
يريد املايض أن يخربنا بها ويعلمنا عنها ،فمعرفة املايض هي أم ٌر منري
يوفر للناس طريقًا للميض قد ًما ،وأيضً ا وسيلة للتواصل بني الناس وبدء
املحادثات وتوفري األدوات الالزمة للتغيري اليوم ويف املستقبل.

بيئية .لقد عملت عىل إدارة مشاريع أثرية يف األردن ألكرث من عرشين
عا ًما ،حيث كان تركيزي ُمنصبًا عىل إعادة بناء ديناميكيات اإلنسان
والبيئة ،كام أنني قد عملت أيضً ا يف دول أخرى عديدة حول العامل،
ومؤخ ًرا وسعت آفاق عميل الستكشاف آثار الجزر وكيفية وصول البرش
إىل جزر قربص وهاواي.

لطاملا كنت مهتمة باملايض وكانت تتملكني الحرية حول ما ميكن أن
تخربنا به آثار األشخاص السابقني املادية عن حياتهم ،وحني كنت طالبة
يف املدرسة الثانوية ،كان لدي مدرس تاريخ يعتقد أن الجميع يجب أن
يصبحوا علامء آثار ،وقد كانت فصوله ممتعة وجذابة للغاية لدرجة أن
يدي كانتا تتأملان بعد كل فصل بسبب كرثة املالحظات التي أسجلها!

عندما كنت طالبة جامعية ،كنت بأغلب األوقات املرأة الوحيدة يف فصول
الجيولوجيا ،كام كنت أنا املرأة الوحيدة التي تجمع بني علم اآلثار وعلوم
األرض .أنا ملتزمة بالتنوع يف مجال علوم اآلثار وآمل أن يتم نرش الفرص
للنساء واملجموعات األخرى ذات التمثيل املحدود بالحرم الجامعي وكذلك
مثل ،العمل
مختلف األماكن التي أجري بها أبحاث ًا ميدانية .يف األردن ً
بعلم اآلثار هي مهنة قليلة التمثيل وذات أجور منخفضة ،لذا نحن نريد

أكملت شهاديت الجامعية يف جامعة ليكهيد بشامل أونتاريو ،وقمت
بالحفر ألول مرة عىل الساحل الغريب لكندا .بعد ذلك ،قمت بإنهاء شهادة
الدكتوراه يف جامعة تورنتو حيث خضت تجربة العمل امليداين يف األردن
للمرة األوىل ،واجتذبني األمر عند تلك اللحظة للغاية وكأنني وقعت
باإلدمان .وبعد إنجازي لدراسة ما بعد الدكتوراه ودو ًرا بحثيًا يف جامعة
كامربيدج ،انضممت إىل قسم علم اإلنسان يف جامعة بريكيل كعاملة آثار

تع َّرف عىل دانييل
أفضل لعالقتنا بالثقافة املادية وكذلك العامل من حولنا.
قضاء بعض الوقت بعيدًا عن بيئة العمل أمر مهم جدًا! يف بعض
األحيان ،تحتاج إىل أن تأخذ مساحة وتبتعد عن املشكلة لرتاها بشكل
أوضح أو ليك تفهم الصورة األكرب ،وبالنسبة يل فطريقتي لالبتعاد عن
العمل هي مامرسة امليش الجبيل مع كاليب (وقد تبنيت أحدهم من
األردن) وكذلك قضاء الوقت مع األصدقاء.

باألنرثوبولوجيا الحيوية ،ويف أوائل عمري ،جعلتني رؤية بالغني ذوي
رحالت وظيفية مبجال علم اإلنسان بالقرب مني أدرك أنني أستطيع
أيضً ا أن أكون كذلك مثلهم.
أهم الصفات التي و ّجهتني خالل رحلتي كعاملة آثار كانت هي
الفضول والرغبة يف التعلم .الرغبة يف استكشاف أشياء جديدة
والكشف عنها تجعلني أحافظ عىل تركيزي وإلهامي ليك أقوم بإجراء
األبحاث ،فعلم اآلثار هو عملية من االكتشاف ،وعندما نتعلم عن
فهم
املايض ،فإننا أيضً ا نكتشف أشياء جديدة عن الحارض ونكتسب ً

لقد أردت دامئًا أن أصبح عاملة آثار! لقد نشأت يف تورنتو بكندا،
واعتاد والداي أن يأخذاين إىل متحف أونتاريو املليك .لقد كنت
منبهرة مبجموعات اآلثار الفرعونية واملومياوات والديناصورات ،فقد
علمت أنني أرغب يف دراسة املايض واملشاركة يف دورات علم اآلثار
مبجرد أن بدأت دراسة البكالوريوس.
عمتي وعمي كانا كليهام علامء أنرثوبولوجيا ،لذلك فقد نشأت حول
الكثري من علم اإلنسان .لقد قاما بالتدريس يف كليتني مختلفتني يف
شيكاغو ،حيث كانت عمتي عاملة باألنرثوبولوجيا الثقافية وعمي عامل

