
fOR JORDANIAN 
GUIDE MAHMOUD 
TWAISSI, PETRA IS IN 
HIS BLOOD. Literally.  
He was born and 
brought up in Petra,  
and although his work 
now takes him all over 
Jordan, Mahmoud still 
calls the ancient 
Nabatean city home.

“I fell in love with Petra from the 
minute I was born,” says Mahmoud, 
now 44. “As a boy I spent most of 
my free time exploring the city. 
Later, at high school, I helped with 
the archaeological excavations 
around Petra in my summer 
holidays.” Mahmoud didn’t like the 
thought of working in an office 
when he grew up. “I much prefer 
fieldwork because it truly gives you 
the feeling of a place: you can touch 
it, you can smell it, you can taste it.”
The main reason Mahmoud chose 
to become a guide is Petra itself, 

and his admiration for the Nabateans, 
the civilisation that built the city 
around 2,000 years ago. At its zenith 
the Nabatean Empire extended to 
some 2.5 million square kilometres, 
with Petra as its capital. “Petra created 
my personality,” says Mahmoud.  
“It encouraged me to read about 
archaeology, history, geology, 
anthropology, ecology. It’s a living 
museum.”

From the beginning Mahmoud has 
preferred eco-tourism and hiking to 
bus tours. “You feel closer to nature, 

A passion 
for the past
Words by Gail Simmons

B Petra is known as the rose-red city for the colour of the rocks from which it is carved.
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المشي سيرًا على األقدام، على رحالت 
الحافالت السياحية. وحول هذا 

الموضع، يقول محمود: “ال نقابل 
سوى السائق وموظفي الفندق في 

رحالت الحافالت، فنذهب لزيارة 
المواقع األثرية ونعود إلى الفندق”. 
وفي سياق تعليقه على كونه واحدًا 

من 35 دليالً سياحياً فقط 
متخصصين في رحالت المشي، يقول 

محمود مبتسماً: “يفضل معظم 
األدالء السياحيين رحالت الحافالت 

 ألنها أسهل وأكثر راحة”.

وربما لعبت أسباب وراثية دوراً في هيام 
محمود بالبتراء، حيث يوضح بقوله: 

“في عام 1992 تم اكتشاف أطالل 
كنيسة بيزنطية في البتراء يعود 

تاريخها إلى القرن السادس الميالدي، 
وتم العثور على بضع مخطوطات من 
ورق البردى في إحدى غرفها، وردت 

فيها أسماء أماكن وقرى وينابيع 
ووديان جبلية ضيقة. إال أن إحدى تلك 
المخطوطات أشارت إلى موقع قطعة 

أرض مملوكة من قبل شخص يدعى 
)حنو طويسي( وهو اسم عائلتي، ونحن 

ال نزال نملك تلك األرض التي تقع في 
 بلدة وادي موسى المجاورة للبتراء”.

في الواقع، من الممكن جدًا أن تكون 
أسرة محمود انحدرت من عائلة 

قطنت البتراء منذ أيام األنباط. 
وعاشت القبيلة التي تنتمي إليها تلك 

األسرة وتدعى “اللياثنه” في كهوف 
البتراء القديمة حتى خمسينات القرن 

العشرين. إال أن السلطات المعنية 
أخلت تلك الكهوف من البدو بشكل 

تام في الثمانينات، لحماية هذا الموقع 
األثري الفريد الذي بات يعتبر اآلن أحد 

مواقع التراث العالمي التي تحميها 
 منظمة اليونسكو.

ويعيش محمود اآلن في بلدة وادي 
موسى مع زوجته التي تعمل مدرِّسة 

وأطفالهما الثالثة، بينما ينحدر هو 
شخصياً من أسرة تضم 14 شقيقاً و4 

شقيقات. ويقول محمود: “هذا هو 
الفرق بين جيل والدي وجيلي. فقد 

كانت أسرنا كثيرة العدد في الماضي، 
وكنا نعتمد في معيشتنا على الزراعة 
ونعيش حياة شبه بدوية، لكن عدد 
أفراد أسرنا بات اآلن محدوداً، وبتنا 

نعيش في منازل حضرية دائمة، 
ونعمل في وظائف مهنية تتطلب 

 تأهيالً مناسباً”.

ويتمثل الجانب األفضل من عمل 
محمود كدليل سياحي في التعامل مع 

A ال بد من عبور ممر ضيق جدًا )سيق( يصل طوله أكثر من كيلومتر وارتفاع جدرانه الصخرية أكثر من 150 مترًا للوصول إلى المدينة. 

© Gail Simmons
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الناس القادمين لزيارة األردن من 
جميع أنحاء العالم. ويقول محمود: 

“يوفر لي التعامل مع السياح، فرصة 
تعريفهم ببالدي وتراثها، كما يوفر لي 

فرصة التعلم منهم. إذ أنني قد 
أصادف عالماً جيولوجياً في صفوفهم 

وأتعلم منه الكثير، كما أستطيع 
تطوير مهاراتي اللغوية والتعرف إلى 

 عادات وتراث الشعوب األخرى”.

ويحب محمود تحويل زبائنه من سياح 
إلى سفراء لألردن في الخارج، بحيث 

يروجون لبالده وشعبها حين يعودون 
إلى بالدهم. ويقول في هذا الصدد: “ال 

يمتلك األردن موارداً طبيعية مهمة 
مثل النفط والغاز، ما يجعل السياحة 

تشكل رافداً حيوياً القتصاده. وال 
تقتصر السياحة في األردن على 

االستمتاع بالمناظر الطبيعية الخالّبة 
التي يحفل بها، لكنها تمتد لتشمل 

السياحة البيئية وسياحة المشي سيرًا 
على األقدام ومراقبة الطيور والسياحة 

الدينية إلى المزارات المقدسة التي 
يشتهر بها األردن والسياحة العالجية 

في منطقة البحر الميت”. وال يعرف 
عمل محمود يوماً نمطياً روتينياً حيث 

يقول: “تخلو حياتي من الروتينية وأنا 
أرتاد جميع انحاء األردن سيراً على 

األقدام في معظم األحيان، وهذا هو 
أحد أفضل جوانب عملي. فأنا أقود 

أحياناً جوالت سياحية كالسيكية، 
وأقود رحالت مشي أحياناً أخرى أو قد 

اقود رحلة على ظهور الجمال في وادي 
رم. وبينما أبيت في فندق خمسة نجوم 

في إحدى الليالي، قد أبيت في مخيم 
بدوي صحراوي في الليلة التالية. وأنا 

أحب هذا التنوع في عملي واألماكن 
 التي أزورها والناس الذين ألتقي بهم”.

إال أن محمود يعاني شأنه في ذلك 
شأن جميع األدالء السياحيين في 

األردن، من التحديات التي يفرضها عمله 
لحسابه الخاص، ويقول: “إن دخلي ليس 
ثابتاً وال أستطيع بالتالي التخطيط لألمد 

الطويل. ولدينا موسمان سياحيان 
مزدهران أحدهما في الربيع واآلخر في 
الخريف، بينما نعاني من ضعف اإلقبال 

 على خدماتنا باقي السنة”.

إال أن محمود ال يجلس حين ينضب 
معين السياح، بل يعكف على القراءة 

وإجراء البحوث التي لم يكن يمتلك 
الوقت للقيام بها في موسمي الذروة، 

كما يقوم بأعمال تطوعية لخدمة 
مجتمعه. وينتمي محمود إلى عضوية 

جمعية أصدقاء البتراء ويقدم بعض 
الخدمات إلى نادي الشبيبة المحلي، 

وكثيرًا ما يعود إلى حبه األول المتمثل 
في الجيولوجيا، حيث يتطوع للعمل 

 في الحفريات األثرية في البتراء.

ونظرًا لتغيبه عن أسرته وبيته نحو 
ثمانية أشهر كل عام بسبب طبيعة 
عمله، يحاول محمود تعويض ذلك 

بالبقاء مع أسرته أطول وقت ممكن 
سائر شهور السنة، حيث يصطحب 

ولديه وابنته في جوالت سياحية في 
معظم المواقع األثرية في األردن 

خالل إجازاتهم المدرسية، ويقول 
ضاحكاً: “أعمل دليالً سياحياً ألوالدي 

خالل اإلجازات، لكن المشكلة هي أنني 
 ال أتقاضى منهم أجرًا”. 

يمكن االتصال بمحمود عبر موقعه 
االلكتروني:

www.mahmoudtwaissi.com 

الجمعية الملكية 
األردنية لحماية 

الطبيعة

تعتبر الجمعية الملكية األردنية لحماية 
الطبيعة مؤسسة رائدة في الشرق 
األوسط، تخصصت في حماية الموارد 

الطبيعية والحياة البرية والبيئة 
األردنية. وأقامت الجمعية العديد 

من المحميات الطبيعية لتعزيز الوعي 
بالقضايا البيئية وخلق فرص عمل عبر 

الترويج للسياحة البيئية والحرف 
اليدوية وسائر األنشطة المرتبطة 

بالطبيعة. وتشمل تلك المحميات، 
كاًل من محمية وادي عجلون 

المكسوة بالغابات في الشمال 
ومحمية واحة األزرق في الشرق 

ومحمية ضانا في الوسط ومحمية 
وادي رم في الجنوب وغيرها الكثير. 
للمزيد من المعلومات، زوروا الموقع 

اإللكتروني للجمعية:
 www.rscn.org.jo

Chosen in 2007 to be one of 

the ‘New 7 Wonders of the 

World’, Petra is undoubtedly 

Jordan’s chief tourist attraction. 

Famed for Al-Khazneh (the 

Treasury), its most iconic 

‘building’, the ancient capital  

of the Nabatean empire is 

actually carved from the rock 

faces of the surrounding wadis 

(canyons), its name deriving 

from the Greek word ‘petra’, for 

‘rock’. But the Treasury is just 

one of many such 

monumental sculptures, 

which include the El-Deir (the 

monastery), and the theatre for 

4,000 spectators. 

and to real people,” he comments. 
“On the bus tours you only meet 
the driver and the hotel staff, you 
go see the sites and return to the 
hotel.” Mahmoud is one of only 
around 35 hiking guides in Jordan. 

There may also be hereditary 
reasons why Mahmoud loves Petra 
so much. “In 1992 a Byzantine 
church, dating back to the 6th 
century AD, was discovered. In one 
of the rooms they found some 
papyrus documents, which 
included names of places: villages, 
springs, canyons. One of these 
mentioned a piece of land called 
Heno al-Twaissi (حنو طويسي). This 
is my family name, and we still own 
that land in Wadi Musa, the town 
next to Petra.”

Indeed, it’s entirely possible that 

Mahmoud’s family has inhabited 
Petra since Nabatean times. His own 
tribe, the Laythneh (اللياثنه), lived in 
the ancient caves until around the 
1950s, and in the 1980s the 
authorities moved the remaining 
Bedouin out of the caves to protect 
the UNESCO World Heritage Site.

For Mahmoud, the best part of his 
work as a guide is dealing with 
people from all over the world. 
“When you work with tourists it’s  
an opportunity to show them your 
country and heritage. But it’s also  
a good chance for you to learn from 
them. For example, I might meet  
a geologist and can learn from him.”

There’s no such thing as a typical 
day for Mahmoud. “As I work all over 
Jordan I don’t have any routine in 
my life, and this is one of the best 

things about my job. Sometimes  
I lead classic sightseeing tours, 
sometimes hiking trips, or camel 
riding in Wadi Rum. Sometimes  
I stay in five-star hotels, other times  
I camp in the desert. It’s the variety 
of the work – and the variety of the 
people I meet – that I love.”

Mahmoud likes to see his clients  
as good ambassadors for Jordan,  
so when they return home they  
can tell people about the country. 
“Jordan has no major natural 
resources, such as oil, so tourism  
is very important.” And not just 
sightseeing, but eco-tourism such 
as hiking and bird-watching, and 
religious tourism to many of the 
country’s holy sites. 

Mahmoud can be contacted on 
www.mahmoudtwaissi.com.

A صور مبنى الخزنة في البتراء في المشاهد األخيرة من فيلم “إنديانا جونز آند ذا الست كروساد”.

Petra
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رحالت المشي
في األردن

يشكل األردن بأغواره وجباله 
ووديانه وواحاته وصحاريه، المكان 
المثالي لرحالت المشي سيرًا على 
األقدام في جميع فصول السنة. 

ويحفل األردن الذي يشتهر بكونه 
أحد أكثر دول العالم أمانًا للسياح، 

بالمواقع التاريخية واألثرية والمحميات 
الطبيعية والقرى الوديعة ومضارب 

البدو التي يشتهر أهلها بكرمهم 
وشهامتهم وحسن وفادتهم 

للضيوف. ففي الشتاء، يستطيع 
السياح المشي سيرًا على األقدام 
في وادي نهر األردن حيث تكون 
درجة هناك مرتفعة نسبيًا. وبينما 
يتجه السياح إلى برودة الجبال في 

الصيف، تجدهم يفضلون التجوال في 
الصحارى خالل الربيع والخريف.

B Petra’s Treasury monument was used in the final sequence of Indiana Jones and the Last Crusade.

© Gail Simmons
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تجري مدينة البتراء األثرية في دماء الدليل السياحي 
األردني محمود الطويسي، ألنها مسقط رأسه 

والمكان الذي نشأ وترعرع فيه. ورغم أن طبيعة عمل 
محمود تأخذه اآلن إلى شتى أنحاء األردن، إال أنه ال يزال 

َيـعتبر عاصمة إمبراطورية األنباط منزله.

محمود: “حين أنهيت دراستي الثانوية، عاشق البتراء
أراد والدي إرسالي إلى كلية الطب في 

الجامعة األردنية، لكنني كنت أريد 
دراسة التاريخ أو علم اآلثار، أو أي 

 منهاج يتعلق بالبتراء، فرفض والدي”.

ورضخ محمود ظاهرياً إلرادة والده 
وذهب للدراسة في الجامعة األردنية، 

إال أنه لم يدرس الطب بل درس 
الجيولوجيا. ويقول محمود: “اكتشف 

والدي بعد مرور عام أنني لم أكن 
أدرس الطب، ووافق في النهاية على 

مضض، على السماح لي بدراسة 
المنهاج الذي أريد”. إال أنه لحسن حظ 

والد محمود، فإن أحد أبنائه يدرس 
الطب اآلن، بينما يعمل الثاني طبيباً 
بيطرياً والثالث طبيب أسنان والرابع 

أستاذًا جامعياً، ويعمل عدد آخر 
 منهم مدرِّسين”.

والتحق محمود بعد تخرجه من 
الجامعة بدورة دراسات عليا تنظمها 

وزارة السياحة األردنية، لكي يصبح دليالً 
سياحياً معتمداً رسمياً. إال أن النجاح 

في تلك الدورة لم يكن نزهة سهلة، إذ 
أن الحد األدنى للمجموع المطلوب 

للنجاح كان يبلغ 70 في المائة، كما كان 
يفترض بالخريج الناجح إتقان إحدى 

اللغات األجنبية بطالقة تامة.

ومنذ البداية، كان محمود يفضل 
التخصص في السياحة البيئية ورحالت 

يقول محمود البالغ من العمر 44 
عاماً: “عشقت البتراء منذ نعومة 
أظفاري، وأمضيت معظم أوقات 

فراغي خالل طفولتي في استكشاف 
مجاهل المدينة، وساعدت في 

العطالت الصيفية خالل دراستي 
الثانوية في أعمال التنقيب عن آثار 

المدينة”. وعندما أصبح شاباً في سن 
العمل، لم يكن محمود يحب العمل 
ل العمل  المكتبي، وقال: “كنت أفِضّ

الميداني على األرض ألنه يمنحني 
إحساساً بالمكان، بحيث أستطيع 

 لمسه وشمه وتذوق طعمه”.
ويعود السبب الرئيسي الختيار 

محمود العمل دليالً سياحياً وفي 
البتراء بالذات، إلى إعجابه باألنباط 

وحضارتهم وهذه المدينة المدهشة 
التي نحتوها في صخور الجبال قبل 
نحو 2000 عام. ويعتقد أن مساحة 
إمبراطورية األنباط بلغت في أوج 
مجدها نحو 2.5 مليون كيلومتر 

مربع، واتخذت من البتراء عاصمة 
لت البتراء  لها. ويقول محمود: “شَكّ

مالمح شخصيتي وشجعتني على 
االستزادة من المعرفة وقراءة كل ما 

يتعلق بآثارها وتاريخها والتركيبة 
الجيولوجية ألرضها وبيئتها وتاريخ 
 وأصول إنسانها، إنها متحف حي”.

إال أنه رغم حب محمود الشديد 
للبتراء، كان والده يريده أن يصبح 

طبيباً، بصفته أكبر أبنائه. ويقول 

بفلم: جيل سيمونز
مما الشك فيه أن مدينة البتراء 
األثرية التي تم اختيارها عام 2007 

إحدى عجائب الدنيا السبع، تتصدر 
عناصر الجذب السياحي إلى األردن. 
وتشتهر عاصمة إمبراطورية األنباط، 
التي اشتق اسمها من كلمة “بيترا” 

اليونانية التي تعني الصخر، والتي 
نحتت بيوتها ومعابدها ومرافقها 

ومدافنها ومستوعاتها في 
الواجهات الصخرية العمودية 

لسلسلة من الوديان الجبلية الضيقة 
والعميقة، وتعد “الخزنة” أبرز معالمها 

األثرية. لكن الخزنة ليست سوى 
واحد من معالم األمجاد الغابرة لتلك 
المدينة الفريدة، حيث تتباهى بديرها 
ومسرحها الذي يستوعب 4 آالف 

متفرج أيضًا. وظلت البتراء في 
غياهب النسيان إلى أن أعاد 

اكتشافها المستكشف السويسري 
جان بوركهاردت عام 1812، لتصبح 

عام 1985 على قائمة مواقع التراث 
العالمي المحمية من قبل منظمة 

اليونسكو. 

A تعرف البتراء باسم المدينة الوردية الحمراء أيضًا، نظرًا للون الصخور التي نحتت فيها.

البتراء
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