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 الهرم   األكبر   -   فیلم   وثائقي

في األكبر الهرم على قرب عن نظرة سنلقي النیل ، كتبة الجدید لمسلسلنا االفتتاحي المنشور هذا                 فى
ذو ویعد سبتمبر، 24 في بریطانیة قناة على بثه تم جدید وثائقى فیلم وهو الجدید، الدلیل                  مصر:

 أهمیة   كبیرة   لقرائنا.

 
 ماذا   یتناول   الفیلم   الوثائقى؟

 
الفیلم هذا أدناه)، القائمة (انظر الهرم بناء تتناول التي الوثائقیة األفالم من العدید هناك أن حین                  في
منطقة في األكبر الهرم بناء فهم في االكتشافات أحدث على فاحصة نظرة یأخذ الجدید                الوثائقي
من أكثر عن مدته تزید الذي الفیلم في رئیسیین عنصرین على الضوء تسلیط ویتم بمصر.                 الجیزة
القدیم المشهد بناء إعادة و(2) الجرف وادي موقع من جدید بردي ورق على العثور (1) دقیقة: 45                 
الجیري الحجر الستخراج الناجحة التجارب على الضوء الوثائقي الفیلم سلط كما الجیزة.              حول
-2543) المملكة في قدیمة بضائع قاطرة بناء وإعادة طره، منطقة من قدیمة تقنیات              باستخدام
اآلثار علم أن من الرغم (على الجیزة إلى النیل من الجیري الحجر لنقل المیالد) قبل 2120                

  التجریبي   مماثل   قد   ظهر   في   األفالم   الوثائقیة   من   قبل).
 

 ما   الذي   تحتاج   إلى   معرفته؟
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هذا ویقدم قرون. لعدة والمهتمین العلماء حیرت الجیزة في "خوفو" األكبر الهرم بناء عملیة                إن
االكتشافات آخر یعرض أنه كما بنائه. ووسائل الهرم تنفیذ إمكانیة حول جدیدة رؤى الوثائقي                الفیلم

 المتعلقة   بالبنیة   التحتیة   وراء   مشروع   البناء   الضخم.
 

 
 

 (1)   بردیة   وادي   الجرف
 

هي الجرف، وادي من القدیم المیناء في 2013 عام في مؤخرًا اكتشافها تم التي البردیة هذه                  تعد
من لكثیر الرئیسي الدعم وتوفر علیها، العثور تم التي الحیاة قید على الباقیة البردي أوراق                 أقدم
على تحتوي إداریة وثیقة عن عبارة هي البردي وورقة الوثائقي. الفیلم في نوقشت التي                النظریات
هرم لبناء الجیزة إلى الجیري الحجر كتل نقل على أشرف الذي "میرر"، یدعى لمسؤول                سجل
على الضوء الوثائقي الفیلم هذا بجانب (2017) العام هذا تنشرها التي البردي ورقة وتسلط                خوفو.
الواضح ومن قبل. من تحدث لم بطریقة الهرم لبناء الجیري الحجر كتل بشراء كلفوا الذین                 األفراد
الجرف وادي موقع في وفریقه تالیه" "بییر الفرنسي اآلثار عالم مؤخرًا بها قام التي األعمال                 أن
صنع من میناء ذلك في (بما إلیها توصلوا التي والنتائج المصري األحمر البحر ساحل                على
الوثائقي الفیلم یلقي الذي الجدید" "الدلیل هي النحاس) أداة وشظایا والمراسي والحبل              اإلنسان

 الضوء   علیه.
 



 
 

 (2)   إعادة   بناء   سفینة   نقل   مصریة
 

على تحتوي التي األكبر، الهرم بجوار القوارب" "ُحفر اآلثار علماء اكتشف طویل، وقت               منذ
رمزیًا یستخدمها كان الملك أن إلى النظریات إحدى تشیر والتي المفككة، السفن من               قطعتین
في المستخدم والخشب الموت. بعد الحیاة في السماء عبر رحلة في الشمس إله إلى                لالنضمام
وتجمیع األبعاد ثالثي مسح استخدام من العلماء تمكن بحیث جید بشكل محفوظ السفن هذه                صناعة
وهي بالكامل بناؤها أعید واحدة سفینة إلى باإلضافة الكمبیوتر، أجهزة على مقنع بشكل               القارب
عبد "محمد المصري الباحث العمل هذا مكن وقد الجیزة. في الزائرین أمام معروضة               حالیا
الملكة مقبرة في القوارب تصویر ویظهر الوثائقي. الفیلم لهذا واحد قارب بناء إعادة من                المجید"
وفي البناء. إلعادة المجید عبد علیه اعتمد الذي القوارب، بناء من أجزاء بالتفصیل أیضًا                "تي"
كان القدیمة التقنیات استخدام أن إال السفن، إعمار إلعادة حدیثة أدوات استخدم الفریق أن                حین
الحجر كتلة من الثقیلة الحمولة مع حتى الماء على الطفو من القارب وتمكن - ناجحًا                 أیضًا

 الجیري!

 



 (3)   الجیزة   ومناظرها   القدیمة

كل على عمله وتطرق الجیزة منطقة في عقود لعدة بالتنقیب لینر" "مارك األمریكي اآلثار عالم                 قام
على فاحصة نظرة على للحصول أساسیة باقتحامات وفریقه لینر قام كما الموقع. جوانب من                جانب
نهر تدفق ومع القدیمة. الطبیعیة المناظر بناء إلعادة الجدیدة البیانات هذه واستخدام المنطقة               طبقات
أوقات في الهرم قاعدة من بكثیر أقرب النهر كان الماضیة، السنین آالف مدى على شرقًا                 النیل
عمیقة النیل طمي من طبقة لینر وجد المعطیات، تلك وباستخدام اآلن. علیه هو عما الرابعة                 األسرة
ممرات بناء من تمكنوا المصریین أن یثبت أن على قادرًا وكان الحدیث، الرملي السطح                تحت

 مائیة   اصطناعیة   لتمكین   وصول   السفن   بطریقة   أقرب   إلى   الهرم   حیث   یقف   أبو   الهول   الیوم.

قام أعاله، المذكور البردي ورق في "میرر" سجلها التي القنوات ُحفر في المكتسبة األفكار                ومع
الشحن سفینة أن كیف مقنع بشكل وأظهر فرضیًا القدیم المشهد إنشاء بإعادة الوثائقي               الفیلم

 المصریة   تمكنت   من   سهولة   الوصول   إلى   هضبة   الجیزة   من   النیل.

 

 راي   الكتبة   عن   الفیلم   الوثائقي

المحیطة التحتیة البنیة استكشاف في الوثائقي الفیلم یعرضها التي المختلفة الزوایا من اندهشنا               لقد
التكنولوجیة االبتكارات بعض وتوضیح افتراضیة بناء إعادة عرض تم وكیف الهرم،             ببناء
طرح یتم لم أنه حین وفي األبعاد). ثالثي المسح (مثل المصریات علماء قبل من حالیًا                 المستخدمة
ساعة مدتها حلقة في متماسك بشكل النتائج أحدث بتجمیع الوثائقي الفیلم قام تمامًا، جدیدة رؤى                 أي
الجرف وادي بردي على یلقیها التي األولى النظرة بسسب شهرة الوثائقي الفیلم واكتسب               واحدة،

  الرائع   الذي   تم   نشره   فقط   هذا   العام.
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