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 الفیلم   األكثر   إثارة   في   الهالووین:   الهرم

لمشاهدة ندعوك ومخیف، مثیر فیلم مشاهدة عن وتبحث المصریة واآللهة المومیاوات بحب ولع شخص كنت                 إذا

 فیلم"الهرم".   ولكن   كن   حذرًا!   فالمومیاوات   المصریة   أكثر   رعباً   من   الساحرات   ومصاصي   الدماء.

 

 عن   ماذا   تدور   أحداث   الفیلم؟

محمد بالرئیس اإلطاحة من وجیزة فترة (بعد 2013 عام خالل مصر في تصویره تم خیالي رعب فیلم هو "الهرم"                     

جدید هرم باكتشاف وابنته أب فیهم بمن األمریكیین اآلثار علماء من مجموعة قیام حول الفیلم أحداث وتدور                   مرسي).

ویكافأ القدیمة. النصوص بعض في وصف الذي المفقود"، أخناتون "هرم اكتشاف إعادة هو هدفهم وكان مصر.                  في
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لفترة الرمال في دفن قد كان الشكل) رباعي (أو الوجهین كامل ثالثي هرم على بالعثور المطاف نهایة في                    الفریق

الفیلم. أحداث طوال منها الهروب إلى المغامرین اآلثار علماء یسعى متاهة بداخله خفي الهرمي أن تبین ولكن                   طویلة.

من والمطاردات المخیفة، القفزات مثل الرعب أفالم في المستخدمة النموذجیة األسالیب ببعض الفیلم               ویستعین

رأس على وتوجد متوقعة. وغیر بشعة موت وأحداث الضعیفة، واإلضاءة المنتبهین، وغیر المرئیین غیر                المهاجمین

 المتاهة   غرف   ممتلئة   بالرمال،   وأرضیات   منهارة،   وممرات   خفیة،   وممرات   تقودك   إلى   من   حیث   بدأت.

 

 من   هم   الشخصیات   المشاركة   في   أحداث   الفیلم؟

یترأسان اللذان نورا، وابنته برینستون، جامعة من أستاذ وهو هولدن، مایلز الدكتور هم الفیلم في المشاركة                  الشخصیات

مهندس وهو زاهر، ومایكل الهرم؛ حول من الرمال إلزالة توظیفهم تم المصریین من مئات من یتألف الذي الحفر                    فریق

بسبب وابنته األب بین التوتر بعض وینشأ كامیاب). أمیر الدور (ویلعب الموقع في الروبوتات عن مسؤول                  مصري

الفضاء"، آثار "علم أو الصناعیة، األقمار صور على االعتماد نورا تفضل التنقیب: طرق في المختلفة                 تفضیالتهم

موقع في الشخصیات یشارك كما التنقیب. في التقلیدیة الطرق والدها یفضل بینما الموقع، حول تقاریرها عن                  إلعداد

 االكتشاف   الجدید   اثنان   من   صناع   األفالم   السینمائیة   الوثائقیة.



 

 فحص   حقائق   العناصر   المصریة   القدیمة

عن الكتب من العدید تناولتها التي الفكرة مثل القدیمة، مصر عن المعروفة النمطیة الصور من الكثیر الفیلم                   ویستخدم

التي المثالیة الرعب حیلة وهي الفخ– أبواب فكرة وأیضًا الفراعنة"، بـ"لعنة یعرف بما محمیة المقابر بأن القدیمة                   مصر

مصریین، خبراء شخصیات اآلثار" "علماء یلعب الفیلم وفي أبدًا. تعود فلن مقبرة فتح إلى تذهب عندما أنه فكرة                    تؤكد

الداخلیة األنحاء جمیع في الهیروغلیفیة الكتابة تدل ال الحظ، ولسوء كاملًة. القدیمة النصوص قراءة یمكنهم ال ذلك                   ومع

وأثناء المصري. التاریخ فترات جمیع من منتظمة غیر مجموعة عن عبارة هو الموجود والدیكور شيء أي على                   للهرم

التماثیل من األصل طبق نسخ هي والتي بالهرم الدفن غرفة داخل الفرعون تماثیل مالحظة یمكنك الفیلم،                  مشاهدة

 الموجودة   داخل   معبد   أبو   سمبل.

 



الغرفة. باب جانبي أحد على الجنود صفوف من مشهد على الشخصیات تعثر الهرم، داخل األولى الغرف إحدى                    وفي

ذلك وكل - تحذیر أنها على ویفسرها الجنود صفوف في هولدن الدكتور ینظر النقوش، بعض أیضًا هناك أن حین                     وفي

أشكال في تبدو التي الوجوه من مشهد یظهر الباب، من اآلخر الجانب وعلى الهیروغلیفیة! الكلمات قراءة                  دون

في الجنود فمشاهد تحذیر؟ هو الجنود مشهد أن لیفترض هولدن الدكتور دفع الذي السبب هو ما وتساءلنا،                   كارتونیة.

إله یسار على یجلس وهو ألوزوریس صورة على الشخصیات تعثر أخرى، غرفة وفي شائع. أمر هو المصریة                   المقابر

األصلي والملك اآللهة ملك أنه على أوزیریس وُیعرف المنتظر. "عمیمت" الخرافي الوحش وبجانبه أنوبیس" "                 الموت

  لمصر.

 

القدیمة مصر في الوهمیة واألبواب وهمي. باب داخل ألوزیریس كبیرًا تمثاًال المجموعة الحظت الغرفة، نفس                 وفي

الزوار ویترك المقابر، داخل عادة األبواب هذه وتوجد واألموات. األحیاء عالمي بین یربط الذي الرمزي المدخل                  هي

الباب أن الواضح ومن - الوهمي الباب لتشغیل آلیة عن هولدن الدكتور یبحث الفیلم، وفي للموتى. العطایا                   أمامها

مترین من أكثر طوله یبلغ الذي "أنوبیس" الموت إله هو المخیفة الشخصیات أكثر ولعل قدیم! ولیس حدیث                   الوهمي

جنائزي إله هو "أنبو"، أیضًا علیه یطلق الذي "أنوبیس"، القدیمة، المصریة األساطیر وفي الهرم. سكان أحد من                   ویعد

الشخصیة تقف وبجانبه المحكمة. قاعة في الموتى قلب ووزن التحنیط عملیة رعایة یتولى أن ودوره كبیرة أهمیة                   ذو

األساطیر في یظهر خرافي كائن وهي الموتى" "آكلة أو "عمیمت" األنثى الخرافي الوحش وهي رعبًا تقل ال                   التي

القلوب. وزن مشهد فى تظهر ما وعادة نهر، وفرس أسد وجسد تمساح رأس بین مزیجًا وكانت القدیمة،                   المصریة

المثقلة الموتى قلوب یأكل من هو أنوبیس أن یعتقد وكان الفیلم. هذا في "أمت" أو "عمیمت" بالتأكید أنوبیس                    ویشبه

حجم یشبه الذي المیزان شكل هو االهتمام یثیر وما لـ"أمت". محفوظة عادة مهمة ولكنها السیئة واألعمال                  بالذنوب

  المیزان   الحقیقي   والذي   یستخدمه   أنوبیس   لیزن   قلوب   البشر   الحقیقیین.



 

 رأي   كتبة   النیل   عن   الفیلم

أنفقته الذي المال ولكن العام، هذا الهالووین في لنقدمه الرعب نوع من القدیمة مصر عن فیلم اختیار فكرة                    أعجبتنا

المثال سبیل (على المتاحة اإللكترونیات وأجهزة الفریق، قبل من استأجاره تم الذي الكبیر العمال وعدد                 البعثة،

كأفراد مذهولون تركنا هذا كل – هولدن) نورا ترتدیه التي الفیدیو وكامیرا ناسا، وكالة من استعارته تم الذي                    الروبوت

لدیها بالكاد الفرق ومعظم للغایة، مكلفة عملیة الیوم األثري التنقیب وُیعد القدیمة. مصر عن حقیقیة میدانیة خبرة                   لدینا

 میزانیة   الستیعاب   هذه   المعدات   الفاخرة.

العدید بالفعل ذكرنا وقد ُیفسر. لم النسب هذا وراء األسباب ولكن "أخناتون" إلى الهرم الفیلم في اآلثار علماء نسب                     وقد

لفیلم بالنسبة ذلك، ومع القلب. وزن ومشهد وأنوبیس الهول، وأبو الهرم، مثل القدیمة مصر من المستعارة العناصر                   من

أن وأدركنا السحر. استخدام وال للجعران، صور وال مومیاوات، هناك یكن لم أنه الغریب من القدیمة مصر عن                    رعب

مصر عن الزمن علیها عفا التي النمطیة النماذج فقط وأظهر سطحي، منظور من فقط القدیمة مصر تناول                   الفیلم

  القدیمة.   وربما   أكثر   عبارة   تعبر   عن   الفیلم   هو   تلك   التسجیل   المصور   الذي   تركه   فریق   العمل   للمهتمین:

    "یبدوأن   هذا   الهرم،   على   عكس   أي   بناء   آخر،   ُبني   من   أجل   الغرض   الصریح   لحفظ   ما   هو   في   الداخل   من   الهرب.   وإذا

 تمكنت   من   دخول   الهرم،   فعلیك   أن   تجلب   معك   السالح."
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