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 البطل األسطوري و تاريخ المسرحية  

يحتل البطل األسطوري مكانة خاصة في الفن                                 

المسرحي ،و يمكن القول إن متابعة توظيفه في المسرح العالمي في وسعها 

أن تقدم لنا صورة وا حة تبرز تطور الفن المسرحي بعامة وأهم المراحل 

التي مر بها والتغيرات الفنية التي طرأت عليه؛فمن البطل اإلغريقي في 

اجهة غير متكافئة مع اآللهة المزعومة وأنصاف اآللهة إلى البطل الديني مو

األخالقي الذي يدخل في صراع مع الشر والشيطان والرذيلة ،وبعد أن 

خرجت أوربا من ظلمتها وأقامت نهضتها األدبية على بعس التراث اليوناني 

مواجهة أعادت الكالسيكية تقديم أبطالها األسطوريين الذين لم يقفوا في 

أقدارهم  كما فعل اليونان،بل عاشوا صراعا مع ذواتهم وما يصطرع فيها من 

لكن البطل األسطوري وجد . تطلعات ورغبات في نصرة للخير والواجب 

فرصته الكاملة لد  شكسبير والرومانسيين فقد تمكنت التراجيدية الشكسبيرية 

نا سقوطه المدوي من عرض مكنونه الداخلي وتكوينه النفسي والعاطفي،وشهد

بسبب خطأ ارتكبه يكشف عن  عفه البشري،بيد أن هزيمته المرة تفتح أعيننا 

وتسير أوربا بعد .وقلوبنا على عظمة النفس اإلنسانية في قوتها و عفها

النفحة اإليمانية التي تضوعت في أيدي الرومانسيين بخطى حثيثة نحو صنع 

طرة على واقعه ممجدة  فيه الثورة اإلنسان اإلله كما تقول الذي بإمكانه السي

وتتغير كثير من المفاهيم والقوانين . على ذل  الواقع  بهدف السيطرة عليه

،وينزل البطل األسطوري من عليائه ،وينخرط في صفوف الناس االعتياديين 

والمكافحين من أجل لقمة العيش،بل إننا نجده يميل إلى العزلة ويعبر عن 

و .يخرك من غياهب الالوعي ومتاهات الالشعورنفسه في أسلوب فانتازي 

يلح  أنه في جميع المراحل التي مر بها البطل المسرحي والبطل األسطوري 

على وجه الخصوص ظلت هناك عالقة تربط بينه وبين الجانب األخالقي من 

أننا " والواقع .خالل الصراع بين الخير والشر حسب مفهومهما في كل عصر

خاص أخالقيين ووعظيين حتى لو أنكروا ذل ،ومن  نجد المسرحيين بوحه

الصعوبة بمكان أن نجد كاتبا واحدا ال يعتمد في عمله المسرحي على حكاية 

وقد تطلع بعضهم إلى المدينة الفا لة والمجتمع المثالي وهو .أخالقية قديمة

."أمر إيجابي يمكن أن يفهم  من االتجاه األخالقي في الكتابة المسرحية
 0 
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 : ل  المثالي واألمر المطلق البط

لن يجد أصحاب االتجاه األخالقي فرصة جيدة لتفريغ طاقتهم                   

اإلصالحية أفضل من البطل المثالي الذي يتميز عادة بنوع من الفردية ويمثل 

وليس من المستغرب أن ترتبط . وجها من وجوه البطولة بقصد أو بدون قصد

رف وربما يكون ذل  هو ما يصنع منهم أبطاال يندفعون المثالية بنوع من التط

خلف تصوراتهم المثالية ويكافحون من أجلها بعزيمة ال تلين وال يوهنها 

وكما يقول أحد الدارسين فإن .سخرية اآلخرين من اعتقاداتهم غير الواقعية

إيمان المثالي عادة ما يتميز بأنه ال متناهي؛ فالحقيقة التي ي من بها هي كل 

الحقيقة ،والجمال الذي يستشعره هو الجمال الحق ،والخير الذي يعتقده هو 

.الخير المحض 
0

وقد ربط الفالسفة قديما وحديثا بين أنواع من المثالية وفكرة 

التمركز حول الذات ، وكيف تعلق وجود الشيء على إدراك العقل له أيا كان 

.هذا العقل 
3
                                     

ومن هنا كان من الطبيعي أن تتوثق العالقة بين المثالية                           

والجهود تتوالى ( الجمهورية الفا لة)واألدب،ومنذ أن  و ع أفالطون كتابه 

ومن السمات .من الفالسفة واألدباء لصنع مدنهم الفا لة وإنسانهم المثالي

( م1101-1111)باكثير البارزة في مسرح الكاتب الحضرمي علي أحمد

مثاليته بالمعنى الخلقي و اإلنساني،حيس يتحلى أبطاله عادة بروح التسامح 

والمحبة واإليثار والتسامي على الرغبات ومغالبة الضغينة 

واألحقاد،ويتعاملون مع أعدائهم بالروح التي يعاملون بها القريب والصديق 

لى مبدئهم ال يتراجعون وال فأهدافهم عليا وتطلعاتهم إنسانية،وهم ثابتون ع

وقد أشتهر بعض كبار المسرحيين بمثاليتهم ومنهم إبسن الذي جاء . يتبدلون

مسرحه المثالي في قالب شعري ورمزي،وقدم رؤيته في صورة متنامية ال 

تبرز نفسها إال من خالل عالقات متداخلة يختلط فيها إيمانه بأبطاله وصالبة 

 ه منهم ومن تزمتهم،وبين اإليمان بهم والش  موقفهم مع انتقاده لهم وامتعا

بينما أخذت مثالية باكثير .فيهم يدخل إبسن القارئ طرفا في جوهر الصراع

هذا .شكال راسيا حادا يندفع إلى األمام ويكشف عن نفسه في و وح وثبات

على الرغم من أن هناك شيئا مشتركا بين الكاتبين وهو أن بعض شخصياتهم 

لقانون الذي أطلق عليه كانت مسمى األمر المطلق المثالية ت من با

imperative   categorical واعتبره شرطا لكل المبادئ واألحكام

الخلقية،بل إنه األصل الذي تصدر عنه جميع القوانين،ويعني به القانون الذي 

ونحن ال نحرص .ال تتوقف فيه أفعالنا على تحقيق نتائج معينة،بل يطبق لذاته

بينه وبين أفعالنا ألنه يشبع رغباتنا أو يحقق سعادتنا الشخصية    على أن نطابق

ـــ وإن كان له أن يفعل ذل  ـــ وإنما ألنه يمكن أن يصنع قانونا عاما صالحا 

http://www.bakatheer.com موقع األديب علي أحمد باكثير



134 

 

للبشر جميعا،وال يستطيع االلتزام بهذا القانون إال الذين يملكون من اإلرادة 

.بدأ والعقل القدر الذي يدركون به أهمية سن قانون أو م
4

إن الذين يأتمرون 

بمثل هذا القانون ينطلقون إلى أهدافهم العليا ال يفكرون في النكوص وال 

 . يقبلون المساومة أو أنصاف الحلول رغم كل الصعوبات والمآزق

     

 :                األخناتونية بين المثالية والرومانسية

                 

اكثير المثالي بغيته في أخناتون المل  الفرعوني وجد ب                          

الشاب الذي عاش حياة حافلة بمواقف البطولة والتضحية والجهاد في سبيل 

وكان لباكثير أفضلية . المثل العليا في الحياة والسعي إلدراك الحقيقة الخالدة

السبق في الكتابة عن هذه الشخصية التاريخية وتقديمها على خشبة المسرح ، 

توالت بعد ذل  األعمال المسرحية لعدد من الم لفين العرب عن أخناتون و

والبد هنا من ذكر أمر لم أجد إشارة إليه عند من كتبوا عن األعمال .

( أخناتون ) األخناتونية المسرحية العربية ،وهو وجود مسرحية عنوانها 

إدن  م باللغة اإلنجليزية للكاتبة البريطانية إداليد1120كتبت في عام 

فيللبوتس
5
 Adelaide Eden Phillpotts

 
بينما كتب باكثير مسرحيته .

م، وليس من المستبعد اطالع باكثير على 1141في عام (أخناتون ونفرتيتي)

المسرحية اإلنجليزية
6
وإفادته منها خصوصا أن باكثير دأب في مسرحه  

األسطوري بالذات على اختيار شخصيات تمت معالجتها على أيدي كتاب 

والواقع أن الكاتبة اإلنجليزية .آخرين كما فعل مع أوديب وفاوست وأوزيريس 

اعتمدت في كتابتها للمسرحية على سيرة أخناتون وأناشيده المأثورة عنه ، 

وركزت على تطلعاته الدينية، واهتمت بالجانب األسري في حياة ذل  المل  

حية وجه أخناتون من خالل عالقته بأمه و زوجه وبناته ،كما برز في المسر

وكانت كل هذه الجوانب  من اهتمام باكثير وعنايته بعيدا .  الشاعر اإلنسان 

أما مفترق الطرق بين الكاتبين فقد . عن الوجه الملكي األسطوري ألخناتون

كان التحديد الصارم من قبل باكثير لشخصية رئيس الكهنة ومعاونيه 

ما قدمت فيللبوتس رئيس الكهنة وإظهارهم ممثلين للشر ورموزا للفساد ، بين

حريصا على مصلحة الجهة التي يمثلها ،لكنه في الوقت نفسه يخفي إعجابا 

وحبا ألخناتون فهو يدرك عظمة إنسانيته المفرطة التي تأسر لب ذل  الكاهن 

 .ويخفيها بين جوانحه 

  نتع  فيما نتع"ويحدد باكثير هدفه من كتابة المسرحية وهو أن               

به من أحداث تاريخنا األكبر وسير رجالنا وأبطاله بحياة جدنا هذا العظيم وما 

."أصابه من نجاح وإخفاق فنتعلق بأسباب األول ونتقي مهاوي الثاني
1

ورغم 

أهمية هذا الهدف بالنسبة لكاتب إصالحي مثل باكثير،فإننا نجده انحاز في 
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بمتابعة أخناتون توظيفه إلى خدمة العمل الفني وليس العكس،وشغلنا 

وقد قاده .الشخصية القلقة الحائرة وهي تعيش صراعها الداخلي والخارجي

القلق العارم الذي اصطلى به إلى عالم االستبطان وتأمل الذات والوجود 

،وإلى أن يكون صاحب دعوة يجاهد في سبيلها ويصر عليها غير عابئ 

حكم حتى يتخذ وما إن يتولى ال.بخطر يتهدده أو يعرض مملكته للسقوط

المدينة ( أخياتون)خطوته األولى لتحقيق مثله العليا فيبني مدينته الفا لة 

الحلم التي سيعيش الناس فيها في حب وسالم حيس ال كذب وال رياء أو عداوة 

 . أو بغضاء

لقد بشر المثاليون في فلسفاتهم بالسالم وإشاعة المساواة في الحقوق   

مم ودعوا إلى بناء المدن الحدائق،كما طالبوا والواجبات بين األفراد واأل

بإلغاء الجيوش وإنهاء الحروب، وهذا ما كان يهدف إليه أخناتون ويتطلع إليه 

: 

يوم ال يبغي المصري على السوري ، وال  يزهي المصري 

على النوبي ، وتلغى الحرب الزبون  يوم يعدو الناس 

 9جميعا وهم إخوة مؤمنون 

خوة العالمية في فلسفة أخناتون ألول مرة في التاريخ تظهر فكرة األ" وهنا 

اإلنساني عندما يذكر أن هناك نيال للمصريين تحت أبصارهم،بينما هناك نيل 

."آخر من الماء الحي في السماء لجميع الغرباء من األقطار األخر  
8
ويلح   

كيف كانت شخصية أخناتون تتطور في خط مستقيم من الشاب الرومانسي 

الشعور ومرهف الحس إلى المثالي الخيالي،ثم إلى الداعية المبشر رقيق 

والواقع أن عمل الكاتب .بالسالم والمجاهد في سبيل عقيدته ودعوته الجديدة

المسرحي ال يمكن أن يقتصر على تسجيل تاريخ شخصية عظيمة فهذا أمر 

ريخ أن يهم الم رخين أكثر من غيرهم ،أما األديب فهو يأمل من استعانته بالتا

ينجح  في تحقيق قدر من االتساع والشمولية ليخرك من محدودية الزمن 

العمل الفني ليس تعبيرا فرديا لمحتو  نفسي،بل هو في "والمناسبة ألن 

إذا لم ي خذ . الوقت نفسه عالمة ، بنية وقيمة ، يمكن أن يفسر من قبل المتلقين

إن هذا األخير سيفهم على في عين االعتبار هذا الطابع الرمزي للعمل الفني،ف

أنه بناء شكلي أو كانعكاس لالستعدادات النفسية للم لف؛وعلى وجه الدقة 

قيمته الرمزية هي ما  يعطي طابعا اجتماعيا للفن،وعبر تحليله السميولوجي 

." يمكن التغلب على شكلية الطرق الحالة المالزمة للذات
01
  

                :               أخناتون والبعد التراجيدي

                          

بدا وا حا منذ بداية المسرحية زهد الكاتب في صفة أخناتون                   

الملكية أو الفرعونية، كذل  لم يدع مجاال للحديس عنه بطال أسطوريا ،بيد أن 
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ي مثاليته المتطرفة أوطيبته المطلقة كما صورها باكثير تجعلنا نتساءل إلى أ

حد يمكن اعتباره بطال تراجيديا ؟ وهل كان ينوي باكثير نقل هذه الشخصية 

ذات البعد التاريخي األسطوري إلى حيز التراجيديا ؟ الواقع أن أخناتون 

باكثير يمل  من األسباب ما يجعل منه بطال تراجيديا بامتياز فهو غارق في 

ته وتفكيره مبنيان على ومندفع بإرادة وتفكير ذاتيين ؛ بمعنى أن إراد"ذاتيته

شعوره بنفسه كوجود مستقل عمن حوله وما حوله ،بل الش  أيضا أن تفكيره 

والنتيجة ...وإرادته يمثالن جذور هذا اإلحساس الفردي بكل عمقها وبساطتها

وقد .الفاجعة في التراجيديا هي إرادة صدمة إلرادة اإلنسان لذاتية اإلنسان

ففن الشاعر التراجيدي البد أن يقرب .سانتكون نابعة من شيء في ذات اإلن

ولكنها تظل بالرغم من ذل  خارجة .هذه النتيجة من محور عمله وهو الذات

هناك إذا توتر بين الذات والخارك،بين .من الذات لتكتسب تأثيرها الفاجع

."السبب والنتيجة
00

وربما تكون هذه الذاتية واالحتكام إليها السبب الرئيسي 

أبطال المسرح التراجيدي من أمثال هملت وماكبس والمل   وراء شقاء أشهر

فعلى سبيل المثال لم تكن النبوءة المفجعة وحدها في أوديب سوفكليس هي .لير

التي جعلتنا نتعاطف معه بقدر ما أحزننا النهم الذي استولى عليه لمعرفة 

 . غنمهالحقيقة والسير في اتجاه دون أن يعلم أن فيه حتفه والقضاء على كل ما 

كذل  حرص باكثير على إحاطة أخناتون بهالة روحانية  فهو                

 :يوحى إليه كما يقول وينفذ إرادة الرب كما تحكي لنا أمه الملكة تي 

كنت بحاسبة أن يبلغ بابني األمر إلى أن يزعم أن الرب  ما

قوي ليس   مر الرب يقول ويفعل ، في إخالص وبأ يخاطبه، 

أو مشورة أم ، وال يخشى من صغير  بذكرى أب فيه  يبالي

       00 وال من كبير 

وتنتابه حاالت من الهذيان يسميها رؤيا تنفلت فيها روحه من قيود الزمان 

والمكان،ويخاطب األرواح وتنداح أمامه هاالت النور وتفتح له مغاليق 

ن األسرار،فهو ير  من ستشرق بأنوارهم البشرية من أصحاب الرساالت م

 :األنبياء والرسل 

بأس علي ال   ما كانت إال رؤيا.. عجبا يا رب  (ينهج ) 

سك ذقنها وينظر مليا في يم) ،   أريني أنظر إلى عينيك ..

وتتسعان ..  إن عينيك تتسعان وتتسعان !عجبا   ( عينيها

ما !  كأن الكون الواسع   والزمن الالنهائي داخل عينيك ..

ين ، جميل الوجه   شديد األدمة ، هذا أرى ؟ هذا أحد الرجل

تقطر جمته كالخارج من ديماس ،   يحمل في يمناه الفجر 

فض يا نور ..اغمرني يا نور !  وهذي مصر تضيء بنوره 

 03! على قلبي 

http://www.bakatheer.com موقع األديب علي أحمد باكثير



133 

 

والواقع أن هناك من الدارسين من ربط بين البطولة والصبغة الدينية أو 

أشخاص لهم معتقدات  السماوية ؛ورأ  أن األبطال يمتازون عادة بأنهم

دينية يجاهرون بها ويصرون عليها وي منون بفحواها على نحو يتسم 

بالعمق والجدلية،بل إن بعضهم يحرص على إظهار عالقته الال محدودة  

بالعوالم السرية ، وعادة ما تكون تل  المعتقدات هي التي تقرر ما يقومون 

."به بعد ذل  من أفعال وأقوال
04

قدرات روحية خارقة فهو  وقد منحه باكثير

هذه الطبيعة الخارقة .يبصر األرواح ويعرف مستقرها ومستودعها 

واالتصال بعالم األسرار والغيبيات هي من سمات البطل في التراجيديا 

اإلغريقية ، كذل  تميز شكسبير باستغالل هذا العنصر وتوظيفه على الوجه 

بين تل  القو  الخارقة  بوجود قرابة" األكمل عندما نجح في بس اإلحساس 

"وبين انفعاالت البطل 
08 

و هكذا يبلغ البطل حدا من الصفاء النفسي  والقوة 

 .  الخارقة  مما يمنحه القدرة على أن ير  ما ال يراه اآلخرون 

 

 

 :   سقوط أخناتون  

 

البد أن نذكر هنا أن باكثير كتب هذه المسرحية في                         

تاحه على المسرح الشكسبيري ، ومن المتوقع أن نجد آثار هذه بداية انف

ومن المعروف أن صراع البطل .العالقة في بناء شخصية أخناتون

اإلغريقي تمحور في صراعه مع القدر أو اآللهة ،وهكذا و ع البطل في 

مواجهة غير متكافئة بين هذه القو  وبين ذاته أو تكوينه النفسي 

ر بنماذجه الرائعة من تغير طبيعة هذا الصراع وتكفل شكسبي.واألخالقي

وتوسيع المواجهة باالعتماد على العالم الداخلي للبطل،ودفع القدر والقو  

الخارجية إلى الخلفية أو أكثر من ذل  بقليل ،ومن هنا أتيحت له الفرصة 

كاملة لتصوير عالمهم الداخلي وما يعتمل فيه من مشاعر قوية يسميها  

فأغلبهم كانوا يندفعون في اتجه واحد،ويعجزون "الروحية برادلي القو  

عن مقاومة هذا الميل أو القوة التي تجذبهم في ذل  االتجاه،ويغدو الوجود 

بأكمله يساوي عندهم ذل  اإلحساس أو التصور أوعاطفة واحدة تتمل  

."أنفسهم أو تهزها بعنف وتقودها إلى حتفها
06

وهذا هو الو ع المأساوي 

لقد كان من الطبيعي أن يتطلع ماكبس إلى المل  .أخناتون الذي عاشه

وتحدثه نفسه بتولي العرش،ولم يكن من المستغرب لشاعر وفيلسوف مثل 

هملت أن يتلقى صدمة مقتل والده غدرا على يد عمه بالتفكير العميق 

والغوص في داخل ذاته حتى يفهم حقيقة ما يدور خارجها،ولكن خطأ 
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يهما في ذل  وترك هواجسهما وعواطفهما تقوداهما االثنين تمثل في تماد

 .إلى حتفهما 

كذل  لم يكن خطأ أخناتون في مثاليته أو إيمانه بالحب                       

والسالم،بل تجسدت سقطته في تغافله عن منطق األشياء واعتقاده أن الكلمة 

لخير الطيبة والنوايا الحسنة تكفي وحدها لحسم نتيجة الصراع بين ا

على البطل الفرد في وحدته  عموماتركز  التراجيدياوالواقع أن ."والشر

الوجودية وفي صدامه مع المطلق سواء كان نظاما كونيا أو ناموسا 

ورغم أن مصير الجماعة يرتبط بمصير الفرد في التراجيديا .أخالقيا

وحد باعتباره بطال يشغل مركزا مرموقا في الجماعة إال أن التراجيديا ال ت

بين الفرد والجماعة كما تفعل المالحم،فقد يسقط البطل التراجيدي نتيجة 

اختالفه مع القانون السائد،ولكن الجماعة ال تسقط معه،بل تبقى لتحاف  على 

."سيادة هذا القانون ولتختار بطال جديدا يتزعمها
01

ولهذا عندما اندفع 

تلقى الضربة القاتلة أخناتون المثالي للدفاع عن الكاهن أس الشر والفساد 

من قائده المخلص حور محب من باب الخطأ،وكانت  ربة موفقة من 

باكثير أبرزت مثالية أخناتون المتطرفة ، كما دلت بقدر من المفارقة على 

أن القوة الراشدة واليقظة والحزم التي يمثلها القائد حور محب تعرف 

وتستحق االهتمام،فمن وهكذا تكون المفارقة سالحا ذا حدين ."طريقها جيدا

ناحية تعد نوعا من المعالجة التهكمية الدعاءات المثاليين وفرارهم من 

كما أنهامن .المواجهة،وهي بهذا تحد من مبالغاتهم وانفعاالتهم العاطفية

ناحية أخر  توجد قدرا من الواقعية عن طريق تقرير الموقف اإليجابي 

." البناء للمثالية والمثاليين
09

لمل  الشاب بتأمالته ونزهاته القمرية فانشغال ا

ومناقشة الكتب واألشعار أد  إلى انصرافه عن ش ون مملكته مما تسبب 

وهاهي ذي زوجه نفرتيتي تشكو .في  عفها وسقوطها قطعة بعد أخر 

 :إلى أمه الملكة تي من أحواله الغريبة 

                                  هو يا موالتي خلق غريب                                        

ليس له في الناس ضريب ،    يهتم بأشياء التهم الناس                                                                          

ل عماله في ممالكه تأتيه رسائ.  ويحقر ما يا يهتم به الناس 

                                                       يريدون نجدته ضد الثائرين العصاة     مبالشا

وغدوا خطرا يتهدد يين العتاة الذين عال شأنهم    وضد الحيث

إليهم رسائل ينصحهم فيها بلزوم                                                                   فيرد أمالكه

وتجئ رسائل  . السلم وينذرهم أخطار الحرب وسخط الرب 

يقضي الساعات الطوال بدار . أخرى فيهملها من دون جواب 

عند صحابته العلماء الذين دعاهم من اآلفاق                                                       الضيافة

 08. يباحثهم في أديناهم وعقائدهم 
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المه إلى ومن هنا يسند باكثير في ذكاء شديد مهمة إيقاظ أخناتون من أح

صهره األحمق سمنقارا،هذا في الوقت الذي يتكاتف فيه كل من حوله على 

 :إخفاء حقيقة تدهور األو اع عنه رحمة به وشفقة 

ال تثق برجالك يا موالي فهم إما  كذاب أو :  سمنقارا   

               01.   خوان 
لعظيم ونتذكر هنا كيف ترك شكسبير مهمة إيقاظ بعض أبطاله في مسرحه ا

والذي .إلى الحمقى والمجانين وكيف أجر  على لسانهم أصدق القول وأبلغه

يعزز إدانة باكثير لمثالية أخناتون وتخليه عن إدارة ش ون مملكته إلى 

األوهام واألحالم سقوط تل  الصاعقة في بستانه،وهو أمر رأ  فيه ذل  المل  

رمزا لضربة القائد حور آية على رحمة ربه به وبشعبه،بينما يعد في الحقيقة 

محب وداللة على قرب موت أخناتون ورحيله،وقد ذكر ذل  بنفسه دون أن 

 :  يشعر في خطبته المهمة التي يقول فيها

ما أوسع رحمتك !  ربي ما أعظم إحسانك : أخناتون

نار منك خرت على بستان ألخناتون ولكن غيثا منك  !الشاملة

.  اتون بأسره انهل لينقذه منوباء الحمى شعب  أخن

أإلخناتون إذن أن يثور على ربه من جراء حقل طوته النار 

ولم تطوه وهو أولى بها في ثورته وجحوده ؟  شكرا لك يا 

ما قيمة بستاني إن قيس إلى شعبي ؟ اآلن فهمت لماذا ! ربي 

أن ! يحمل سيفا في يسراه" حامل الشمس"كان أخي 

ضو كي ينقذ رحمتك العظمى رحمة الجراح الذي يبتر الع

الجسم من قرحة ساعية حكمة غابت عني فأنهار لها صرح 

 00.  أعمالي 

لقد أدرك أخناتون الحقيقة بعد فوات األوان مثل غيره من التراجيديين،ودفع 

حياته ثمن سعيه وراء يقين كرس نقسه له ليكتشف في نهاية الطريق أنه 

ر ألم التجربة وفي تقرير بعض الحقائق اإلنسانية تحت تأثي.محض سراب

المعاشة ومرارة الحقيقة يتكشف مقدار الخطأ وفداحة ما يرتكبه بعض 

وهذا ما يخلق ذل  األلم .األبطال المميزين رغم عظمتهم وحب من حولهم لهم

الممض أو اإلحساس بالشمولية وما يعتبره بعض الدارسين جوهر التراجيديا 

مى بالروح  الشمولي،وذل  ويبقى النص الدرامي خالدا،إذا توافر على ما س."

( فضاءات ) بانتمائه كنص إلى زمنه التاريخي،وفي نفاذه إلى أجواء و

معاصرة متوالدة مستقبليا إن كل مرحلة تحتاك إلى تقديم ماهو غير قابل للنقل 

 من الزمن  من ما هو قابل للنقل،وبالطبع،فإن كل شيء ( خارك الزمن )

."ل لحظة يوجد التاريخ كلهولكن في ك.هو لحظة يطوقها التاريخ 
00
ووفق  

باكثير عندما لم يسع إلى تأكيد الصبغة الدينية ألخناتون إال بطريقة مبهمة 
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فهو يتلقى الوحي من النظر إلى عيني نفرتيتي في .ومفتوحة ألكثر من احتمال

 :الوقت الذي يقر فيه بأن المرأة ال تصلح لتلقي الوحي 

  03ال تكون األنثى قط رسوال  ! ويح األنثى           :أخناتون                  

ال ش  أن شخصية أخناتون بنيت بناء تراجيديا ما في ذل                       

ش  ونجح الكاتب في ذل  إلى حد كبير،ولكن هل كان سقوطه مدويا مثل 

السبب األول أن : غيره من أبطال التراجيديا،بكل تأكيد ال  وذل  لسببين 

ن بدأ را يا بقدره كل الر ى في لحظاته األخيرة تواقا لمالقاة ربه أخناتو

 : وف  أسره المادي وقيوده البشرية 

فيم تبكين  يا روحي ؟ ( يلتفت إلى    الملكة  : ) أخناتون  

... لن يطول البين ! أألني منطلق  من هذي القيود ؟  صبرا 

                                           04غدا نلتقي في دار الخلود 

أما السبب الثاني فهو يتعلق بطبيعة شخصية ذل  المل  الذي آمن بالحب 

والسالم والمساواة ومات في سبيل عقيدته،وقد وجد المسرحيون صعوبة في 

ألن " نقل الشخصيات المثالية ذات الصبغة الدينية إلى الحيز التراجيدي وذل 

وال ميالة للقتال،وهي برفضها الرد الطيبة معر ة ألن تكون غير متحركة 

على الهجوم تجعل الفعل ساكنا،باإل افة إلى أن موت الشهيد ال يمثل لنا 

هزيمة الفرد بل انتصاره،  وهذا الموت هو نتيجة صراع يقف فيه الفرد في 

مستو  القو  العلوية،ونتيجة لهذا فإن اإلحساس بالمعاناة يضيع بسبب 

مسحة دينية في المسرحية من تل  األديان التي تقدم إن أقل .. االنتصار الخلقي

." الجنة للبطل التراجيدي تعويضا له تكون مدمرة لألثر التراجيدي 
08

وربما 

لهذا اعتمد إبسن في تقديمه الشخصيات المثالية المأساوية على إشاعة أجواء 

التراجيديا عن طريق شخصيات أخر  مساندة للبطل،وعلى حشد عدد من 

الخلفيات الموحية كما فعل مع القسيس براند ذل  المثالي المتشدد، الرموز و

كما اعتمد على نسيج المسرحية ذاتها واللغة التي كتبت بها ، هذا في حين 

كتب باكثير مسرحيته شعرا ،لكنها افتقدت الشاعرية المطلوبة واللغة الموحية 

خصوصا بعض المقاطع التي جاءت على لسان أخناتون الشاعر 

والش  أن باكثير سجل نجاحا مهما وانجازا عظيما عندما وظف .ومانسيالر

الشعر لخدمة الموقف الدرامي والحدث والشخصية وليس العكس،وخرك 

توظيف الشعر في مسرحيته على نحو غير مسبوق من الغنائية إلى 

وإذا كان أخناتون قد استغرقته دعوته إلى أتون وإلى الحب والسالم، .الدرامية

ذ عليه إشباع نهمه المعرفي والشاعري،فإن بطل أسطورة أخر  واستحو

سيسل  طريقا آخر إلسعاد اآلخرين وتحقيق تطلعاته المثالية وثورته على 

 .الشر والفساد

 :أوزيريس  المثالي  اإلصالحي 
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جدد باكثير عالقته بالحضارة الفرعونية ومعطياتها عن                            

رها على اإلطالق إيزيس و أوزيريس في مسرحية طريق أشهر أساطي

التي تصور الصراع بين الخير والشر ممثال في ( أوزيريس ) بعنوان 

م 1151وكتب مسرحيته في عام .أوزيريس المل  الصالح وأخيه الشرير ست

، وسبقه إلى ذل  المسرحي العربي الكبير توفيق الحكيم حين كتب مسرحيته 

دم فيها هذه األسطورة الشهيرة بعيدا عن أجوائها ق 1155في عام ( إيزيس ) 

الخرافية واألسطورية بعد أن أنزلها إلى أرض الواقع وخيم على المسرحية 

 .إسقاطات سياسية وقتية وآراء عن لعبة السلطة ونظام الحكم 

أما باكثير فقد قدم بطله األسطوري بصفته اإلنسانية                 

على ملكيته وحضوره المهيب؛ فعباراته قصيرة واألسطورية معا محافظا 

وأحاديثه مختصره، ولم تفلح محاوالت ست لجره إلى دائرة الصراع،فهو 

 : مشغول بمشاريعه اإلصالحية وبناء مجتمعه الراقي الكامل 

ما أبرك يا أوزيريس برعاياك و ما أجدر ألسنتهم أن تلهج :   ست  

هذا واجبي نحوهم يا ست :    أوزيريس.   ليال ونهارا بالثناء عليك 

،وحسبي جزاء منهم أنهم يسمعون لي ويعملون بنصائحي 

إن هللا خلقني وألهمني الحكمة والعلم واستخلفني على .. وإرشاداتي

فكيف أشكر نعمه هذه إن لم أسع جهدي لتعليم . هذا الوادي  األمين 

ستنير عباده هؤالء وإرشادهم إلى طرق الخير والمدنية والفالح حتى ت

 06. عقولهم وتزكو نفوسهم ويرفع عيشهم ويحيوا حياة أرقى وأكمل 

ويعبر هذا التوجه من قبل أوزيريس عموما عن االتجاه البناء في المثيولوجيا 

المصرية واحتفائها بالحياة واألحياء،ومن دالئله اهتمامهم بالتحنيط وفكرتهم 

ا للحياة على عن إعادة البعس والتجدد والنماء بصور أخر  انتصار

وكما يذكر أحد الدارسين فإن أسطورة أوزيريس تتضمن إشارة إلى .الموت

العقلية اإليجابية للمخيلة المصرية من خالل ما نراه من اهتمام ذل  البطل 

بالفالحة والزراعة وتعريف المجتمع بالوسائل الكفيلة إلنجاح ذل  مثل 

اهتمامه بتعليم المجتمع وتبدو خصوصيته اإلصالحية في .المحراث والمجرفة

طرق المحافظة على بقائه عن طريق تعلم النظام وسن قوانين النظام المدني 

.
01

و هنا يكمن الفارق بين غلبة الصفة الدينية ألخناتون والطابع اإلصالحي 

ألوزيريس،ويشترك االثنان في الروح التجديدية والوقوف في وجه السائد 

لرؤ  واألفكار حتى لو لقيت معار ة من والمألوف،وتكريس الذات لتجسيد ا

لقد تجلت مثالية أخناتون في دعوته إلى السالم وإيمانه المطلق أن .اآلخرين

الكلمة الطيبة وحدها قادرة على هزيمة الشر،بينما كانت مثالية أوزيريس 

إيجابية تحاول القضاء على الشر بالعمل ونشر الخير والمشاريع اإلصالحية، 

ذاء الشر ووحشيته فهو إيذان بانتشار الخير وعموميته أما التعرض إلي
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وانتصاره العظيم؛فالبعس ال يكون إال بالتضحية والفداء،والحل في نظره 

للقضاء على الشر إنما يكون باتساع دائرة الخير وازدياد رقعته 

فالواحد البد أن يقسم في أجزاء كثيرة وبهذا يمكن بعدها أن تتحد ."وأنصاره

ويبدو تمزيق أوزيريس و أودنيسوس مخالفا لما حدث في . كلالجزء في ال

أساطير أخر  فلم يسع ه الء األبطال لحتفهم، بل قتلهم األشرار، وهذا 

يتضمن تأكيدا على عظم  حجم المعاناة في التضحيات العظيمة 

".
09

وأوزيريس مثل أصحاب النزعة المثالية الحقيقية ير  أن الخير إنما 

 : لهدف المطلق والغاية األسمى يقصد  لذاته فهو ا

إن :  أوزيريس .   هأنذا قد أردت الدخول فأغلق دوني :   ست    

. الخير يا أخي ينبغي أن يطلب لذاته ، ال أن يتخذ وسيلة لغرض آخر

      08. فاعمل بوصيتي هذه لعلك يوما أن تصلح

ية ونجح باكثير في تصوير ثبات أوزيريس على مبدئه من خالل جمل حوار

قصيرة، ولكنها تنطق بالحزم والحسم،وتشي بو وح رؤيته وحصانتها  د 

ومن هنا فإن غدر أخيه .التأثيرات الخارجية حتى لو كان مصدرها إيزيس

الشرير به ال ينال من هذه العقيدة ،فقد و ع ست أخاه المل  في تابوت ورماه 

ا وصلواتها في البحر للتخلص منه ،ولكن إيزيس األسطورية تتمكن بتعاويذه

من بعس الحياة في جسده، وتظن أنه بعد أن تأكد بنفسه من نوايا أخيه السيئة 

سيهب لالنتقام منه والقضاء عليه،بيد أنها ال تظفر منه سو  بعبارات الترحم 

لطف  يا إلهي .. أما بقي من عدل في األرض ..ياويلتاه )على حاله وحال أخيه 

ويبدي أوزيريس حيال تحريض إيزيس ..( أن حديث  هذا ليقطع قلبي..بعبيدك 

له باالنتقام من أخيه صالبة المثاليين وثباتهم على مبدئهم فهم يرون ما ال يراه 

ويمثل أوزيريس هنا ذل  الصنف من األبطال الذين لقوا التعذيب ."اآلخرون

واإلهانة من معاصريهم ، لكنهم حظوا بعد ذل  بالتبجيل والتقديس خالل 

إليهم على أنهم القادة الذين أخرجوا مجتمعاتهم من الفو ى العصور، ونظر 

إلى النظام،وأصبح ينظر إليهم بعد مرور تل  الفترات الزمنية البعيدة  على 

أنهم معجزات إلهية تمكنت من نقل التضحية من أجل الذات إلى التضحية 

."المقدسة من أجل اآلخرين
31

                 
 

دار باكثير الحوار بحرفية واقتدار أظهرت مثالية و أ                    

أوزيريس المتطرفة من وجهة نظر إيزيس الواقعية الواعية لخطورة ست 

وطبيعته اإلجرامية، وكانت بالفعل في واد وزوجها في واد آخر، وعندما 

 يقت الخناق عليه ناصحة إياه بقتال أخيه رأ  أن الحل هو أن يترك الحكم 

 !ن ست بترك الفساد واإلفساد له مقابل وعود م

أما من سبيل غير الحرب؟ إن الحرب شر مستطير يا : أوزيريس 

إيزيس،وسيصلى بنارها كثيرون من هذا الشعب المسكين  
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لعلنا :   أوزيريس .  شر البد منه من  ورائه الخير:     إيزيس 

سأبعث : كيف ؟  أوزيريس:    إيزيس .   نجد منها بدا يا إيزيس 

ست ليكف عن الظلم والفساد ويردع رجاله عنهما كما ألخي 

وعدني من قبل،فإن فعل تركته في الحكم                                

عجبا لك يا حبيبي كيف تطمع في مثل هذا من ذلك :     إيزيس 

أن لم  :   المجرم  ؟ إنه سيقهقه ضاحكا من رسالتك   أوزيريس 

ذلك :   إيزيس .   ن آخر يستجب لنصحي فسيكون لي معه شأ

فال تضيع نصحك سدى وال وقتك ..الشأن اآلخر هو الذي سيكون 

:   ) أوزيريس .               لن يجدي معه غير الحرب ...

يستر !) إن لم يكن من الحرب بد فوا شقائي ( بصوت حزين 

                                  30 .(وجهه بيديه كأنه يتقي رؤية أمر فظيع 

وقد دفع موقفه هذا بعض الدارسين إلى القول إن أوزيريس اتسم بالسلبية على 

يبدو دور أوزيريس دور الرجل السلبي :"يد باكثير، يقول الدكتور الحجاجي

الذي كان في مقدوره أن يمنع هذا الظلم،لكن طيبته تدفعه إلى ترك أخيه يقوم 

مها الم لف هو الغفلة بأعماله الشريرة ويصبح الخير بالصورة التي يقد

."والعجز عن تحقيق العدالة
30

ولكن أوزيريس المثالي اإلصالحي كان يحقق 

تل  العدالة على طريقته الخاصة ومن منظوره الذي ير  أنه كلما ازداد 

طغيان الشر كلما ازدادت التضحيات ،والتضحية العظيمة هي التي ست ذن 

يكن في مقدور باكثير أو غيره تقديم ولم .بالبعس العظيم وتجدد الحياة واألحياء

روح التضحية األوزيريسة على نحو مغاير فهذا أمر في غاية الخطورة،ولكن 

الكاتب سجل إدانته المبطنة لموقف أوزيريس من أخيه عن طريق إيزيس ـــ 

كما فعل الحكيم قبله ـــ وإصرارها على الوقوف في وجه ست قبل أن يقضي 

إذ ينقض ست وأعوانه على أوزيريس،  ويصدق حدسها.على أوزيريس

ويتمكنون من قتله وتقطيعه إربا وتفريق أشالئه في أنحاء متفرقة حتى ال 

وموت أوزيريس بهذه الطريقة .تتمكن إيزيس من جمعها وإنقاذه مرة أخر 

يعر ه إلى أشد أنواع العذاب والتضحيات،لكن تل  األشالء تنبت وتنمو في 

البطل الذي "وكان أوزيريس .خيرا وعطاءأماكن سقوطها وتزهر وتثمر 

يموت ليبعس في عالم أرحب والمجتمع الذي يتخلص من بطله الفاني ليجدد 

حياته بروح فتية روح الخير التي تمزق أو تدفن لتظل حية وت تى ثمارها 

ولكن في داخل هذا الشكل المستقر المحاف  كان المضمون يثور .الطيبة

رديته أصبحت تضحية الفرد فاجعة،وشجب ويتجدد فحين شعر اإلنسان بف

المعنى االجتماعي الكوني لهذه التضحية وهو تجديد حياة الجماعة وحياة 

وبعد أن اكتشف اإلنسان فكرة الخير والشر لم يسترح من القلق ولم .الطبيعة

يقبل أن يكون نصيب المل  الخير ـإله الزرع ومعلم المدينة  هو القتل 
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فالحكم بالخير والشر كما أسلفنا  ثمرة .....على عدوه والتمزيق ، فحكم بهما 

من ثمار العقل الفردي الذي لم يعد ذائبا في الجماعة،وهذا هو الفرق بين 

األعمال يقبل عليها اإلنسان نتيجة لحكم خلقي باستحسانها وبين األعمال التي 

"يقبل عليها ألنها طقوس أو شعائر 
33

هذا وال ش  أن ست هو اآلخر كان 

ثاال في الشر ؛ ألنه يجمع كل الموبقات والشرور فهو سكير عربيد وفاجر م

وزير نساء يراودهن جميعا ال يفرق بين السيدة والخادمة،بل إنه ال يجد حرجا 

وهو يسوق أخاه إلى الموت أن يغازل إيزيس ويظهر رغبته اآلثمة فيها رغم 

ان أوزيريس الشهيد لقد ك.سنها المتقدم ، وهي مبالغة غير مقبولة من الكاتب

الذي  حي بنفسه من أجل خير بالده واآلخرين،فهو كالبذرة التي ي دي دفنها 

وبحسب األسطورة المصرية .في األرض إلى بعس الخصب والحياة فيها

واستثماراتها المتعددة يكون أوزيريس انتصر مرتين؛انتصر بنجاح 

ه المتمثل في ترك مشروعاته الزراعية واإلصالحية،وانتصر بثبوته على مبدئ

مقارعة الشر بالشر، والعدول عن ذل  إلى محاولة استمالته وإصالح فساده 

بجره إلى دائرة اإلصالح والبناء،وإذالم ينجح ذل  فإن الشر سيقضي على 

 . نفسه بنفسه باتساع دائرة الخير من حوله

 

 :حوريس على خطى والده

في الثبات على هذه الرؤية  ويتجلى مبدأ أوزيريس                         

المثالية للصراع بين الخير والشر في صورة ابنه حوريس الذي رغم 

انتصاره على عمه الشرير يرفض عقابه واالنتقام لمقتل أبيه، ويعرض عليه 

التنازل عن حقه في حكم البالد بعد أبيه ألن قتله ال يعني الخالص من الشر 

 أو الفساد  

ويحكم : اموالنا وخلصنا من شره    حوريس أجل اقتله ي: أصوات   

ليس خالصكم في قتله وقتل أمثاله ، وإنما خالصكم في نفوسكم 

إن قتله لن يفيدكم شيئا ولن ينقذكم من شر ما هو كائن في ..وأيديكم 

أال إن في أرحام األمهات لكثيرا من أمثال  ست ومن ....ضمير الغيب 

ار ا يسد بينكم األخيار ، وال فكونوا للخير أنص....أمثال أوزيريس 

هذه حكمة :    تحوت .   تكونوا للشر أعوانا فيسود فيكم األشرار 

        34.  أوزيريس قد نطق بها خليفته

ويترك باكثير الصراع مفتوحا،فهو صراع بين الخير والشر ممتد بامتداد 

ر وتنتهي المسرحية ونحن نشع.الزمان إلى أن يرث م األرض ومن عليها

بين إيزيس التي تر  أن الخير كل : باستمرار المعركة بين كل تل  اإلطراف

الخير هو في القضاء على ست وأعوانه فهذا هو الحل األمثل لضمان 

استقرار المملكة وسعادة أفرادها،وبين المثاليين حوريس وتحوت معلمه 
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يلوذ أما ست أو الشر فهو يمر بلحظة  عف ومهادنة ف.ومعلم والده من قبله

وكما فشلت إيزيس في إقناع أوزيريس بالتحول عن مبدئه وترك .بالصمت

مثاليته المسالمة،كذل  تخفق مع ابنها حوريس الذي أثبت بالفعل أنه ابن 

 :أبيه،وتنتهي المسرحية بكلمات حوريس أو أوزيريس المثالي الصلب العنيد 

لشرير لقد أراد هذا ا. كال يا أماه لم يذهب دم أبي هدرا:حوريس 

أن يمحو أوزيريس من الوجود فاغتاله وقطعه إربا إربا وفرق 

أشالءه فإذا حكمة الرب تجعل من هذه المحنة نعمة على 

أوزيريس بخلود الذكر ، وعلى مصر بالنماء واالزدهار ، إذ 

حلت بركة يلك األشالء على أرجاء الوادي فزادته خصبا على 

ن الشر خيرا ، وكذلك حكمة الرب جل جالله يخرج م. خصب 

 38. ومن الموت حياة ، ومن الظالم نورا

وال ش  أن من األمور الالفتة في المسرحية الفاعلية الكبيرة وأهمية الدور  

المتنوع الذي قامت به إيزيس، مما يجعل من األولى أن تسمى المسرحية 

ومثلت .باسمها،بينما كان أوزيريس يخطر في المسرحية بخفة كأنه طيف

ا ظهرت عند باكثير دور القوة اليقظة الواعية الم منة بوجوب إيزيس كم

التصدي للشر والوقوف في وجهه بكل الوسائل،وكانت بذل  تمثل وجها 

فهل كان ذل  يعد .مقابال لعقيدة أوزيريس المسالمة كم ظهرت في المسرحية

إدانة مبطنة من الكاتب لمنطق المهادنة األوزيريسية ،خاصة أن المسرحية 

ي دون أن يعاقب ست على أفعاله وهذا مخالف لألسطورة ؟ ومهما كان تنته

قصد الكاتب فإن هذا ينسجم مع الداللة الرمزية لقطبي هذه األسطورة الشهيرة 

فقد اعتبر أوزيريس رمز قوة  الخصب المنجبة بينما كانت إيزيس رمزا .

أو كما رأ  لقدرة استقبال تل  القوة و البذرة اإللهية و المحافظة عليها،  

.آخرون أنهما رمز التحاد الطبيعة وروحها
36

بيد أنه البد من اإلشارة هنا إلى 

أن األمور كانت محددة في المسرحية أكثر مما ينبغي رغم أن باكثير حاف  

 .  على القالب األسطوري واعتمد عليه في بناء الحبكة والحدث والشخصية

 

 :خاتمة 

قدر للمسرحية أن تعيش مرحلة جديدة من عمرها لقد                            

على أيدي أصحاب الفلسفة المثالية الواقعية عندما التحمت الدراما الحديثة 

بقضايا مجتمعاتها وهمومها الخاصة وتمت مناقشة قضايا إنسانها في المساحة 

ومهما اختلفت توجهات أولئ  المثاليين ،فإن تقديم .الممكنة بين الواقع والمثال

لشخصية المثالية المتطرفة على خشبة المسرح يظل أمرا محفوفا ا

بالمخاطر،ويحتاك  قدرا من الفنية والرؤية المسرحية التي تحسن المراوغة 

في عر ها لمصداقية الروح الثائرة الثابتة على مبدئها، وتفنيدها ادعاءات 
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ا من جهة لكنن.بعض المثاليين وتشددهم في اتجاه نحو أحادية الرأي واالنتماء

أخر  ال نستطيع أن ننكر أن هذا التعصب للحق ــ كما يرونه ــ هو الذي 

صنع منهم أبطاال وشخصيات خالدة،لقد قدموا تضحيات عظيمة جعلت 

تصرفاتهم في أعين معاصريهم خاطئة وغير منطقية،وحملت مجتمعاتهم 

ار في بيد أنها الثورة على السائد والمألوف ومحاولة تغيير المس. أوزارها

صراع يتخذ له أسماء عدة وأشكاال مختلفة لكنه يتكشف في النهاية عن 

وتظل القضية الرئيسة التي تناقشها . الصراع األبدي بين الخير والشر

عميقة الصلة ( أوزيريس ) و( أخناتون ونفرتيتي ) مسرحيتي باكثير 

بمرتكزات هاتين األسطورتين الشهيرتين،والتي تمثلت في البحس عن 

فقد اتخذ أخناتون طريق الحب والسالم .طريقة المثلى لمواجهة الشر والفسادال

ودعوة أعدائه بالحسنى وكتابة الرسائل واستبعاد المواجهة المسلحة وإسقاطها 

تماما من أجندته السياسية،وأدان باكثير على نحو غير مباشر هذه المثالية 

مة الطيبة والمحبة األخوية األخناتونية واأليمان المطلق بالخيرية وقدرة الكل

الصادقة على استالل الحقد والضغينة،وتجلى ذل  في تعريض الدولة 

و ال ش  أنه لم يكن من الصواب .المصرية إلى التفك  والتدهور والسقوط

التغافل عن منطق القوة و رورة االحتكام إليها عند الضرورة ،لكنه كذل  لم 

نسانية إذا اشتد إيمانها وإخالصها تصبح يكن من الخطأ االعتقاد بأن النفس اإل

وإذا كان أخناتون لم ينتصر .قادرة على العطاء ومغالبة شرورها وآفاتها

سياسيا،فإن روحه اإليجابية المسالمة المفعمة باإليمان الصادق تركت 

بصماتها لتكون أحد مرتكزات الشخصية المصرية ونقاط قوتها وتمنحها ربما 

ريس فإن قوة الرمز والداللة التي يمثلها هذا البطل سرها األعظم ،أما أوزي

األسطوري تجعل من المتعذر على باكثير أو غيره التدخل الستثمار أي 

فأوزيريس هو رمز الخصب والنماء والقوة الدافعة للطبيعة،وتقوم .تعديل فيها

خصوصيته على الثورة على الشر والفساد بانتهاك سبيل اإلصالح والبناء 

تضحيات العظيمة التي ستكون السبب في البعس والنماء ،وهو وتقديم ال

انتصار للحياة واألحياء وبهذا يهزم الشر والموت وال يتمكنان من تحقيق 

وترك إليزيس مواجهة الشرير ست بكل وسيلة ممكنة يمكن لها أن .أهدافهما

توقفه عند حده وتنال منه ،وتكاد تنجح في القضاء عليه لوال تدخل ابنها 

ريس الذي يعتنق عقيدة أبيه في اإلصالح وير  أن مواجهة الشر تكون حو

بتوسيع دائرة الخير،أما هزيمة الموت فهي تتحقق بالتضحية والفداء التي 

لقد كانت إدانة باكثير ألخناتون وا حة رغم .ست ذن بالبعس والتجدد والنماء

قد وقف  ده تعاطفه معه وتقديره لشاعريته وأهدافه السامية،أما أوزيريس ف

ومعه في الوقت نفسه،ويبدو أن السبب يعود إلى المنهج اإلسالمي الذي عرف 
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عن الكاتب احتكامه إليه والذي ي من بوجوب التصدي للشر واالستعداد 

 .  لمجابهته، لكنه في الوقت نفسه يبارك يد السلم والمصالحة والبر اإلحسان
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