
 
  سيف مطاوع ىمحمد عبد الهاد الدينمحيى 

 اإللياذة ىلشخصية أخيمميوس ف اإلنسانية األبعاد

( فو  اإلليوا ة إلو    )ترجع أهمية دراسة األبعاد اإلنسانية لشخصية أخيمميوس  ال 
 ا تسوواندنا أيًووا  فوو  ف ووا ساسووتيعاب اإلليووا ة كم ووا بسصوو ألن ووا كسنووا الشخصووية األسلوو  فكووط  سلكن ووا 

(  نمال  متكامال   يمك  الًوس  نمو  المجتموع اإلقريكول م مموا يوراع الشوانر هوسميرس      )
سوووسا  كووواا سروووت السووورب أس السوووما  فعمووو  الووورقا موووا أا السووودث الووور ي  لمممسموووة هوووس سووورب 
ووسن ا الوور ي  هووس شخصووية أخيمميووس   أس بوواألسرل  لوو  الشووعسر الوو ل  طوورسادة  إال أا مًس

 فيكسل هسميرس : م مما يتًح ما فاتسة الممسمة ا سهس الغًب  يمم  نميا ن س
, ,

 (1)

                                                 
(1) Il. 1.1    

Kirk G. S., The Iliad. A Commentary. V. 1. books 1-4. Cambridge. 1985. p. 51. 
ا األسمسب شعر المالسا سالتراتيل  سلا يكتصر ه   افتتاسية األنشسدة شي ا  مألسفا  ف  كانت مناداة ربة الشعر ف

 افتتاسية "األنمال ساألياا" ل سيسدس    نم  هسميرس  فكط  بل تكرر ف
كاا قًب أخيميس  هس المسسر الر ي  لممسمة هسميرس   سرد تطسر قًب أخيميس  نبر أسداث اإلليا ة  

مس  تسجا البداية كاا قًبا ما أجاممنسا سببا  النسسابا ما المعركة  سبعد سفاة باترسك    ف ستعددت نتا جا
 نسدة أخيميس  إل  المعركة  سانت   بكتما أخيميس    قًبا نسس الطرسادييا  سكاا سببا  ف

  ل  البسث مأخس ة ما الطبعة اآلتية:  يجب أا أشير إل  أا النصسص اإلقريكية المستش د ب ا ف
Homeri Ilias, Recensuit, Arthurus Ludwich. Volum Alteerum. Lipsiae, in Aedibus 

B.G. Teubneri. MDCCCCVII ( 1978).                                                                             

 سفكا  ألرا  الباس يا  م مما رالت جينيس كيا فل كتاب ا:
Kim. J., The Pity of Achilles, Oral Style and the Unity of the Iliad. Oxford. (2000), p. 

178. 

تنكسا اإلليا ة إل   ال ة مشاهد لكل من ا ندد كتوب متسواسية  يبودأ المشو د األسل موع بدايوة الكتواب األسل 
ال وواما  سالمشوو د ال ووان  مووا الكتوواب التاسووع ستوو  ن ايووة الكتوواب السوواد  نشوور  سالمشوو د  سينت وو  بن ايووة الكتوواب

ريا  سسووسن نركوى فوو  هوو ا البسووث نموو  شخصووية األخيور مووا الكتوواب السووابع نشوور ستو  ن ايووة الكتوواب الرابووع سالعشوو
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(2)سد ين  يا ربة الشعر نا قًبة أخيمميس  با بيميس  المدمرة 
 

عوود كمووا تنت وو  أسوودا  ا بارامووة الطكووس  الجنا ىيووة ل يكتووسر بعوود تصووالح أخيمميووس  مووع ن سووا ب
 استجابتا لتسسل المم  الطرسادل: 

.
 (2)
 

 سكانت تم  ه  مراسا دفا هيكتسر  مرسض الخيسل 

سنظووورا  ألهميوووة إلكوووا  الًوووس  نمووو  العوووالا البطوووسل  ال وووسميرل بسصووو ا مجتمعوووا  تسوووسدع بعوووض 
شووكل العالروة االجتمانيووة سأسومسب ا بوويا أفورادع  رأيووت أا  المبوادئ األخالريوة  تموو  المبوادئ التوو  تونظا

 تكسا مكدمة ه ا البسث ه  إلكا  الًس  نم  الم  سا البطسل  ف  المجتمع ال سميرل 

 : األبعاد اإلنسانية ودورها فى تنظيم العالم البطولى

 تتسدد النكاط الر يسة ف   ل  الجى  ما البسث فيما يأت :
عوض الكويا األخالريوة التو  تسواند المور  فو  المجتموع ال وسميرل نمو  تسكيو  و إلكوا  الًوس  نمو  ب 2

 أهدافا الشخصية سأهدان نشيرتا ف  السرت ن سا 

و الكيا األخالرية الت  تنس  العالرة بيا أفراد العشويرة الساسودة  بسصو  ا أفورادا  يعيشوسا فو  مجتموع  1
 ساسد تسكما ريا أخالرية  

                                                                                                                            

أخيميس  ف  الكتب األسل سالتاسع سالرابع سالعشريا النتكادنا بأا ه ع الكتب تم ل النكواط المسسريوة فو  اإلليوا ة كم وا 
 بص ة نامة 

 روووواا نموووو  ترجمت ووووا نخبووووة مووووا األسووووات ة  لترجمووووات المسجووووسدة فوووول هوووو ا البسووووث مووووأخس ة مووووا ترجمووووة اإلليووووا ة التووووا ((2
 المتخصصيا تست إشران د/ أسمد نتماا 

 /الترجمة سفكا  لترتيوب الكتوب المترجموة: د  هسميرس  اإلليا ة: تسرير سمراجعة مكدمة: أسمد نتماا  سشار  معا ف
المجمو   ا 1002نوادل النسوا   الكواهرة  /د ل سيد نبد السالا البراس  /د  منيرة كرساا /د   نبد السهاب يس  لط 

  األنم  لم كافة

(2) Idem .24.804.  

 :أًافت بيتا  آخر بعد ه ا البيت  تسجد بعض النصسص الكديمة الت
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رات األخالريووة لتكيوويا شخصووياتا سسووسن نكت وو  هنووا بالسووديث اسووتخدا هووسميرس  بعووض التعبيوو
)نووا التعبيوورات  "النبيوول  ال اًوول  التكوودير"  )

(2)
بسصوو  ا أهووا التعبيوورات  

 األخالرية ف  المجتمع ال سميرل 

يجوووب أا نشوووير  فووو  البدايوووة إلووو  أا الشخصووويات ال سميريوووة  أس نمووو  األرووول التووو  اهوووتا ب وووا 
يرس  كوووانسا موووا أصوووساب المكانوووة االجتمانيوووة المتميوووىة  سموووا الممكوووا أا نطمووو  نموووي ا "نوووبال " هووسم

(   سووسا  كووانسا مووا الممووس  أس مووا األ ريووا  أصووساب المكانووات المتميووىة فوو  المجتمووع سهووا (
سمووع  لوو  يوورل هووسميرس  أا تموو  الصوو ة لووا تكووا كافيووة لمتميووى  أس نموو  األروول ال  األسوور المالكووة 

بووووورها نمووووو  أسكيوووووة الشوووووخص النبيووووول فووووو  مكانتوووووا االجتمانيوووووة  فعمووووو  سوووووبيل الم وووووال  سووووواربيدسا ت
( )سجالسكووس   ( )  كوواا سوواربيدسا ابنووا  لىيووس  ( نووالسة نموو  مكانتووا  (

االجتمانيووووووة المرمسرووووووة  ف ووووووس مموووووو   ستكرمووووووا نشوووووويرتا كمووووووا لووووووس كوووووواا إل ووووووا   أل أنووووووا كوووووواا نبوووووويال        
( سمع  ل  فانا يرل أا مكانتا االجتمانية س رساتا ال ترر  با إلو   (1)ما الدرجة األسل   (

)صوو ة "ال اًوول"  تسكوو  مووا خووالل تبوويا نشوويرتا  لووا  التكووريا  كمووا يعتكوود أا أسكيتووا فوو  (
 فيبدأ سسارع مع جالسكس  متسا ال : فكط   مكانتا االجتمانية

(3)

 جالسكس : لما ا ننال نسا اال نيا التكريا فل ليكيا؟

كوواا سوواربيدسا سجالسكووس  مووا النووبال  سروود أصووبسا كوو ل  ألن مووا ينسوودراا مووا سوواللة نبيمووة  
سألن موووا لوووا يتكبووودا مشوووا  السصوووسل إلووو  هووو ع المكانوووة  سيووورل سووواربيدسا أن موووا يجوووب أا يبرهنوووا نمووو  

                                                 

(1) A Greek-English Lexicon. Compiled by H. G. Liddell and R. Scott. Oxford. (1996), p. 

241.  

"نبيول المسلود  رريو   شوجاع  فاًول   الكوادر   فعم  سبيل الم ال  تعن عددت معن  ه ع الكممة  : ت  
هنووووا لمتمييووووى بين ووووا سبوووويا الصوووو ة  ال اًوووولك يوووورة أخوووورل  سروووود فًوووومت اختيووووار معنوووو    باإلًووووافة إلوووو  معووووان "نموووو 

  "تكوودير  فًوويمة  ريمووة  فتعنوو سنشووير إلي ووا بالصوو ة "نبيوول"  أمووا   نبيوول المسلوود سالتوو  تعنوو  التوو 
  سسن نشير إلي ا بمعن  )تكدير(" استراا  كرامة     

(2) Adkins A. W. H., Merit and Responsibility, A Study in Greek Values. Chicago and 

London. (1960). (1975), p. 34. 

(3) Idem. 12. 310f.  
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ا يتمتعوواا بووا مووا مكانووة اجتمانيووة  سهوو ا لووا يتووأت  إال ب جوور سيوواة التوورن  سالتكوودا إلوو  أسكيت مووا بموو
) الصوو سن األسلوو   لكوو  يسصووال نموو  التكوودير الوو ل يرروو  ب مووا مووا مكانت مووا بسصوو  ما مووا  (

) النبال  ) األفاًلسيصبساا ما  (  فيكسل:  (2) (

  (2)
 

 يجب نمينا أا نكن ف  طميعة المكاتميا

 سأا نساجا الكتال الًارل  ست  يكسل الميكيسا ننا دا ما  
ي  عيا إا ممسكنا ال يا يسكمسا ف  ليكيا ليسسا ًس

ًح ساربيدسا أا أهوا ميوىة لممسواربيا ال وسميرييا هو  بسوالت ا فو  الكتوال  سرود س صو ت لكد س 
  بينمووووووا س صوووووون المسووووووارب بالصوووووو ات "الشووووووجاع"  ) (اإلنجوووووواىات العسووووووكرية بكممووووووة "التميووووووى" 

( ) س "ال اًوووول" ( )س "النبيوووول"  ( )"التكوووودير"    سكوووواا( لجووووا ىة اهووووس  (
)المادية المعرسفة باالسا "جا ىة مادية"  االت  يسصل نمي ا ه  ف  صسرت  سسيوث أا هو ع   (

  أس بمعن  آخر الجا ىة تمنح البطل ص ة التميى نا أررانا  فعم  المسارب إ بات أسكيتا ب  ا التميى
دا إل  الص سن األسل  ف    سه ا لا يتسك  إال بالتكسيسصل نميا لال  بالتكديرنميا إ بات جدارتا 

الجيش سمساج ة المخاطر بكمب جسسر كمما تطمب األمر  سالمسوارب النبيول لوا يسوارب األنودا  فكوط 
موووا أجووول سصوووسلا نمووو  التكووودير  بووول يتنووواف  أيًوووا  موووع ىمال وووا المسووواربيا فووو  تسكيووو  اإلنجووواىات 

ظ ار األنمال البطسلية  (1)العسكرية سا 
 

سكوس  أا المجتموع ال وسميرب بطبكاتوا االجتمانيوة كافوة سيتًح ما سديث سواربيدسا موع جال
ي كووودر أسل ووو  الكوووادريا نمووو  تسكيووو  أهووودان مجوووتمع ا: فوووالمجتمع ال وووسميرل فووو  أشووود الساجوووة 

                                                 

(1) Adkins., Merit. p. 18. 

(2) Idem 12. 315-317. 

(3) Zanker. G., the Heart of Achilles, characterization and Prsonal Ethics in the Iliad. Univ. 

of  Micchigan press, (1994, 1995, 1996, 1997), p. 11f.  
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لمدفاع نا سسدة المجتمع السياسية ساالرتصادية  سل ل  فواا أك ور األشويا  ريموة هو  أرسيا   لمساربيا
 (2)الشجانة ساألسمسة الجيدة 

)" "الجوووا ىة الماديوووةميوووة ستظ ووور أه المسوووارب موووا سوووديث  تكوووديربسصووو  ا تعبيووورا  نوووا  (
 أجاممنسا مع أخيمميس   فيكسل لا:

(2)  

 أتناىل نا قنيمت  سأا أبك  هنا ص رأتطمب من  أا 
 اليديا ست  تستبك  أنت قنيمت ؟

 سيرد أخيمميس  را ال :

(3)  

 باالستيال  نم  قنيمت  ساآلا ت ددن   أنت بال ات 
 لت الك ير ما الج د ف  سبيل السصسل نمي ا الت  ب 

)سمموووا سوووب  يتًوووح أا التكووودير  هوووس هووودن المسووواربيا ال وووسميرييا  سالووو ل موووا أجموووا  (
يساج وووسا الموووست بكموووسب ال تعووورن الخوووسن  أس بمعنووو  آخووور كووواا نمووو  المسووواربيا إظ وووار "التميوووى"     

( يسصومسا نمو  التكودير الو ل يوتا التعبيور    المنافسات الرياًية؛ لكو فف  ساسة الكتال أس  (
)ننووا فوول صووسرة ماديووة ت عووورن باسووا  هووس الوو ل يموونس ا "السووومعة التكووودير   لوو  أا سالمؤكوود  (

)الطيبووووة"     إلوووو  ليووووؤدكمووووا أنووووا   المكانووووة االجتمانيووووة المميووووىة  موووومسصووووسل نالتوووو  تووووؤهم ا ل (

                                                 

(1) Adkins A. W. H. ”Values, Goals, and Emotions in the Iliad”. Ph. V.  
 &&. (1982),  pp. 292- 326. p. 294. 

(2) Idem 1.133 -136.; Kirk. op. cit. p. 67. 
وسن ت ه ع األبيات إل  ك ير موا النكود  بسوبب ًوعن مستساهوا المًس نوالسة نمو  أا هو ع الكمموات ال تميو    تعًر

 بأجاممنسا 

(3) Idem 1.161f. 
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تعبور   التو الشو رة   فالتكدير هس السسيمة إل  يرلال سم المسارب ايطمح إلي  ت ال (" )الش رة"
 (  2) ال دن العاا لمسياة البطسلية نا

سبالتسديوود فوو  المووست  ف ووا يعممووسا أن ووا بشوور  سسووسن  ()انتكوود اإلقريوو  فوو  الكوودر 
يمستووسا يسمووا  مووا  سووسا  كووانسا فوو  الصوو سن األسلوو  لمجوويش أس نموو  أرا ك ووا فوو  رصووسرها  ف ووا نموو  

    سال يسووتطيع أسوودربووات الكوودر ا روودر المووست يالسك ووا أينمووا كووانسا  سهوو ا الكوودر فوو  أيوودليكوويا مووا أ
أا ي عجل بوا أس يوؤخرع  سلو ل  نجود أسل و  األبطوال يتسوابكسا إلو  مساج وة  سسا  ما اآلل ة أس البشر 

ير  المخاطر بكمسب جسسرة  فتم  ه  السسيمة السسيدة أمام ا لتسكي  رقبت ا ف  السصسل نم  التكود
فيكوسل  (1)ال ب سيسك  ل ا ش رة خالودة سسومعة طيبوة  فو  مساسلوة مون ا لمتغموب نمو  رودرها البشورل 

 ساربيدسا:

 (3)
 

 لس كاا ال رسب ما ه ع السرب
 يجعمنا نعيش لألبد سنصبح خالديا 
 ما كنت ألسارب ف  طميعة الص سن 

 ( لىسجتا:    )كما يكسل هيكتسر 

(4)
 

 يا ىسجت  السبيبة  لا يبعث ب  أسد إل  هادي  إا لا
                                                 

(1) Zanker. op. cit. p. 12.  

(2) Adkins., Merit . p. 17 ff. 

(3) Il. 12. 322- 324. 

يماا هيكتسر بالكدر )7-233 .19كر أسدسيس  )رارا فمس ة ساربيدسا ب   ( 9-488 .6( سا 

(4) Il 6. 487- 489. 
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 يكا ه ا هس ردرل س ال أسد يتممص ما ردرع المستسا 
يعا   ف س ردر مرسسا لممر  من    سالدتا نبيال  كاا أا ًس

ال تشير دنوسة سواربيدسا لصوديكا جالسكوس  بم اجموة جيوسش اإلقريو  إلو  الم  وسا البطوسل  
ال سميرل فكط  سلكن ا كانت ف  سد  ات ا مظ را  ما مظاهر البطسلة  ألا البطسلة ال سميرية لوا تكوا 

دراكووا لستميووة مستووا   مسووددة ب عوول مسوودد  ف وو  مسروون ينشووأ نووا معرفووة اإلنسوواا بسوودسدع البشوورية  سا 
فاألبطووال ال ووسميرييا نموو  يكوويا مووا فنووا  ا  سمووا  ووا كوواا نمووي ا تسكيوو  مووا يس ووظ  كووراها  سلووا يكووا 
هنوا  سوسل طريو  ساسود أموام ا  سهوس التكودا إلوو  طميعوة الصو سن  لتسكيو   لو  المجود الو ل يًووما 

 (2)أل أا الم  سا البطسل  معرفة يتسلد نن ا فعل  ل ا الخمسد 

شوووجانة فووو  مساج وووة المخووواطر  سخاصوووة السربيوووة من وووا  هووو  سسووويمة سموووسجى الكوووسل: كانوووت ال
باإلًافة إل  كسن ا سسيمة السصسل  اإلنساا ف  المجتمع ال سميرل لمتغمب نم  رصسرع أماا اآلل ة 

نموو  التكوودير   لوو  التكوودير الوو ل يسكوو  المجوود سيعطوو  السيوواة اإلنسووانية معنوو  سريمووة  باإلًووافة إلوو  
 (1) ل البطلخمسد  كر 

ا كانوووت ممسموووة هوووسميرس  رووود أكووودت أا هوووودن الجيوووسش اإلقريكيوووة هوووس االسوووتيال  نموووو  سا  
طووورسادة  فان وووا رووود نبووورت أيًوووا  نوووا الكووويا اإلنسوووانية  التووو  تسووواند أفوووراد هووو ا المجتموووع نمووو  تسكيووو  

"الشوخص النبيول هوس الو ل س   ما خالل بعض العبارات األخالرية  م ل "ما العار أا ت  ىا" اأهداف 
ج وودع فوو  المعركووة"  كمووا نبوورت نووا بعووض العساطوون بعبووارات مما مووة  سمووع  لوو  فاننووا يبوو ل أرصوو  

يجوووب أا نشوووير إلووو  أا بعوووض العساطووون رووود ت ووورى سووومسكا  موووا يعررووول تسكيووو  األهووودان  سوووسا  نمووو  
 (1)المستسل الشخص  أس العاا 

                                                 

(1) Mueeler M. “ Knowledge and Deusion in the Iliad” Essays on the Iliad, selected modern 

Criticism, edited by Wright J. Bloomington and London. (1978), pp. 105-123. p. 105; 

cf. Hainsworth. B. , The Iliad: A Commentry. V. 111. Cambridge. (1993), p. 353 

(2) Adkins. Values, p. 297. 

(3) Adkins. Values. p. 29. 
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ة  سسوسن نكت وو  هنووا بالسووديث نووا الشوو كة بسصوو  ا شووعسرا  سووافىا  نموو  تسكيوو  األهوودان العاموو
 ما ناسية  سبسص  ا نا كا  يعس  األبطال نا تسكي  أهدان مجتمع ا ما ناسية أخرل 

 أا نووا فوو  البدايووةانتبار   فوو نًووع أا( أننووا يجووب Junyo kimتؤكوود الباس ووة "جينيووس كوويا" )
 أا سهوس مسودد  المعركوة  فو الور ي  لبطولا فودسر  البطسليوة لمورسح مغوايرم  وسا  لمش كة العاا الم  سا

 :فيكسل هيكتسر (2) ي كتل أس عدسال يكتل

 (2)  
 سأساج ا  سج ا  لسجا  سا  ا فاى هس بالنصر أس فىت أنا فالا السرب بل

 الغالب  سما رتل ي كتل ف باألشخاص نىيا ال يس ل  إنياليس 

" سووومسكايسووودد  لالوو  هوووسدسر المسوووارب  اإ" يكوووسل فيووا لالووو  (Redfield) ردي يموود يؤكووود موواك
 اسالخسن سأا يتعمموسا كيون يبجموس  الرسمةنم  األبطال ال سمرييا أا يك رسا  يجب"يستمر ف  رسلا س 

األخوال  سموا  وا بنوا   نمو  سج وة النظور هو ع  فواا  "اآلخوريافًيمت ا نمو  سسواب سيوات ا أس سيواة 
 (1) سسابات ا ما الش كة تبعدية البطسل

مووا  جوى   سالجودير بالو كر أا م  ووسا الشو كة لووا يكوا راصوورا  نمو  المجتموع ال ووسميرل  بول كوواا 
  سكاا سومس  "أندا   مع سسي ا  "تكسا طيبا  مع أصدرا     تكً  بأا الت  نامة األخال  اإلقريكية

ووسع ال شوو كة فوو  تنسووي  العالرووة بوويا أفووراد أخيمميووس  فوو  الكتوواب األسل أفًوول دليوول نموو  أهميووة مًس
المجتمع الساسد؛ فش كتا نم  األخييا لا تكا مجرد مشانر دفينة  بل كانت سافىا  لا يجعما ي عل موا 

يطالوب روادة الجيوسش بعكود اجتمواع لبسوث أسوباب الطوانسا  ف وس ي عول موا ي يد أصدرا ع  سل ل  فانوا 
مووا السبووا  الوو ل  مسوواندت ا نموو  الشوو ا   ي بووت تدخمووا أنووا راقووب فوومووا المووست  س  أصوودرا عينكوو  

                                                 

(1) kim. J., op. cit. p. 14f. 

(2) Idem 18. 308f. 

(3) Redffield. M. “The Wrath of Achilles as tragic error” Essays on the Iliad, Selected 

Modern Criticism, edited by Wright J. Bloomington and London. (1978), p. 92. 
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وو  اإللووا أبسلمووسا  الوو ل رفووع  الشوو كة  فكوود اسووتطاع بوودافع يعووانسا منووا نووا األخيوويا  قًووباأا يستًر
(2)سأسرن الطانسا 

 

( رود )( سنكيًو ا "نوديا الشو كة" )سالشئ الالفت لمنظر هس أا ص ة "مشو  " 
 نووديا" بالصوو ة إليووا أشووير الوو بسة نموو  أنووا الشخصووية السسيوودة ارتبطتووا فوو  اإلليووا ة بووأخيمميس   نووال

 () سأيوووا  () فوووسينيك  م ووول الصووو ة هووو ع نميوووا يطمكوووسا بوووا ايالمسيطووو فكووول  "الشووو كة
 إلووو  العوووسدة رفًوووا بسوووبب سينتكدسنوووا  () سالميرميووودسا () سبووواترسكمس 

ر:فيكسل نيستس  اإلقري   سمساندة المعركة

 (2)  

 يا سلدل أخيمميس  قيظ  كبير  فال يمي  ب  أا تمم 
 ه ا الكمب ال ل ال يميا 

 بيا أفراد العشيرة الساسدة  تكسل جينيس كيا:  العالرة االجتمانيةف  تنظيا  الش كةسنا أهمية 

                                                 

(1) Kim. J. op. cit. p. 74. 

وية( بول هو شو كتا ما الساًح أا شو كة أخيميوس  أس نودا وسنا  هاموا     ليسوت مجورد فكورة تصوادفية )نًر تم ول مًس
ال تسودث أك ور موا أربوع   التعبيورات البالقيوة سالمتًوادات ل وا التوما خالل بعض  ه ع ال كرة نم  تأكيدال يتاأسال : 

مخصصوة لشو كة  622نشور  البيوت  لالنشيد الساد  ف ألا السالة المسجسدةمرات ستكسا مكتصرة نم  أخيميس   )
  م وول األهميووة المسسريووة لمسبكووة الدراميووة الخاصووة باإلليووا ة ات  هوو ع ال كوورة مووع األسووداث  بوواترسكمس (   انيووا : تووأت

البع ووة سنووسدة بوواترسكمس   ووا نووسدة أخيميووس  ن سووا ساأللعوواب الجنا ىيووة ستسسوول بريووامس    ال ووا : ال كوورة تكووسا متطووسرة 
ت ظ وور أا فكوورة نوودا شوو كة أخيميووس  نموو  أصوودرا ا   لكوو لمكصوويدة:  يشووكل البنووا  ال نوو ل  الوو  نمووس ج مسسوويك  فوو

سبتموو   إلوو  شوو كتا نموو  بريووامس   لع الطوورسادييا تووؤدسفكوورة نوودا رسمتووا تجوواإلوو  شوو كتا نموو  بوواترسكمس    لتووؤد
)موا خوالل سج وة  ما يخص فكرة شو كتا   فيالطريكة يتا إيجاد السل مرتيا لمرساية الخاصة بعدا ش كتا  م مما يسدث

ربول السول  السومس   نوا التغييور فو ممسسظوةتموار  دسرهوا بسصو  ا األلعواب الجنا ىيوة   النظر أا شو كة أخيميوس  فو
  ( الن ا 

(2) Il 9. 496 f.   
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يتا تأكيد ه ع ال كرة ما خالل بعض التعبيرات البالقية الت  تتكرر ك يرا  ف  الممسمة  ستكتصر  أواًل:
فكود ن سوبت الشو كة  622نم  أخيمميس   )فيما ندا السديث فو  الكتواب السوادل نشور  البيوت 

 إل  باترسكمس (  
 ة  م وووول البع ووووة سنووووسدة : تووووأت  هووو ع ال كوووورة مووووع األسووووداث  ات األهميووووة لمسبكوووة الدراميووووة ل ليوووواثانياااااً 

 باترسكمس   ا نسدة أخيمميس  ن سا لمكتال ساأللعاب الجنا ىية ستسسل بريامس  ألخيمميس   
: تتطسر فكرة ندا الش كة بتطسر البنا  ال ن  لمممسمة: لك  ت ظ ور أا فكورة نودا شو كة أخيمميوس  ثالثاً 

نموو  الطوورسادييا تووؤدب  نموو  أصوودرا ا تووؤدل إلوو  شوو كتا نموو  بوواترسكمس   سفكوورة نوودا شوو كتا
إل  ش كتا نم  بريامس   سب ل  تصبح ش كة أخيمميس  نمو  بريوامس  س يكوة الصومة بغًوب 

 (2)أخيمميس  

 لغًوباأخيمميوس  بسصو  ا منارًوة  شو كةسف  السكيكة أا هسميرس  لا يكتن بوالتركيى نمو  
أفوراد العشويرة الساسودة  سهو ا موا  يونظا العالروة بويا أس شوعسرا  إنسوانيا    ريمة أخالريوةفكط  بل بانتبارها 

سوسن نتعوورض إليووا فوو  مكوواا آخوور مووا هوو ا البسوث مووا خووالل التعميوو  نموو  أسووداث الكتوواب التاسووع  
 سبالتسديد سسار أخيمميس  مع أنًا  البع ة 

 

 

 

 
 

 
 

                                                 

(1) Kim. J., op. cit. p. 
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 أخيمميوس
تعوووورض اسووووا أخيمميووووس  لك يوووور مووووا األبسوووواث سالتسميوووول  سنظوووورا  لعوووودا الع ووووسر نموووو  جوووو سر  

  يكووسل نوواج   (2)  وو ا االسووا سووسل ارتووراح بأنووا روود يكووسا مشووتكا  مووا اسووا الن وور أخيمميووس اتيمسلسجيووة ل
(Nagy)   را موووة موووا الت سووويرات المختم وووة التووو  توووا كانوووت نتيجوووة البسوووث سوووسل معنووو  اسوووا أخيميوووس

سموا أك ور الت سويرات ربوسال  هوس  تكديم ا نم  مدار السنيا لمبسث ف  معن  اسا بطل اإلقري  األسل 
سهووووووووس أا اسووووووووا (Leonrad Palmer) ر الوووووووو ل جووووووووا  بووووووووا "ليسنووووووووارد بووووووووالمير" الت سووووووووي

)أخيمميس    سال يعتمود هو ا الت سوير نمو  الدراسوة   -مشت  ما كممت   (
سال يمكننوا أا نوديا هو ا ؛ االتيمسلسجية لمعن  اسا أخيمميس   بل هس نتاج أبساث نديدة سسل اإلليوا ة

ستطيع أا نبرها أا المعن  المكصسد "شعبا ال ل با سىا" ناتج نا دسر أخيمميس  التركيب مادمنا ن
بالعبوارتيا  مباشورة سنمينا أا ن سص كين أا ال كرة العامة لصسرة أخيمميس  نم  نالرةاإلليا ة   ف 
 (1)( س"سشد المساربيا" )( " )السىا"

 ة موا أسوداث اإلليوا ة ن سو ا  ف و  الكتواب تتًح العالرة بويا اسوا أخيمميوس  سدسرع فو  اإلليوا
(  ينسووووسب مووووا المعركووووة سيوووورفض أا يشووووار  مووووا أجوووواممنسا ) يغًووووباألسل سوووويا 

هيكتوسر  لنم  أيود ( ) األخييا سرب ا ًد الطرسادييا  سرد ترتب نم   ل  هىيمة األخييا
ب الوور ي  فوول هووىيمت ا نموو  أيوودب كوواا السووب قًووباسالطوورسادييا  فانسووساب أخيمميووس   أس بالتسديوود 
أخيمميوس  موا رفاروا  فانتشور الخوراب سالودمار  قًوبالطرسادييا  ساستمر جويش اإلقريو  يودفع  موا 

بووووويا األخيووووويا  ساتسوووووعت دا ووووورة ال وووووال   سسصووووول سوووووىا األخيووووويا إلووووو   رستوووووا بموووووست بووووواترسكمس  
آخور يغيور  سبمعنو  موا األخيويا  قًوبا( بيد هيكتوسر  نند و  يتنواىل أخيمميوس  نوا )

 الموستسيسج  وا نسوس الطورسادييا  سيعوسد أخيمميوس  إلو  الكتوال  لينشور  قًوباأخيمميس  اتجاع س اا 
 نناصر الجيش الطرسادل ستتجرع العا الت الطرسادية السىا نم  يديا  بيا

                                                 

(1) The Oxford Classical Dictionary. Edited by N.G.L., Hammond and H. H. Scullard, 

Second Edition. Oxford. (1979), p. 4f. 

(2) Nagy G. The Best of the Achaeans, Concept of the Hero in Archaic oetry. 
Baltimore and London. p. 70f; 
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 اسوتند فو  ت سويرع السووا أخيمميوس  نمو  دسرع فو  اإلليووا ة  "ليسنوارد بووالمير"نمو  الورقا موا أا 
إال إنن  أرل أا ه ا الت سير ال يكتصر فكط نم  أسداث اإلليا ة  بل نم  سجوسدع فو  السيواة ن سو ا  

 فأخيمميس  كاا سببا  لسىا كل المسيطيا با 

الخالووودة  ()  يتوووي بووويا  لمكوووا  قيووور متكوووافئ  ا  نتاجوووكووواا سجوووسد أخيمميوووس  فووو  السيووواة 
 سبسسوويدسا رقبووة ىيووس لووا يشوور إلوو  هووسميرس  أا  سالجوودير بالوو كر ؛ ال ووان (2)() بيميووس س 
بووالكسل: إا ىيوس  ىن  يتووي  إلوو  بيميووس  مكافووأة لووا  ساكت وو الووىساج مووا  يتووي     فو ()

) نموو  نصوويسة الربووة ميتووي  نموو  شووجانتا  سروود فعوول ىيووس   لوو  بنووا      التوول تنبووأت بووأا (
هس الط ول السسيود نمو  األرض النواتج موا  مميس أخيكاا سنمسما  سلدا  أرسل ما أبيا   ستنجب يتي  
 (1) البسر إل  إنساا اتسسري إسدل ىساج

                                                 

(1) Oxford Classical. Dictionary. S. v. Peleus. p. 794. 
  اشوتر  بيميوس  موع شوكيكا تالموسا فو Apollod. 3. 160)موا ايجنوا  سم مموا سرد ننود أبسلموسدسرس  )  بطول روسم

تط وور هنووا  مووا يووث س  فوو هب بيميووس  إلوو  بي يووا   رتوول أخي مووا قيوور الشووكي  فسكيووس   سروود نارب مووا سالوودهما بووالن 
موورة أخوورل      سلكنووا لمموورة ال انيووة رتوول سالوود ىسجتووا  ستعوورض لمن وو جريمتووا نموو  يوود ايرستيووس  ستووىسج ابنتووا أنتيجووسن

ف هب إل  ايسلكس  سيث ط رع أكاستس  ابا بميا  ما جريمتا  سما أش ر الكصوص سسلوا  إنوا توىسج موا  يتوي  
 أنمالا الكسمية  كما أهدتا اآلل ة أسمسة ما صنع هي ايستس  سسرية البسر  سرد ىف ا ىيس  إليا مكافأة لا نم  

(2) Redfield. op. cit. pp. 85, 88.               
كانت  يتي   سسرية البسر  ما العمالكة  سلكن ا سر ت إل  جانب ىيس  فل سربوا ًود العمالكوة  سلو ل  كانوت  ات 

موا ىيوس  سبسسويدسا  سلكوا الربوة ميتوي  سو رت ما موا مكانة خاصة ننود ىيوس   سرود تسواب  إلو  الوىساج من وا كول 
إلو  أا يىف وا  أا  يتي  ستنجب ابنوا  ي وس  أبيوا روسة  نند و  ابتعود نن وا اإلالهواا  سلكوا ىيوس  ظول ي وتا ب وا  سرورر

تووىسج بيميووس  مووا  يتووي  سأنجبووت لووا أخيميوووس   سألا االبووا يوورث طبيعووة أبيووا  فكوود كووواا  بيميووس  البطوول الكووسمل 
أال تًر  أما  ستساسل أا ترفعا إل  مصان اآلل وة  فكوررت تط يور بودا أخيميوس  موا   سانا   سالطبيعأخيميس  إن
ووسع  فبعًوو ا رووال إا أمووا كانووت تعوورض أخيميووس  لمنووار كوول اآلدميووةالصوو ات    ستعووددت األسوواطير سووسل هوو ا المًس
يتووي  أمسووكت بابن ووا مووا كعبيووا تكووسل إا      سلكووا أك وور األسوواطير انتشووارا   التوواآلدميووةنموو  صوو اتا   يووسا لتكًوو

وووعت بوووار ميووواع ن ووور المكووود   سنمسموووا  كووواا سجوووسد أخيميوووس  مسوووببا  ألموووا  ألموووا  ف وووس بالنسوووبة إلي وووا   جسووودع فووو  سًس
أنمووا  البسوور كوواا يعوويش هووس نموو  األرض  ساألهووا منوو  لوو  كمووا  هووس أا سجووسد   فوو  كالغريووب  فبينمووا تعوويش هوو
               المم وووووت لمنظووووور هنوووووا  ئسالشووووو  نر البشووووور سخاصوووووة السوووووىاربوووووة خالووووودة تتووووو س  مشوووووا  أخيميوووووس  جعووووول أموووووا سهووووو
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ع أخيمميس  فل السياة مسيرا   قير مسدد المالموح  ف وس نصون إلوا سنصون إنسواا   كاا ًس
سالسا بينا سبيا الع سر نمو   كمالا است سرع سند ف ًيمتا   ا  العالا أس  ه ا لي  لا مكاا معمسا ف

سبالنسووبة ألمووا كوواا أخيمميووس  إنسووانا  ينتموو  إلوو  نووالا  اآلل ووة  نووالا  هوو ا العووالا أس فوو  فوو لووامكوواا 
سجوووسدع نمووو  هووو ا الشوووكل جعووول أموووا خاًوووعة بووودسرها   كموووا أا البشووور المكووودر نميوووا الموووست سالمعانووواة

سالجووودير   البشووور؛ ف ووو  تتووألا ستسوووىا لسوووىا ابن وووا بوول ستنتسوووب م ووول بووار  األم وووات لمستوووا ألساسووي 
أا سجوسد أخيمميوس  ال امشو  بويا العوالميا كواا مكتبسوا  موا سجوسد أموا ال امشو  أيًوا   فعمو   ربال ك

 (2)الرقا ما نالرت ا الس يكة بآل ة األسلمب  إال أن ا لا تكا من ا  ف   ما العمالكة 

 أخيمميوس فى عيون اآلخرين:
إلقريووو  ًووود : موووا الووو ل أتووو  بوووأخيمميس  إلووو  سووورب اإا السوووؤال الووو ل يطووورح ن سوووا هنوووا هوووس

 ؟طرسادة

( مووع بوواري   تجمووع أموورا  اإلقريوو  ( إلوو  طوورسادة ) بعوود أا انتكمووت هيموويا )
( األكبووور  انتكاموووا  موووا ليكوووسدسا جيشوووا  كبيووورا  تسوووت ريوووادة أجووواممنسا  شوووكي  مينووويالؤ  )

بوأا اإلقريو  لوا  ( كواا رود تنبوأالطرسادييا سلك  يسوتعيدا هيمويا؛ سلكوا العوران كالخوا  )
نبوس ة العوران كالخوا  بوأا   يتوي  سويا نمموتيستطيعسا تدمير مدينة طرسادة إال بسجوسد أخيمميوس   س 

طرسادة لا تسكط إال بمشاركة أخيمميوس   فىنوت سألبسوت ابن وا البوالا موا العمور تسوع سونسات مالبو  
دي   سسويا نموا كالخوا  ليعيش هنا  سسط بنات المم  ليكسميو ال تيات سأرسمتا إل  جىيرة سكيرس 

بمكوووواا أخيمميووووس  نصووووح أسديسوووويس  بالوووو هاب إلوووو  المموووو   سبال عوووول  هووووب أسديسوووويس  إلوووو  المموووو  
ت  يتي  األمر نمو  أخيمميوس    ليكسميدي  سأخبرع بأمر أخيمميس  المتنكر ف  ىل فتاة  سسيا نًر

سافو  ا  إلو  سطنوا  فأخبرتا أنا سوسن يسكو  مجودا  خالودا  نمو  السواسل الطورسادل  سلكنوا لوا يعوسد سيو
 (1)أخيمميس  نم  ال سر سررر االشترا  ف  سرب طرسادة 

                                                                                                                            

إلو   () أا  يتي  بسص  ا هدية ىيس  إل  بيميس  كانت شبي ة بكصة هيمويا بسصو  ا هديوة أفرسديوت
 () باري 

(1) Redfield. op. cit. p. 86. 

(2) Adkins. Values p. 27. 
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أخيمميس  نا أررانا  فعم  الرقا ما أا هدفا السسيد موا سرا   تميىسأنتكد أا ه ا هس سبب 
الووو ب ينوووادل بوووا سووواربيدسا سجالسكوووس  سقيرهموووا موووا المسووواربيا األخيووويا  المجووودسووورب طووورسادة هوووس 

 لممجوداا نم  يكويا موا نودا نسدتوا سيوا  إلو  سطنوا  فسوسن يودفع سياتوا  منوا  سالطرسادييا  إال أنا ك
  ف  اإلليا ة تختمن اختالفا  ج ريا  سالسمب  اإليجاب  بجانبي اال ل يسصل نميا؛ سل ل  فاا صسرتا  

 نا بار  األبطال  

سا  ا كوواا بعووض النكوواد يكسلووسا إا هووسميرس  لووا يشوور إلوو  أخيمميووس  بأيووة صوو ة تختموون نووا 
  إال أننوا يجوب أال ننسو  أا لمكايي  البطسلة البشريةص ات بار  األبطال  سما الممكا تكسيما سفكا  

هسميرس  رد ميىع ف  نساح نديدة  فعمو  سوبيل الم وال  ننود مكارنتوا ببوار  األبطوال كواا هوس األسورع 
(  أخيمميوس  بالصو ة ) قًبساألرسل سباختصار األفًل  ساألها هس أا هسميرس  سصن 

ت  كر تم  الص ة ف  األدب اإلقريك  برمتا لتعبر نا شعسر إنسواا موا  سرد رال بعض الباس يا: لا 
سلكن ا كانت تعبر دا ما  نا قًب اآلل وة  سهو ا السصون لغًوب أخيمميوس  لوي  مجورد تعبيور نوا 

سوانيا  إن مكانة أخيمميس  نند اآلل ة  سلكنا إنالا موا هوسميرس  بوأا قًوب أخيمميوس  لوي  قًوبا  
  سيؤكوود هووسميرس  نموو  هوو ا سوويا سمووا  ووا نوودا جوودسل المسوواسالت اآلدميووة فوول ت د ووة هوو ا الغًووب

 قًبةبكسلا  ف  الكتاب األسل  نا  (2)()أبسلمسا  سقًبأخيمميس   قًبيساسل بيا 
 أخيمميس :

(2)
 

  الت  ألسكت باألخييا مآس  ت س  السصر

 أبسلمسا:  قًبسبكسلا نا 
 

 
 (3)  

 سل  ا فاا اإللا ال ل يطم  س اما بعيدا  رد

                                                 

(1) Zanke.op. cit. p. 10f. 

(2) Il. 1. 2. 

(3) Ibid. 96-98. 
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 صب المآس  فس  رؤس  الدانا ييا

( التوو  " )آالاكووا التعبيوور نن ووا بكممووة "أخيمميووس  سأبسلمووسا ساسوودة سيم قًووبفنتيجووة 
 (2) أختارها هسميرس  بن سا

سنم  الرقا ما سجسد أبطال ك يريا ما نسل اآلل ة ف  ص سن الجيش اليسنانل سالطرسادل  
إال إننا ال نرل أل اتصال مباشر بيا ه ا البطل س سيا ما اآلل ة  فيما نودا أخيمميوس ؛ ساألك ور موا 

سالدة أخيمميس  تتمتع بمكانة خاصة نند ىيوس   فم مموا جوا  نمو  لسواا أخيمميوس    ل  كانت  يتي 
 (1)(  كاا ىيس  يديا بال ًل ل يتي   ف   الت  أنك تا نندما تآمر نميا بسسيدسا سهيرا )

سربل الخسض ف  السديث نا صسرة أخيمميوس  فو  نيوسا اآلخوريا  يجوب أا نشوير إلو  أنوا 
وسع الور ي  ل ليوا ة إال أا  أخيمميوس  قًبإ ا كاا  وسع الم ويما  شو كتاهوس المًس كانوت هول المًس

فالغًوب سالشو كة سج واا متنارًواا لمعمموة ن سو ا  أس نمو  سجوا التسديود كواا نم  أسوداث اإلليوا ة  
نموو  األخيوويا  شوو كتاسلوو ل  كانووت  الغًووب سالشوو كة همووا المسركوواا السكيكيوواا لتصوورفات أخيمميووس  

طانسا  بم ابة سافىا  دفعا إل  دنسة رادة الجيسش إلو  البسوث فول أسوباب هو ا ال يا يمستسا بسبب ال
هنووا بسصوو  ا تعبيوورا  نووا  شوو كتاالطووانسا  سمووا  ووا كي يووة الووتخمص منووا  سمووا الممكووا أا ننظوور إلوو  

 (1)يساسل مساندة أصدرا ا اإلقري  ف  نجاح سممت ا العسكرية دسرع كمسارب إقريك   

                                                 

(1) Nagy. op. cit. p. 73. 

(2) Il 1. 396-406; Schein Schein. S. L “On Achilles' Speech to Odysseus”, Iliad 9, 308-429. 

Eranos 78. (1980), 125-131. p. 126. 

(3) Kim. J. op. cit, p. 29. 

وووح شووو كة أخيميوووس  فووو  إا ال كووورة التووو يسوووت بجديووودة  م مموووا أ شوووير موووا ربووول  فكووود ريووول موووا ربووول أا سووود  ات وووا ل  تًس
نمووو  ( س 326  312 النشووويد ال الوووث سالعشووورسا  األبيووواتأخيميوووس  أشووو   نمووو  ايمسلوووس  )أ نوووا  األلعووواب الجنا ىيوووة 

( سكووواا ال عووول 24النشووويد الخوووام   البيوووت أا يسووواند اإلقريووو   بووواترسكمس  )ننووودما تسسووول إلووو  صوووديكا سهوووس يبكووو
سننوودما رآع "مووا خووالل العبووارة البالقيووة  سيتكوورر مرتوواا"أشوو   نموو "  oiktirein  ع األم مووة هووسكوول هوو  المسووتخدا فوو

  سبوو ل  تبوودأ شوو كة   سالنشوويد السوواد  نشوور  البيووت الخووام (312أشوو   نميووا" ) النشوويد ال الووث سالعشوورسا  البيووت 
  ظاهرة أس فكرة متكررةبسص  ا  اإلليا ة  تأخ  مكان ا ف أخيميس  أا
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المسروون سوومسكا  بطسليووا ي  هسميريووا   فالشوو كة نموو  األصوودرا  أس  كوواا سوومس  أخيمميووس  فوول هوو ا
ات و  معظوا النكواد ىمال  السرب  سندا الش كة نم  األندا  ما شيا المساربيا ننود هوسميرس   سرود 

ا كوواا البوود مووا سجووسد السوومات البطسليووةنموو  األنوودا  ليسووت مووا  الشوو كةنموو  أا  فيجووب  الشوو كة  سا 
موا  سومسكا  بطسليوا  بيل الم ال كاا سمس  أخيمميوس  موع ج مواا هيكتوسر ارتصارها نم  رفارا  فعم  س

األخيور سهوس  مصوير اإلنسوااال ل يسخر موا  البطل ال سميرلسج ة النظر ال سميرية ]ف س يعبر نا 
  بصو ة ناموة  بانتبارهوا صو ة منارًوة الش كة[  سما  ا ال يكسا م يرا  لمدهشة  أا يتا تناسل المست

"إا دسر المسارب هس ال ل يسدد سمسكا" سيستمر ف  رسلا "يجوب كما يكسل ردي يمد   س لسمس  األبطال
نم  األبطال ال سميرييا أا يك رسا الرسمة سالخسن سأا يتعممسا كين يكتسبسا فًيمت ا نم  سساب 
سيووووات ا أس سيوووواة اآلخووووريا" سبنووووا  نموووو  سج ووووة النظووووور هوووو ع  تبعوووود األخووووال  البطسليووووة الشوووو كة موووووا 

 (2)سسابات ا 

نموو  تسميوول ردي ايموود رووا ال : "إنووا يسوواسل أا يختموو   (Mac Cary)"مووا  كووارل"  سيعتوورض 
صووسرة ألخيمميووس  مشوواب ة لصووسرة هيكتووسر  فيشووب ا برجوول يتع وود بووالكيا االجتمانيووة سالمسافظووة نموو  

نمووو  تشوووبيا أخيمميوووس  بشخصوووية هامموووت نمووو  الووورقا موووا أنوووا انتسوووارل م موووا   ضرفاروووا  كموووا انتووور 
كمووا أنووا ال يسووتطيع أا يشووعر بالوو نب   بالشخصووية التراجيديووة ألنووا لووا يشووعر بالوو نب فووأخيمميس  لووي 

 (1)ألنا لا يكبل سدسدا  لرقباتا 

كانت نتيجة ه ا االجتماع هس ررار أجاممنسا باالستيال  نم  مسظية أخيمميس   الو ل أنموا 
ل  هنا يبدس أا أخيمميس  ال ل ررر اال السورب بمسوض   شترا  فوبدسرع نا انسسابا ما المعركة  سا 

 :إرادتا  سسن يتراجع سيعسد إل  سطنا  سلكننا نجدع جالسا  يبك  سيناج  أما را ال  
  

                                                 

(1) Redfield. op. cit. p. 87. 

(2) Mac Cary W. TH. „Childlike Achilles Ontogeny and Phylogeny in the Iliad. New York. 

Columbia Univ. (1982), p. 56.  
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(1)
 

 أماع  طالما أن  سممت ب  ست  سلس كاا  ل  ل ترة رصيرة 
 فكد كاا نم  ىيس   سيد األسلمب سمطم  الرند  

 أا يمنسن  ردرا  ما االنتبار  

ح أا أخيمميس  كاا يستمد رستوا موا أموا فكوط  بول  سال تعسد أهمية ه ع األبيات إل  أن ا تًس
ف  سياة أخيميس   ف س نم  يكويا موا أا ىيوس  ألن ا تكتنن إشارة ًمنية إل  دسر  يتي  السكيك  

سيكن إل  جانبا سيؤاىرع تكريما  ألما  الت  تظ ر أماما ستخاطبا را مة:
 (2)

 لما ا تبك  يا سلدل؟ أل أس  أصاب رمب ؟

      ال ليأخوووو سا بريسوووو ي  سيسوووورد ل ووووا أخيمميووووس  رصووووتا مووووع أجوووواممنسا سكيوووون أنووووا أرسوووول الرجوووو
( موووا خيمتوووا  سيطموووب من وووا  فووو  ن ايوووة سدي وووا  أا تووو هب إلووو  ىيوووس  سترجوووسع أا ينوووتكا )

 البن ا ما األخييا 

يظ ر أخيمميس  ف  ه ع األبيات فول مسرون منوارض لمسر وا السواب   فمنو  رميول كواا سريصوا  
ا  نا رقبتا ف  إنجواح السمموة  سلكنوا اآلا نم  تجاسى أىمة الطانسا  سكانت دنستا لالجتماع تعبير 

 يطمب ما أما أا تتسسل إل  ىيس  لك  يمس  الدمار بعشيرتا سأا ت شل السممة  

ف و  الكتواب  فل سمس  أخيمميس  لا يكا ه ا هس التنارض السسيد ال ل أشار إليا هسميرس  
مووو  الووورقا موووا أا هيكتوووسر: ن لىسج وووا ( )  ( تكوووسل أنووودرسماخ216وووو222السووواد  )

  إال أنوا أظ ور رودرا  ( ) رتل سالدها المم  ايتيوسا(  س ) طيبةأخيمميس  رد دمر مدينة 
                سرووووووود (1)لمممووووووو   سلوووووووا يسووووووومبا أسووووووومستا سأرووووووواا لوووووووا مكبووووووورة سنصوووووووبا  تووووووو كاريا    كبيووووووورا  موووووووا االستوووووووراا

                                                 

(1) Il. 1. 352 ff. 

(2) Ibid. 362. 

(3) Idem. 6. 417. 
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ال وان  سالعشوريا ست  الكتاب  رسماخ أخيمميس  مس سرة ف   ها أند ظمت تم  الصسرة نا شخصية
( سنندما التك  أخيمميس  مع ليكاؤا ) (2)نندما رأتا ي يا ج ماا هيكتسر ىسج ابنة ايتيسا 

نمو  أرض المعركووة  أسورع أخيمميووس  سلووا يكتموا بوول بانووا بسصو ا نبوودا   سلكووا ننود مساج ت مووا ال انيووة 
 سرال لا: (1)يص ح نناف  الكتاب السادل سالعشريا رفض أخيمميس  أا 

 (3)  

 ربل أا يمك  باترسكمس  يسا مصيرع  ست   ل  السيا
 كاا يسرن  أا أبك  نم  سياة الطرسادييا

 ألخ  ك رت ا أسيا  سأبيع ا فيما سرا  البسر  أما اآلا
 فما ي مت أسد من ا ما المست  فكل ما تًعا اآلل ة ف  يدل

  ماا إليسا لا ي مت ما المست  كل الطرسادييا بال است نا أ

موع ليكواؤا  فول لكا  موا األسل  سومسكا  اسوت نا يا   بول كواا تعبيورا  نوا  أخيمميوس  سمس لا يكا 
ووسسا  أك وور  كووريا  ف ووس شووخص أخيمميووس  شخصووية طبيعووة يوورسا الًووع ا   كمووا تووىداد هوو ع الصوو ة ًس

و ربل مكتل باترسكمس  و بسمس  أجواممنسا  فموا ناسيوة  ننودما  مع أسراع أخيمميس  سمس نند مكارنة 
( و الشورن  سقيور الشورن  ( سلدا بريامس  ) سانتي س  ) () سرع ايسس 

و ف  يد أجاممنسا تسسط ل ما أخيمميس  ننود أجواممنسا ليبكول نمو  سيات موا؛ سموا ناسيوة أخورل نجود 
               (  فعنووووووووووووودما أسوووووووووووووورالؤ  )يشوووووووووووووكيكا مينووووووووووووو أجووووووووووووواممنسا يعتووووووووووووورض نمووووووووووووو  سوووووووووووووومس 

                                                 

(1) Idem. 22. 468- 472. 

( رود أنطتوا الكوا  السشواح  الو ل كانوت أفرسديتو  )نبرت أندرسماخ  نا شعسرها ف  تمو  المسظوة ب
 ل ا بسص  ا هدية ىفان  نا رأس ا  

(2) Zanke G., op. cit. p. 8f; cf. Wilson. D. F. Ransom, Revenge and Heroic Identity in the 

Iliad. Cambridge. (2002) p. 9f. 

(3) Il 21. 100-105; cf. Owen, E. T., the Story of the Iliad. Toronto. (1946). 
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سكووواد مينووويالؤ  أا يكبووول  ( الطووورسادل  تسسووول إليوووا أدرسوووتس  أدرسوووتس )مينووويالؤ  
 :سمنعا ما اإلرداا نميا را ال  لا شكيكا سلكا أجاممنسا انترض نم  تصرنسيطم  سراسا   ال دية

 (1)  

 أل مينيالؤ   ا الكمب الرهين  لا تعبأ هك ا بأمر الرجال؟

ف  اإلليوا ة اختالفوا  جو ريا  نوا بوار  األبطوال ال وسميرييا  سا  ا كانوت  سمس  أخيمميس يختمن 
س  يكووودا لنوووا   إال أا أخيمميووواألنووودا  رسموووة سنووودا األصووودرا نمووو   بالشووو كةتطالوووب  المبووادئ البطسليوووة

نموو  األنوودا  ننوود المكوودرة   سالشوو كةنموو  األصوودرا    الشوو كةسفسووساع هووس  البطسلووةم  سمووا  جديوودا  نووا 
مووع األنوودا  نموو  هوو ا النسووس  فمووا  أخيمميووس  سوومس سلكووا هوو ا الوورأل ي يوور سووؤاال  م مووا  سهووس إ ا كوواا 

انوا موا مسظيتوا سووببا  الو ل جعموا يكون مسر وا العنيود موا أجواممنسا سجيووسش األخيويا  سهول كواا سرم
 كافيا  لينسسب ما السرب؟

ووويسنا لنكطتووويا م متووويا  أسالهموووا   قًوووب طبيعوووةإا اإلجابوووة نوووا هووو ا السوووؤال تكموووا فووو  تًس
أخيمميووس  مووا نووسع فريوود ال  فغًووب  اإلنسووان  الغًووبأخيمميووس   ف وو  تختموون اختالفووا  جوو ريا  نووا 

(  سالنكطوة ال انيوة لكممة )با لغًبايشعر با سسل اآلل ة  سيتًح ه ا ما سصن هسميرس  
ه  إا بريس ي  لوا تكوا مجورد مسظيوة ألخيمميوس   بول كانوت رموىا  لشوجانتا سبسوالتا ستًوسيتا فول 
السرب  سل ل  فانا يرل سرمانا من ا إنكارا  لودسرع ستعبيورا  نوا ت اهوة شوأنا   لو  السجوسد الو ل يورفض 

ف  اإلليا ة ربل مكتل باترسكمس  مختم وا  كميوا   أخيمميس  سمس  كااأخيمميس  المسا  با  سفس   ل  
نا سمسكا بعد مكتل باترسكمس   سأنتكد أنا نم  الرقا ما اشترا  أخيمميس  ف  سرب طرسادة سهس 
يعما أنا لا يعسد إلو  سطنوا مورة أخورل  إال أنوا تناسو  هو ا األمور سأصوبح سومسكا م ول بوار  األبطوال 

سأيكووا  الموستت تميوىع؛ سلكووا بعود موست بوواترسكمس  تو كر يسوع  إلو  السصووسل نمو  جا ىتوا التوو  ت بو
نم  أصدرا ا  يش   بطال  هسميريا  أنا سيمت ال مسالة  فتغير سمسكا تماما  سناد كما يجب أا يكسا 

                                             أنوووووووووووووووووووووووووودا ع  أمووووووووووووووووووووووووووا نووووووووووووووووووووووووووا تطووووووووووووووووووووووووووسر األمووووووووووووووووووووووووووسر بوووووووووووووووووووووووووويا أخيمميووووووووووووووووووووووووووس  سال يوووووووووووووووووووووووووورسا

                                                 

(1) Kim. J. op. cit., p 58; Il. 6. 55f. 
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ووع آخوور مووا  لوو  سأجوواممنسا ستوو  سصوومت إلوو   هوو ا السوود  فسووسن نتعوورض لووا بالت صوويل فوو  مًس
 (2) البسث سيث نتناسل بالتسميل طبيعة العالرة بيا أخيمميس  سأجاممنسا

وووسنات المتعمكوووة ب وووا  سيووورل نووواج  أا   ةكراموووفصوووسرة أخيمميوووس  معكووودة بسوووبب تشوووعب المًس
يا اآلخوريا فول مساج وة أخيمميس  رود أ نت كوت  فغًوب سانسوسب موا السورب  ستور  المسواربيا األخيو

هيكتسر سالطرسادييا  سلكا األخيسا ان ارسا بسرنة  سأ جبرسا نم  تكديا طمبات المساندة ألخيمميس   
سنموو  الوورقا مووا أا أخيمميووس  يوورفض أا يعووسد مع ووا إلوو  المعركووة  إال أا رفيكووا بوواترسكمس  يصووبح 

 (1)يمميس  إل  المعركة سيكتل هيكتسر بديال  لا  سينك  األخييا سلكنا ي كتل بيد هيكتسر؛ فيعسد أخ

إل  أنم  درجات  الغًبما أرص  درجات  التنارض ف  تصرفات أخيمميس يمكننا سصن 
  بسصوو ا تجسوويدا  لسالووة نوودا االسووتكرار التوول يعيشوو ا  فتووارة هووس ابووا لربووة خالوودة  سيوورث نن ووا الشوو كة

ست وا بعود انت وا  م متوا  أس  ص ات تسمس فوس  سومات البشور  ستوارة أخورل هوس ابوا بشور فواا سويمك 
ع أخيمميس  يستمىا تأرجسا  أنظا بيا أرصو  درجوات المعرفوة ( Mueelerكما يكسل مسيمير ) إا ًس

 (1)سالج ل 

بل كواا ظواهرا  فول نالرتوا باآلل وة   فكط اهرا  ف  تصرفات أخيمميس  ظالتنارض ه ا لا يكا 
 :ال ةفعم  سبيل الم ال نالرة  يتي  بأخيمميس   ات أبعاد  

روود س   تسديوودع با ووارة فكوورة مووست أخيمميووس  السشووي   سالوو ب يمكووا دسرهووا ال نوو  فوو  اإلليووا ةهووس : األول
  :ية فل سرت مبكر فل الكتاب األسلر ه ع النكطة المسس تمت اإلشارة إل  

 (4)  

  ما أررانا ال ل سيكسا ردرع أا يمك  المست أسرع

                                                 

(1) Wilson. op. cit,. p. 7f; Zanke. op. cit, p. 12. 

(2) Nagy. op. cit. p. 75. 

(3) Mueeler. op. cit .p. 105. 

(4) Il. 1. 505f; cf. 352-356; 414-448. 
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  سووسا  التوو  أهوودت ا كوواا سجووسد  يتووي  فوو  سيوواة أخيمميووس  مشوواب ا  تمامووا  ألسوومستا السووماسية :الثااانى
( بعود  لو   سكالهموا  اآلل ة ألبيا بيميس   أس تم  الت  صنع ا لا هي ايسوتس  )

ي   سيظ ور ي ظ ر أخيمميس  بسص ا نصن إلا  سلكن ما يشيراا دا ما  إل  ًع ا سفنا ا السش
 وا موا سوديث  (2)إلو  أخيمميوس   () سديث الجوساد الخالود كسوان س ه ا ساًسا  ما 

أخيمميس  ن سا بعد سفاة باترسكمس   نندما يشكس نجىع نا ال هاب إلو  سواسة الكتوال بودسا 
 (1) أسمسة

ووح تووأ رع الشووديد بأمووا نبوور أسووداث اسهووس فيمووا أنتكوود أهووا الجسانووب   :الثالاا  فعموو   إلليووا ة سالوو ل يًس
يعوسد بالغنوا ا سبيل الم ال  نندما أراد أا يصن دسرع فو  الجويش اإلقريكو   سكيون أنوا كواا 

الووسفيرة مووا الموودا الكريبووة مووا طوورسادة سيكوودم ا ألجوواممنسا  الوو ل يسووت ظ بووالن ي  من ووا سيووسىع 
يكوووارا ن سوووا بالطوووا ر األا التووو  تسوووع  لمسصوووسل نمووو  طعووواا لصوووغارها ستعوووسد لكووو    الكميووول

 فيكسل نا ن سا:  (1) تطعم ا نم  الرقا ما المشكة الت  تتكبدها

 (4)  

 ع كسرات الطعاام ل الطا ر ال ل يسمل بمنكار 
 لصغارع رميمة الخبرة سيطعم ا إياها  رقا أنا ف  شدة

  الساجة إلي ا  هك ا أنا  فكا ما ليال مديدة سأياا نديدة رًيت ا دسا نسا

كمووا يشووبا بوواترسكمس  بال توواة الصووغيرة  بعوود نسدتووا مووا ىيارتووا لمعسووكر األخيوويا فوو  الكتوواب 
 :  تستًن االت  ت رسل باكية إل  أم ا لكالساد  نشر  

                                                 

(1) Idem. 19. 408-417. 

(2) Owen. op. cit. p. 24.  

(3) Schein. ”On Achilles‟ Speech”. p. 128. 

(4) Il 9. 323-325.  
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 (1)  

 لما ا إ ا ت رن دمعا   يا باترسكمس   كط مة صغيرة
 تالس  أم ا ستتسسل أا تسمم ا 

  بردا  ا ستعررل خطسها السريع تتعم 

ستعك  ه ع اإلشارات مدل سساسية أخيمميوس  تجواع مشوانر السالوديا نسوس أبنوا  ا  سنمو  موا 
تمو  الربوة التو  تعويش بعيودا  فو   يبدس أا ه ع السساسية رد تأصمت بداخما بسبب سالديوا  فبينموا أموا 

تنوارض (  سموع  لو  فكود كواا هنوا  ) ف  في يواراع البسر  كاا سالدع الشيخ الكبير يعيش بعيدا  
تتسل  مكاليد أمسر سياتا  سالنتيجة أا أخيمميس  أصوبح متنارًوا  فول   سالديا  فأما ه  الت ف  أدسار

تصرفاتا  فعندما أراد سصن أنمالا العسكرية ارتب  صسرة خاصة بمسوان  األا التو  تكود موا أجول 
الدسر ن سا الو ل تمارسوا معوا أموا  يتوي   أموا نوا  سمسجى الكسل كاا أخيمميس  يمار  (1) صغارها

ح بعد  ل    افتكادع لدسر األب فكد سجدع ف  شخص بريامس   م مما سنًس

سباإلًووافة إلوو  نالرووة أخيمميووس  باآلل ووة مووا خووالل  يتووي   نجوودع كوواا نموو  نالرووة مباشوورة 
سيسووتخدا أسوومسة بووبعض اآلل ووة  سبصوو ة خاصووة مووع كوول مووا ىيووس  سالربووة أ ينووة  ف ووس يرتوودل درنووا  

صنع ا اإللا هي ايستس  خصيصا  لسالدع بيميس   سنندما اسوتسل  هيكتوسر نمو  هو ع األسومسة  صونع 
سمموا  (1)أا ينظور إلي وا دسا أا ت تنوا  اعسوس  دهي ايستس  أسومسة جديودة خصيصوا  لوا  ال يسوتطيع أسو

طووال  كمووا يتكوورر التكووريا ال شوو  فيووا أا هوو ع األسوومسة تؤكوود مكانووة أخيمميووس  المتميووىة بوويا رفارووا األب
 (2)ن سا بمنح أخيمميس  خيسال  خالدة  بسص  ا هدية ما بسسيدسا إل  بيميس  

                                                 

(1) Idem. 16. 7-9. 

(2) Schein. “On Achilles' Speech” p. 128. 

(3) Idem. 19. 14-18. 

 نا سصن درع أخيميس  أنظر: (4)
Rοbert J. Rabel “the Shield of Achilles and the Death of Hector” Eranos. 87, (1989), 
pp. 81- 90. 
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يتًوووح أا اآلل وووة ت وووتا بوووأخيمميس  اهتماموووا  خاصوووا  موووا بدايوووة الممسموووة إلووو  ن ايت وووا  سكووواا 
ربوة هيورا أ ينوة   ف و  الكتواب األسل ننودما ت رسول الأخيمميس  يعما  ل  سيتكبما كموا لوس كواا أمورا  ناديوا  

لتنصوووح أخيمميوووس  بوووأال يكتووول أجووواممنسا  تظ ووور أماموووا ستخاطبوووا بصوووسرة مباشووورة  فيووورد  ( )
 أخيميس  سي ا إل  مكانا سيخاطب الربة بسد  كما لس كانت صديكة سميمة  را ال :

 (1)  

 لما ا ندت يا ابنة ىيس  الب  الدرع أيجب ؟ هل ج ت لعم 
 تريا ص ارة أجاممنسا با أتريس ؟ إ ا سأخبر   سف 

 عال  تصسرل أا ما أرسلا سيتا ف
   إنا سيدفع سياتا نما رريب  منا  الستعال ا الم رط 

بكل (  نم  الرقا ما سىنا الشديد   )سف  الكتاب ال اما نشر كاا يتسدث مع ايري  
 ا )البيوت سلكنوا اسوتمع إلو  نصوا س (266)البيوت استوراا  فسوأل ا "كيون أ هوب سلوي  معو  أسومسة؟" 

 ( 1)سسابة  هبية أدخمت الرنب سالخسن ف  رمسب الطرسادييا   سما  ا تسجتا الربة أ ينة ب(101

سننوودما ينصووسا فووسينيك  بكبووسل هوودايا أجوواممنسا  سأنووا ننوودما يعووسد إلوو  السوورب سوويجد تكووديرا  
 التكدير ال ل يسوتسكاىيس  يجيبا أخيمميس  بأنا لي  ف  ساجة إل  ه ا التكدير  فكد منسا  (1)أكبر 
 ىال:يسال 

 (4)  
 

                                                 

(1) Idem.1. 202-205. 

(2) Idem. 18. 203-206; 225 ff . 

(3) Idem. 9. 600-605. 

(4) Idem 9.607 to ll 9.608. 
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 فسينيك   يا سالدل الشيخ  يا ما ربا  ىيس   إنن 
 ال أستاج تكديرها  فا أنا أنتكد أا ىيس  منسن  تكديرا  

ميوووس  إنوووادة ج مووواا سفووو  الكتووواب الرابوووع سالعشوووريا ننووودما روووررت اآلل وووة أا تطموووب موووا أخيم
 هيكتسر كاا هدن ىيس  هس التأكيد نم  جدارتا ب ل  التكريا  فيكسل:

 (1)  

 رد شب نىاع بيا اآلل ة الخالديا من  تسعة أياا
 سسل ج ماا هيكتسر  سأيًا  سسل أخيميس  مدمر المدا؛

 سطمبسا ما أرجي سنتي  الرسسل السريع  ساد البصر  أا يسر  الج ة 
 سلكن  رد منست  ل  الشرن ألخيمميس  

 وة ألخيميوس  لوا تكون ننود سود إسودا  النصوا ح  بول مسواندتا سالجدير بال كر أا مسواندة اآلل
أيًا  ف  ساسة المعركة  فاآلل ة تؤيدع  ستنك ع إ ا تعورض لمخطور؛ فاإللوا بسسويدسا هوس الو ل يسواندع 

  كمووا أا الربووة أ ينووة لووا تكتوون بمنسووا الكووسة التوو  () ننوود مساج تووا الن وور سووكامندرس 
الغاًب  بل أكدت لا أن ما سيكتالا هيكتسر سسيا  سسيسككاا نصورا   ساندتا نم  ال رسب ما الن ر

 (1)ساإللا هي ايستس  هس ال ب أشعل النار و بنا  نم  تعميمات هيرا و الت  ت ىا الن ر ( 1)كبيرا  

سنم  الرقا ما أا ه ا التأييد المسوتمر موا اآلل وة يؤكود تميوى أخيمميوس   إال أنوا يؤكود أيًوا  
 سيا تكسل: (2) ل  ساًسا  ما سديث الربة هيرا  أدميتا  سرد ظ ر

 

                                                 

(1) Idem. 24. 107-110. 

(2) Redfield. op. cit. p. 85.; Il. 22. 216-218. 

(3) Ibid. 328-382. 

(4) Schein S., The Mortal Hero. An Introduction to Homer‟s Iliad. Univ. of California 

London. (1984), p. 90. 
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 (1)  

 أما نسا فكد نىلنا اليسا ما األسليمبس  لك  نشار  ف  ه ا الكتال 

 ست  ال يصيب الطرساديسا أخيمميس  بأل ّأ ل 
 سبعد  ل  سسن يمك  ما خطتا إل ة الكدر آيسا نم 
عتا أما  مغىل ا من  البداية سانة سالدتا سيا ًس

بويا أررانوا  سرود  تميوىعن ا ال تنكور إال أ أدميتا سمسجى الكسل إا نالرة اآلل ة بأخيميس  تؤكد 
انتكوول اإلسسووا  بووالتميى إلوو  أخيمميووس   سلوو ل  كوواا سوومسكا مووع رفارووا يشووسبا شووئ مووا التعووال   ف وو  
المسظة الت  نجد في ا أبطاال  م ل فسينيك  سنيستسر ي نناا ألسامر أجاممنسا بسص ا را دا  لمجيسش  

ح بعد رميل  نجد أخيمميس  يكن لا مسرن الند  بل كاا يعتكد  أنا أفًل منا  م مما سنًس

 أجاممنون  ا أخيمميوس
أخيمميوووس  بسصووو ا  قًوووبسوووبب موووع أجووواممنسا إلووو  كسنوووا  ال تعوووسد أهميوووة لكوووا  أخيمميوووس 

سع الر ي  ل ليا ة م مما يراع األبطوال  الم  سا البطسل الًس  نم  ألهميتا ف  إلكا     بلفكط المًس
 ال سميريسا أن س ا 

فوول بدايووة اإلليووا ة إلوو  معسووكر األخيوويا  طالبووا   ()عووران خريسووي  ننوودما يسًوور ال
( أا يكبول )(  طموب روادة اإلقريو  موا أجواممنسا  افتدا  ابنتا خريسو ي  )

أجووواممنسا يووورفض سي ووويا الكووواها  الووو ل سلكوووا سيووورد خريسووو ي  إلووو  أبي وووا   (1)()التعوووسيض 
 ب منا أا ينتكا لا  سبال عل يستجيب أبسلمسا إل  طمب خريسي  سي نىليتًرع إل  أبسلمسا سيطم

 

                                                 

(1) Idem .20. 125-128. 

 ص :أنظر (1)
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إلو  أخيمميوس    فتش   الربوة هيورا نمو  األخيويا ستوسسباألخييا طانسنا  ي ت  بالك ير من ا   
 بعكد اجتماع لكادة الجيسش لبسث أسباب ه ا السبا  

نالجوا  سالطبيعول بسث سبب الطوانسا  سموا  وا هس ه ا االجتماع  قرض ما الم ترض أا
أا يسواندع كموا يجوب نمو  أخيمميوس   هنا أا ي ظ ر أجاممنسا كياسة سفطنة فل معالجوة هو ا األمور 

تبشور بنشوسب نوىاع بويا أجواممنسا سأخيمميوس   فعنود  كانوت فل سل ه ع المشكمة  سلكا كول األسوداث
 وة  فيطموب كالخوا  اجتماع الكادة  طمب أخيمميس  ما العوران كالخوا  أا يخبورها بسوبب تمو  الكار 

موا أخيمميوس  السمايووة  فيعودع أخيمميووس  ب وا  سمووا  وا يكوون أخيمميوس  معمنووا  فوتح بوواب المنارشوة  سلووا 
ووع أخيمميووس  ن سووا فوو  الج ووة المعاديووة  يتوور  هوو ا الوودسر ألجوواممنسا بسصوو ا را وودا  لمجيووسش  لكوود ًس

سيجود ن سوا مساصورا  ألجاممنسا سلي  فل صو ا  سبعود  لو  يظ ور أجواممنسا نمو  سوطح األسوداث  
ا  م وول تبريوور إصوورارع نموو  االست وواظ بال توواة  سمووا  ووا الوودفاع نووا ن سووا   ووبعوودة ساجبووات نميووا أا ي عم

سأخيرا  االست اظ بسمطانا دسا أا ينال منا أسد  سيكع أجاممنسا فل الشور  الو ل نصوبا لن سوا  فبعود 
ممو  كواا يجوب أال يجعموا يطموب م ول أا يعما نا ربسلا رد ال تاة  يطالب بالمكابل  موع أا سجوسدع ك

ه ا الطمب  فالمنطك  أا يأت  ه ا االرتراح نمو  لسواا أسود الكوادة سلوي  منوا هوس شخصويا   لكود نوىل 
ووووسع إلوووو  مسووووتسل شخصوووو   سلووووا ينظوووور إليووووا بسصوووو ا ممكووووا   مسوووو سال  نووووا سووووالمة  أجوووواممنسا بالمًس

  (2)جيسشا 

                                                 

(1) Adkins. “ Values” p. 294. 

كانووت ت وويما   أدا  هوو ا المشوو د كوول مووا أخيميووس  سأجوواممنسا سرووادة الجيووسش  باإلًووافة إلوو  اآلل ووة التوو  اشووتر  فوو
  ستتدخل سيا يتطمب األمر  بل يمكننا الكسل إا هو ا المشو د كواا موا تودبير اآلل وة  بعيدسر ما نم  مجريات األم
أنطوو   لقًووب أخيميووس   أس أا هووسميرس  هووس الوو    هوودس السصووسل إلوو  النتيجووة المستسمووة سهو  سوسا  لرقبت ووا فوو

ينكوول طمبوات اإللووا أبسلمووسا   لا  هووس الو ألخيميووس  بعكود االجتموواع  سالعوران كالخوو  توسس  التوو  فالربووة هيورا هوو هوو ا الودسر   وال
أا يكووع   اشووتعال الخووالن  فالبوودي   أخيميووس  روود سوواهمت مسوواهمة كبيوورة فوو نووالسة نموو   لوو  أا الربووة هيوورا باختيارهووا

سيورل الوبعض أا هيورا اختيارها نم  أجاممنسا بسص ا الكا د األنم  لمجيسش اإلقريكية  إال أن ا اختوارت أخيميوس   
تمو  المشوكمة  سالوبعض اآلخور يورل   كواا سوببا  ر يسوا  فو لن وا ال تسوتطيع التعامول موع الشوخص الو رد فعمت  لو  أل

أن وووا رووود فًووومت التعامووول موووع أخيميوووس  ألنوووا كووواا األرووورب لكل وووة  كموووا يووورل آخووورسا أا هووو ا كووواا بنوووا  نمووو  رقبوووة 
                             ما                    سننوووووووووووووووووووووووود نممووووووووووووووووووووووووا   البطوووووووووووووووووووووووول األسل فوووووووووووووووووووووووو مووووووووووووووووووووووووا ظ ووووووووووووووووووووووووسر  هووووووووووووووووووووووووسميرس   لرقبتووووووووووووووووووووووووا فوووووووووووووووووووووووو
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لو ل  فكود سورص نمو  توسافر   س أخيمميوس  قًوبكواا هودن هوسميرس  موا هو ا المشو د هوس 
  سل ل  أنط  لن سا س  البسث ف  األفًليعتكد أنا  كل أسباب نجاسا  فما ناسية كاا أخيمميس 

األمسر السياسية  التل ال يتكن ا  فعالرتا مع اآلل ة باإلًافة إل  مكانتوا فو  الجويش بسصو ا مساربوا  
ة  خاصوة سأا هنوا  موا هوس أسو  منوا ما طراى فريد  ال يعطيا الس  فل بسث تم  األمسر السياسوي
جعموا يعتكود أا رستوا العسوكرية  بوالتميىب  ا الدسر م ل فسينيك  سنيستسر سأسديسيس   سلكا إسساسا 

 (2) تت س  نم  ردرة أجاممنسا السياسية سمكانتا بسص ا ممكا  نم  كل ممس  اإلقري 

م  الًعين  ال ب ال سما ناسية أخرل نشعر أا هسميرس  رد أظ ر أجاممنسا ف   سب الم
ممكووا  نموو  كوول ممووس  اإلقريوو   نموو  الظرسن هوو  التوو  جعمتووا يسووتس  مووا سصوول إليووا مووا مكانووة  فوو
فشخصيتا كانت ًعي ة إل  سد ما  باإلًافة إل  اتصافا بالكم  الرقا ما ندا ك ا تا ل  ا الدسر  

ممكووا   كبيوورا  نميووا؛ سالظمووا؛ سبطريكووة أخوورل كوواا هووسميرس  يوورل دسر أجوواممنسا االجتمووان   بسصوو ا 
فمس سلية المم  تجاع رناياع ت رض نميا أا يعمل ما أجل الصالح العاا  سلكا أجواممنسا نظور إلو  
ع سالمة الجيش فل انتبارع   ل  الجيش ال ب لسالع ما أصبح ممكا   سنمو  الورقا  ن سا فكط دسا ًس

ا فعول موا يسموس لوا  إال أنوا بورر ما نمما بأا المس سلية التل تكع نمو  كاهموا بسصو ا ممكوا  تمنعوا مو
  سلكوا ألا أجواممنسا كواا ممكوا   لوا يكوا مسومسسا  "رقبتا فل االست اظ بمسظيتا بكسلا "إنوا رود أسب وا

لا أا يسير سرا  رقباتا  ف وس بسصو ا ممكوا  كواا أك ور روسة موا المسيطويا بوا  سلكنوا فو  السروت ن سوا 
 (1)كاا أرم ا سرية 

                                                                                                                            

ي سر أخيميس  سي ا بكتل أجاممنسا تظ ر أماما الربة أ ينة لتمنعوا موا هو ا ال عول  سبعود  لو  تظ ور السسريوة  يتوي  
  ستطمب ما ابن ا أا يصر نم  قًبا سأا يبك  ماك ا  بجسار س نا بعيدا  نا ساسة الكتال

(1) Adkins. “ Values”. p. 297. 

(2) Redfield. op. cit. p. 13.; Cf. Schein. Mortal Hero. p. 88.   
   (  أموا نوا دسر الممو   فيتًوح  104  102)   الكتواب ال وان  تتًح مساص ات الممو  موا سوديث أسدسويس  فو

   ( سباختصوار كوواا دسر  201–74   (  )  53–47الكتوواب التاسوع ) األبيووات   فو نيسووتسرموا سوديث 
ا ح سيسسل ووا بعوود صوويكووسا سووريع االسووتجابة سمسوو سال   سنميووا أا يسووتمع إلوو  النالمموو  سمكانتووا يسووتمىا أا 

                                                                                             سياسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة إلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   لووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
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سأجاممنسا م يرا  لممشوكالت  فكول من موا يًومر لكخور نوداسة  سباختصار كاا لكا  أخيمميس 
ستظ ر تم  العداسة ما فاتسة سديث أجواممنسا موع كالخوا   ال نعرن سبب ا  سلكن ا ساًسة تماما   

 سيا يكسل لا:

 (1)  
 يا ن ير الشؤا  إن  لا تتسدث مع  بالخير ست  اآلا 

 فنبس ات الشر ه  السبيبة إل  رمب  دا ما   أما الكممة الطيبة
أس فعال  ست  اآلا  فان  لا تأت ب ا رسال  

إا سووديث أجوواممنسا هنووا يووسس  بووأا كالخووا  روود سووب  سأسسوو  بنبووس ة لووا تجوود هووسل فوو  رمووب 
أجاممنسا  سنسا ال نعموا سوسل نبس توا بعودا سوكسط طورسادة إال بسجوسد أخيمميوس   لكود كواا أجواممنسا 

 (1) األفًليخش  سجسد أخيمميس  بيا ص سن الجيش  ف س نم  يكيا ما أا أخيمميس  هس 

الماديوووة التووول تعبووور نوووا التكووودير موووا رفوووض أجووواممنسا االنتظوووار  ستظ ووور أهميوووة تمووو  الجوووا ىة
 جا ىتوابول يريود  (1) تعسيًوا    ف وس ال يريود ليسصل نم  تعسيض يعادل  والث أس أربوع مورات موا فكودع

 ستكما مشكمتا ف  ندا ردرتا نم  التسفي   ) تميىع" )الت  نال ا بعد أا أظ ر "

                                                                                                                            

ووت نميووا   التوو  نامووة  سالجوودير بالوو كر أا أجووامنسا لووا يكووا باختيووار هوو ا الوودسر  بوول أا الظوورسن المسيطووة هوو فًر
  الكياا با

(1) Idem. 1. 107-110. 

 أنظر المكدمة(2) 

را ود موا روادة  لكاا رفض أخيميس  هدايا أجاممنسا ألن ا كانت بم ابوة تعوسيض  سالجودير بالو كر هنوا  أننوا ال نورل أ( 3)
ا  إلو  السواسل هو ا الصوراع  فكول شوخص جو  الجيسش اإلقريكية يعموا نوا تناىلوا نوا جا ىتوا ألجواممنسا ستو  ين و

تونظا   تمو  الصوسرة الماديوة  نوالسة نمو  أا المبوادئ البطسليوة التو  يتا التعبيور ننوا فو للينال التكدير  ال  لالطرساد
شوخص بالتنواىل نووا جا ىتوا  سموا ناسيووة أخورل كواا نوودا انتراًو ا نمو  روورار الممو  هووس  لالعالروة بيون ا ال تمووىا أ

  بالخًسع لكرارات المم   التىاا أخالر
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عا كممو  موا ناسيوة  سكمسوارب موا ناسيوة أخورل  بيا  ف وس يورل فو  است اظوا بال تواة تكمويال  موا  ًس
خريسو ي  كانوت ردرع بسص ا ممكا   كما يعتبر مسافكتا نم  رد ال تاة تكميال  ما رودرع بسصو ا مساربوا   ف

مكانتوا  سلو ل  (  أس برهانا المادل نمو  التميوى  سا  ا موا فكود تميوىع  فانوا سوسن ي كود )جا ىتا 
 فيكسل: (2)فانا يساف  نم  نسدة ال تاة سلكنا يشترط سصسلا نم  جا ىة أخرل 

 (2)  

 سلكا نميكا ) ف  مكابل  ل ( أا تعدس ل  قنيمة نم  ال سر 
 ست  ال أكسا السسيد ما بيا سشسد أرجس  

 ال ل لا يسصل نم  قنيمة 

نند وو  ي ووددع أخيمميووس  باالنسوووساب  فيكووسل لووا أجوواممنسا  إ ا كانوووت تريوود الوو هاب فمتووو هب  
ت  كانوت بم ابوة تكودير الجيوسش ألنمالوا سما  ا يعما أنا سسن يأخ  بريس ي  و جا ىة أخيمميس   سال

ما  سلكا الربة أ ينة ه  الت  تمنعا  سينت   السدث باسوتيال  أجواممنسا تالبطسلية و في ا أخيمميس  بك
 (1)نم  بريس ي  سانسساب أخيمميس  ما الجيش  تعبيرا  نا قًبا 

مسووووألة  لكوووود سجوووود أجوووواممنسا فرصووووتا  فوووو  روووورار أخيمميووووس  باالنسووووساب  فسووووسل األموووور إلوووو 
ووعا بسصوو ا ممكووا  لكوو  يسووتسل  نموو   أخيمميووس   سلكوو  ي بووت ألخيمميووس   جووا ىةشخصووية  ساسووتغل ًس

   فيكسل:األفًلأنا هس 

 (4)  

 ا   سست  يرتدع ك يرسا قير ست  تعما جيدا  كا أنا أرفع من  ردر 

                                                 

(1) Redfield. op. cit. p. 15. 

(2) Idem. 1. 118-120. 
 إل  أا كل الكادة األرجسييا رد تسممسا جسا ىها بعد تسىيع الغنا ا  227يشير البيت 

(3) Redfield. op. cit. p. 85 

(4) Idem. 1. 186f. 
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 نا أا يعما أل من ا ف  سًسرل إنا ند ل  

 سه ا هس خطأ أجاممنسا  أس سمارتا بمعن  أك ر درة  كما رال هس:
 (1)  

  لكد تصرفت بسمارة  سلا أنكر  ل  أبدا  

الكدرة نم  تسكيو  موا لوا يمكوا تسكيكوا  تا يت سر سيتسها ف  ن سا الت  جعم ه  السمارةفتم  
أبسلمووسا سمووا بعوودع أخيمميووس    قًووبالكوودرة نموو  مساج ووة بأجوواممنسا هنووا تسهمووا  سمارووةسا  ا كانووت 

أخيمميووس  يكوون مسر ووا  معاديووا  ألجوواممنسا  فووأخيمميس  هووس الوو ب بوودأ  ن سوو ا التوول تجعوول السمارووةف وو  
بعد رد أجاممنسا نم  العران كالخوا   يكوسا أخيمميوس  مسج وا  سدي وا إلو  ال جسا نم  أجاممنسا  ف

 أجاممنسا را ال :
 (2)  

 يا ابا أتريس   يا أمجد النا  سأك ر النا  طمعا  فيما لي  ما سكا 

فبعد أا أنما أجاممنسا أنا سيأخ  ساألك ر ما  ل  أا أخيمميس  أب  تأجيل الصداا بين ما  
 يووورد نميوووا فووو  قًوووب ساسوووت ىا  سيت موووا بأنوووا أك ووور النوووا  جشوووعا  جوووا ىة أسووود الكوووادة  إ  بوووأخيمميس  

 (1)الن ي  ما الغنا ا الت  يجمع ا هس سبار  المساربيا  ف س يستسل  نم   ""

مبووادئ البطسليووة التوول يخًووع ل ووا كوول سبينموا كوواا انتوودا  أجوواممنسا نموو  أخيمميووس  انت اكوا  لم
فوورد فوو  الممسمووة  كوواا روورار أخيمميووس  باالنسووساب منطكيووا   سلكووا يؤخوو  نميووا أنووا طمووب مووا أمووا أا 
تسوووأل ىيوووس  أا ينصووور الطووورسادييا سأا ي كتووول رفاروووا  ف ووو ا التصووورن ال يميووو  بشوووخص أخيمميوووس   

 ألما: ف س ال ل يكسل  (2)خاصة سأنا يعما نما اليكيا أا نمرع رصير 

 

                                                 

(1) Idem. 9. 116, 119f. 

(2) Idem. 1. 122 

(3) Adkins. “Values”. p. 290. 

(4) Long A. A. “Moral and Values in Homer” JHS. V. XC. (1970), pp. 121-130. p. 122. 
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 (1)

 لكد أنجبتنت  ألجم  الكصيرة 

 ست جيبا  يتي  را مة:

 (2)  

ع المسىا( كانت  يا لسظ  العا ر  سلداع  أما أجل ه ا )الًس
 تنش ت  إيا   لكد أصاب  سس  الطالع سأنا سامل ب   لكا تمنيت
 أا يتركس  سشأن  بجانب الس ندسا دمسع أس أس   سلكا ردر 

 ر  هس المست السريع سالتعاسة أك ر ما كل البش

لوا يكووا مسرون أخيمميووس  أهوسا )نموو  ن سوا( مووا مسرون أجوواممنسا )أمواا ن سووا(  فووأخيمميس  
نا سيشوعر بالم انوة إ ا ت ورب موا مساج وة أجواممنسا  سبسصو ا مساربوا  األفًليرل ف  ن سا أنا    سا 

وخ أخيمميوس  لتو دخل فريدا  لجأ إل  سي ا ليبرها نم  ردرتا  سلكوا الربوة أ ينوة هو  التو  تمنعوا  سيًر
 الربة  سلكنا يخاطب أجاممنسا را ال :

 (3)  

 تسكا رجاال  ال ريمة ل ا  أي ا المم  الم تر  لشعبا  البد أن 
ال فان  يا ابا أتريس  تكسا رد ارتكبت آخر سراست    اليسا سا 

أخيمميوس    لغًوبسنم  الرقا ما أهمية ه ا المش د ف  إلكا  الًس  نمو  السوبب السكيكو  
موا خوالل التركيوى نمو   العوالا البطوسل  سسودسدع األخالريوةإال أنا ما ناسية أخرل يمك  الًس  نمو  

  الشخص "ال اًل"سمس  

                                                 

(1) Idem. 1. 352. 

(2) Idem. 1. 415-18. 

(3) Adkins. “ Values”. p. 298; Il. 1. 231f. 
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رب الشوويخ ليسوواسل ت د ووة ننوودما يشووتد النووىاع بوويا أجوواممنسا سأخيمميووس   يكوون نيسووتسر المسووا
كووور نيسوووتسر بسكيكوووة سووويادت ما نمووو  جميوووع سيالمسرووون بين موووا  سيووو كرهما ب ووودن البع وووة إلووو  طووورسادة  

( سيطمووب من مووا تسظيوون روودرات ما سووسا  السربيووة أس السياسووية لصووالح جيسشوو ما  الوودانأييا )
ح نيستسر الساجبات الت  ي ًر ا مسرع ما  فيكسل   ألجاممنسا:ساألك ر ما  ل  يًس

 (1)  

 )أنت يا ابا أتريس ( ال تساسل رقا ما ل  ما مكانة سامية  أا تستسل  نم  ال تاة 
 ييا إياها قنيمة لا سلكا دع األمر نم  ما كاا نميا سيا أنطاع أبنا  األخ

 سيسجا سدي ا ألخيمميس  را ال :

 (2)  

 مكارنة المم   سأنت يا ابا بيميس   ال ت كر ف 
 رسة  ف  مكابل رسة  م ما كاا ل  ما شأا  فاا مجد
 المم  ال ل منسا ىيس  الصسلجاا لي  مجدا  ناديا  

سيتكبوول أجوواممنسا مووا رالووا نيسووتسر  سلكووا أخيمميووس  يكوواطع أجوواممنسا  سيكيوول لووا السنيوود إ ا 
ض االجتمواع ارترب ما ممتمكاتا  أما نا ال تاة فيعما أنا لا يسوارب موا أجم وا  سبتمو  الكمموات يون 

 سي هب كل من ما إل  خيمتا 

يرر  بتصرفاتا ليعبر نا اسوتسكارا يجب أا  كاا رصد نيستسر هنا هس أا الشخص ال اًل
 ا(  أس بصووسرة أخوورل يجووب نميووا أال ي عوول موو) لوو  السوومس الوو ل تمنسووا لووا صوو ة "ال اًوول" 

( فووو  رأيوووا  سيكوووسل إا Adkins( موووع أدكينوووى )longسيت ووو  "لوووسنج" )يووونكص موووا رووودرع بسصووو ا فاًوووال   
  ()فاًول      انو   إ ا كنوت تورل ال تأخ  فتاة أخيمميوس نيستسر أراد أا يكسل ألجاممنسا "

               ( فكسنووووووووو  ) (؛) جوووووووووا ىةألا أبنووووووووا  األخيووووووووويا هوووووووووا الووووووووو يا سهبسهوووووووووا لوووووووووا بسصووووووووو  ا 
                                                 

(1) Idem. 1. 275ff. 

(2) Ibid. 277ff. 
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ة أا أجواممنسا رود تصورن بسصو ا ممكوا  نمو    سالسكيكوال يعطي  الس  فو  أا تتجاهول رورار الجويش"
سوووتخدا سووومطانا ليسوووافظ نمووو  مكانتوووا كمسوووارب فاًووول   ( ي)الصوووسلجاا 

( )(2) 

وووح سوووديث نيسوووتسر السووودسد ال اصووومة بووويا المسوووارب  أيوووا  كانوووت مكانتوووا  موووسجى الكوووسل: س  يًس
اممنسا الخطأ  سلكوا إ ا كواا خطوأ أجواممنسا سالمم   سبنا  نم  ه ا نرل أا أخيمميس  رد شار  أج

يكمووا فوو  مساسلتووا اسووتغالل سوومطانا بسصوو ا ممكووا  ليسووافظ نموو  جا ىتووا بسصوو  ا تكووديرا  ألنمالووا فوو  
السوورب  فوواا خطووأ أخيمميووس  يكمووا فوو  قوورسرع الوو ل منعووا مووا االنتووران بسوومطة أجوواممنسا بسصوو ا 

بة خالدة  يرفض اإل ناا لرأب إنساا سخاصة لس ممكا   سبطريكة أخرل كاا أخيمميس   بسص ا ابنا  لر 
كوواا فوول مكانووة أبيووا  ف ووس لووا ينشووأ نموو  طانووة سالوودع  أس بمعنوو  آخوور لووا يوورل أخيمميووس  فوو  شووخص 
أجاممنسا أس أل شخص آخر ما األخييا  ما هس الجدير بمكانة األب  سلكنا سويا سجود هو ا األب 

 (1)ر  سه ا ما سنمك  الًس  نميا فيما بعد ف  شخص بريامس  أش   نميا ساستجاب إليا نم  ال س 

 

 

 

                                                 

(1) Long A. A. “Moral and Values in Homer” JHS. V.XC. (1970), pp. 121-130. Adkins. 

“Values”, p. 295. 

اختم وت أرا  البواس يا سوسل سومس  أخيميوس  الم ويا لج مواا  (Adkins., Merit. p. 23-1)يكوسل أدكينوى فو  كتابوا ( 2)
  للمجتمووع ال ووسمير طبكووا  لمعووايير اهيكتووسر  فووالبعض يوورل أا هوو ا السوومس  مووا جانووب أخيميووس  كوواا سوومسكا  بطسليووا  

( يعطيووا سججووا  رسيووة كينووى: إا اآلل ووة ال تؤيوود تصورفات أخيميووس   سلكووا مووا الساًوح أا كسنووا )سيكوسل أد
أدكينوى  سيكوسل لوا تكون كول اآلل وة  للا نم  الرقا ما ندا مسافكة اآلل ة سالبشر  سيورد لوسنج نمو  رأ لي عل ما يرس 

 لبة مووا لووسا أبسلموسا  سيعًوود ىيووس  رأمسرون االسووتيا  موا تصوورفات أخيميووس   بول نموو  العكوو   كانوت هيوورا قاًو
تنكول اسوتيا  اآلل وة    يتوي  إلو  األسلموب لكو  لا أيًا  مكانتا المتميوىة  سلو ل  يسوتدن أبسلمسا  ف س يرل أا هيكتسر

( تعبوور نووا رفووض اآلل ووة لتصوورفات أخيميووس   بوول إلوو  أخيميووس   كمووا يكووسل أا العبووارة )
ح سجسد سدسد لتصرفا   ( دسا فكداا تعًيد اآلل ةشخص يكسا ) لت أتًس
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 الكتاب التاسع: ىصورة أخيمميوس ف
تظ ووور األهميوووة الدراميوووة لمكتووواب التاسوووع موووا أسوووداث الكتووواب ال ووواما  فبينموووا كانوووت الجيوووسش 
اإلقريكية تكً  ليمة ك يبة  كانت جيسش الطرسادييا تكًو  ليمت وا نمو  التول  سكول فورد ي منو  ن سوا 

نم  اإلقري  ف  الصباح  سما  ا ي  تتح الكتاب التاسع بأجاممنسا سهس يتسودث موع  بانتصار ساس 
جيسشوووا سوووسل االنسوووساب سالعوووسدة إلووو  الوووسطا  فيتووودخل نيسوووتسر سيطموووب إرسوووال بع وووة إلووو  أخيمميوووس  
رنانوووا بوووالعسدة إلووو  صووو سن األخيووويا  سيكوووع الخيوووار نمووو  كووول موووا أسديسووويس   وووا ا سا  تسووواسل استًر

سأيووا  أروورب األصوودرا  إلوو  أخيمميووس   سفووسينيك  لمووا يتمتووع بووا مووا مكانووة  صوواسب السيوول الساسووعة 
 (2)ستكدير نند أخيمميس  

ي عد الكتاب التاسع ما أها كتب اإلليوا ة  فموا ناسيوة كواا تعبيورا  نوا  رسة قًوب أخيمميوس  
أها الوو ب بوودأ فوو  الكتوواب األسل  سمووا ناسيووة أخوورل كوواا تعبيوورا  نووا رسمووة البسووث نووا الوو ات التوو  بوود

    أيًووووا  فوووو  الكتوووواب األسل  سلكنوووول أنتكوووود أا أهميووووة الكتوووواب التاسووووع تعووووسد إلوووو  تعبيوووورع نووووا مأسوووواة 

                                                 

(1) Wilson. D. F. Ransom, Revenge and Heroic Identity in the Iliad. Cambridge. (2002), p. 

77; cf. Schein S , The Mortal Hero. p. 307. 
لمممسموة نوالسة نمو  أنوا يوربط  لراجيدإنا بم ابة الم تاح الت  فكال البعض اختمن الباس سا سسل تكييا الكتاب التاسع

إا الكتوواب  آخوورساأسووداث الممسمووة بعًوو ا الووبعض  فب ًوول الكتوواب التاسووع أصووبست الممسمووة نمووال  ساسوودا   سيوورل 
  للكرامووة البطوول ال ووسمير  لالتاسووع يكوودا لنووا دراسووة أخالريووة سووسل كرامووة البطوول ستكييم ووا أس بالتسديوود المكابوول الموواد

 ا كاا نساة لدراسات نديدة سسل كرامة أخيميس  البطسلية سبرانة هسميرس  ال  ة ما  ل  كما أن  ساألها
 لموست األخيويا بسوبب الطوانسا الو   ت كرنا افتتاسية الكتاب التاسع بالكتاب األسل  سيث كانوت الصوسرة السوا دة هو

ل كوواا الكتوواب التاسووع أرسووما نمووي ا  سمووا  ووا مساسلووة رووادة اإلقريوو  البسووث نووا دسا  ل وو ا السبووا   سمووا ناسيووة أخوور 
الطوورسادييا  سالجوودير بالوو كر أا أسووداث  لبعوود سصوون  لسالووة اإلقريوو  الم ريووة نموو  أيوود  بسصوو ا سوود ا  دراميووا  يووأت

إلو  ال واما نتيجوة لكورار ىيوس    أسوداث الكتوب موا ال وان كانوت الكتاب األسل كانت بسبب قًوب أبسلموسا  سموا  وا
كول موا األخيويا سالطورسادييا ليموة مصوويرية    ب ال واما بنوىسل الميول  ليكًوالكتوا  بمونح السويادة لمطورسادييا   ينت و

وع الكوا ا يكوسل إا الطورسادييا سويسككسا نصورا    فو الساسوا هس اليسا  فكالهما يعما أا اليسا التال هو ع السورب  سالًس
  مجيدا  نم  األخييا
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أخيمميووس  السكيكيووة  سهوو  نوودا ردرتووا نموو  التووأرما مووع مبووادئ المجتمووع الوو ب يعوويش فيووا سال يسووتطيع 
 (2)هجرع ف  السرت ن سا 

 ا أخيمميوس وأوديسيوس 1

التوو   المبووادئ األخالريووة  البع ووة إلوو  أنووا أبوورى كوول ترجووع أهميووة سووديث أخيمميووس  مووع أنًووا
ننوود أخيمميووس    الشوو كةالساسوود  مووا خووالل إ ووارة م  ووسا  المجتمووعبوويا أفووراد  العالرووة االجتمانيووةتوونظا 

أخيمميووس  فوول هوو ا الجووى  ليسووت بجديوودة نموو  مًوومسا اإلليووا ة   شوو كةسالجوودير بالوو كر أا فكوورة إ ووارة 
دة الجيسش بعكد اجتماع لبسوث أسوباب الطوانسا فو  الكتواب األسل  هل الت  جعمتا يطالب را فش كتا
 (1)لعمل ما  سافىا    بل كانت مشانر دفينةنند اإلقري  لا تكا مجرد  فالش كة

  بدأ أسديسيس  سدي ا بسصن سالة األخييا الم  رية  مكارنة بسالة الطرسادييا:

 (3)  
 سسم اؤها  ا عس الصيت لكد أشعل الطرساديسا األشاس 

                                                 

(1) Jenkyns R. classical world series. Classical epic: Homer and Virgil. Bristol Classical 

press. p. 21. 

ليسوت مجوورد فكوورة  شوو كتا موا الساًووح أا شو كة أخيميووس  أس نودا(.Kim. J.op. cit. p. 74) ( تكوسل جينيووس كويا 1)
ووية( بوول هوو ووسنا  هامووا   أسال :   تصووادفية )نًر مووا خووالل بعووض التعبيوورات البالقيووة  تأكيوود هوو ع ال كوورة يووتاتم وول مًس

  فوو ألا السالووة المسجووسدة ال تسوودث أك وور مووا أربووع موورات ستكووسا مكتصوورة نموو  أخيميووس   )  التووسالمتًووادات ل ووا 
األهميووة  ات  هوو ع ال كوورة موع األسووداث  مخصصووة لشو كة بوواترسكمس (   انيووا : توأت 622نشور  البيووت  لالنشويد السوواد

سدة أخيميس  ن سوا ساأللعواب الجنا ىيوة البع ة سنسدة باترسكمس   ا ن  م ل المسسرية لمسبكة الدرامية الخاصة باإلليا ة
ت ظ ور أا   لكو لمكصويدة:  يشوكل البنوا  ال نو ل  الو  نموس ج مسسويك  ستسسل بريامس    ال وا : ال كورة تكوسا متطوسرة فو

 لسفكورة نودا رسمتوا تجواع الطورسادييا توؤدإل  ش كتا نم  باترسكمس    لفكرة ندا ش كة أخيميس  نم  أصدرا ا تؤد
مووا   فيسبتموو  الطريكووة يووتا إيجوواد السوول موورتيا لمرسايووة الخاصووة بعوودا شوو كتا  م ممووا يسوودث ريووامس  إلوو  شوو كتا نموو  ب
 ممسسظوةتموار  دسرهوا بسصو  ا األلعاب الجنا ىيوة   ) ما خالل سج ة النظر أا ش كة أخيميس  فيخص فكرة ش كتا 

 ( ربل السل الن ا  السمس   نا التغيير ف

(3) Idem. 9. 233ff. 
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 نيرانا  ك يرة ف  جميع أنسا  المعسكر

سكو  هدفوا  سهوس إ وارة شو كة كاا أسديسيس  متسد ا  لبكا   سرد لجأ إل  كل السسا ل البالقيوة لي
 أخيمميس  نم  األخييا  الت  ستترتب نمي ا نسدتا إل  ص سن الجيش  فيكسل: 

 (1)
 

   لس كنت تكرع ابا أتريس  ما كل رمب  ست

 ستكرع هداياع  فمترسا كافة األخييا اآلخريا

 ال يا أصاب ا السىا ف  جميع أنسا  الجيش 

فوول تسديوود العالرووة بوويا  الم  ووسا البطووسلليسوواسل أسديسوويس  فوول هوو ع األبيووات أا ي يوور دسر 
 وس يورل أا العالروة بويا طورفيا سرناياع موا خوالل السوديث نوا نالروة أخيمميوس  بواألخييا  ف المم 

نالرووة تبادليووة  فمووا ناسيووة يكووسا الشووعب بتمجيوود المموو   سنموو  المموو   مووا ناسيووة أخوورل  أا يشوو   
نم  ه ا الشعب  فيكسل إا األخييا لا يسي سا إل  شخص أخيمميس  رط  سال يسوتطيع أخيمميوس  أا 

  ف وا رود فعموسا موا يجوب نموي ا  )ينكر أن ا ردرسع س  ردرع سسسن يستمرسا ف  تكوديرع )
نموووووي ا  سيووووو كرنا سوووووديث أسديسووووويس  هنوووووا بكمموووووات سووووواربيدسا موووووع  يشووووو  ساآلا ينتظووووورسا منوووووا أا 

وووح فيوووا أا  التووورابط يعوووىى فكووورة  الم  وووسا البطوووسلل التوووىاا شخصووو  ساجتموووان جالسكوووس  الووو ب يًس
 (1)ال سميرية  االجتمان 

نم  مسوامع أخيمميوس  كمموات أجواممنسا  ات   أسديسيس  مع أنًا  البع ة نم  أال يعيدسا
  لكول يمتوىا م  وسا البطسلوةالمتغطرسة  سفًول أا ي و كر البطول الشواب بنصوا ح سالودع بيميوس  سوسل 

                    سروووووووت الشووووووودة  سال يعطووووووو أصووووووودرا اتمىموووووووا بوووووووالسرسن إلووووووو  جانوووووووب   التووووووو األخالريوووووووة بالمبوووووووادئ

                                                 

(1) Ibid.9. 300ff. 

(2) Hainsworth. B. , op. cit. v. 111. books 9-12. p. 99. 
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نمووي ا  سأا يكبوول إمووارة أجوواممنسا بصوو تا  يشوو  فرصووة لمخووالن أا يوودب بيوون ا  أس بمعنوو  آخوور أا 
 فيكسل: (2)األكبر سنا   أس بصسرة أخرل يعامما كما لس كاا سالدع بيميس 

 (2)  
 ساجتنب الشكا  جالب ال تنة يبجم 
 األرجيسا جميعا   صغارها سكبارها 

  ب  ا أمر  الشيخ المسا سلكن  أهممت نصيستا

أخيمميوس   بول سواسل أيًوا   شو كةسدي وا نمو  نبوارات التسسول لي يور   لا يستند أسديسويس  فو
فيكوسل  (1)انتصوارات هيكتوسر العسوكرية  ن و  أخيمميوس   با وارة قيرتوا موا  أا ي ير هموة المسوارب فو

 لا:

 (4)  
 سيسطع نجا هيكتسر م عما  بالكسة 

 لكد استبد با الغًب الشديد  سألنا يعتمد نم 
 سترا بشرا  سال اآلل ة تأييد ىيس   سلا يعد ي

 لكد امتألت ن سا بغًب مجنسا  

ووية أنووا يجووب معاربووة هيكتووسر نموو  سراستووا    سلكن ووا  ات معنوو  سمووا  ووا يشووير  بطريوو  نًر
 ىادت نا سدها:   الت

                                                 

(1) Jenkyns. op. cit. p. 18f.  

(2) Idem. 9. 256ff. 

(3) Mac Cary W.TH. „childlike Achilles ontogeny and phylogeny in the Iliad. New York. 

Columbia Univ. (1982), p. 55.  

(4) Idem. 9. 237ff. 
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(1)
 

 ساآلا يجب نمي  أا تكتل هيكتسر  فكد ي اجم 
 ف  نسبة جنسا مدمرة  إ  يعتكد أنا يت س 

 نم  جميع الدانا ييا ال يا أسًرت ا الس ا إل  هنا 

 البطوووسل  الم  وووساا جديووود أا يعتنووو  أخيمميوووس  موووسوووديث أسديسووويس   كووواا هووودن سباختصوووار
وع مشوانرع تجواع أجواممنسا فول االنتبوار  س   أهوا شوئ ننود األبطوال أا يعتكود أا ال سميرل  بودسا ًس

ينكو ها  بول نمو  العكو  يجوب أا المتسرطيا اآلا س  أخيمميس   هس أا يش   نم  أصدرا ا سبال ات
مووا أجوول أجوواممنسا  سال  يظ وور نوودا شوو كتا لعوودسع  سيكتوول هيكتووسر  سيجووب نميووا أا ي عوول  لوو   لووي 

 (1)ست  ما أجل أصدرا ا األخييا  بل ما أجل ريمتا هس سش رتا 

سكانووووت اإلشووووارة إلوووو  الجووووسا ى البطسليووووة سالتكوووودير الوووو ب ينتظوووور أخيمميووووس  هووووس آخوووور أسوووومسة 
تنتظوور نسدتووا  م وول التكوووريا  جووسا ى البطسلووة السكيكيووةيؤكوود أسديسوويس  لووا أا أسديسوويس  البالقيووة  ف

أخيمميوووس  نمووو  أصووودرا ا األخيووويا سيسووواندها  ألا هووو ا هوووس طريووو   يشووو  م وووا هوووس أا سالشووو رة  ال
  (1)   م مما نمما سالدعفًيمت اسصسل األبطال نم  

 

 سسسن تكسا مكانت  رفيعة بين ا 
 ساآلا يجب نمي  أا تكتل هيكتسر

وع أخيمميوس  سلغتوا لك يور موا النكود  فتكوسل موارتيا  نكوال  نوا بوارل: (Martin) لكود تعورض ًس
نم  الرقا ما أا أخيمميس  رد نبر نا خيبة أمما سصدمتا فول المجتموع الو ل يعويش فيوا  إال أننوا 
ال نسوتطيع الكووسل إا إليووا ة هووسميرس  تستووسل نموو  نبووارات خاصووة لمتعبيوور نووا هوو ا الشووعسر  سلكووا 

                                                 

(1) Ibid. 304ff. 

(2) Jenkyns. op. cit. p. 20. 

(3) Nagy. op. cit. p. 83. 
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ميس  نجح ف  التعبير نا مسر ا نا طري  استخداا الكممات سالعبارات ن س ا الت  ترسخ رساند أخيم
ع يجعم ا تظ ر مًادة لمعناها الم ترض   (2)الم  سا البطسل  سلكا ف  ًس

سنموو  الوورقا مووا النكوود الشووديد لمغووة أخيمميووس   إال أن ووا هوو  المغووة التوو  سصوون ب ووا الشووانر 
كد أراد هسميرس  أا يظ ر أخيمميس  نم  ه ا النسس  سا  ا كانوت تمو  الشخصية األسل  ف  نمما  ف

الكممووات تعبوور نووا قًووب أخيمميووس  الشووديد مووا أجوواممنسا  فان ووا تمكوو  الًووس  نموو  نكوود أخيمميووس  
و ا المجتموع  وح أا الكويا األخالريوة التو  ي ًر لممبادئ األخالرية الت  تسكا المجتمع ال سميرل  ستًس

 ال ا دة المرجسة من ا إ  لا تسك  ل ؤال  األفراد أهداف ا الشخصية نم  أفرادع  ال تسك  

سلك  ندر  مدل التنارض بيا ش كة أخيمميس  التل ينشدها األخيسا  سقًبا الو ل يسواسلسا 
إط ووا  نيرانووا  يجووب أا نشووير أا شوو كتا هوو  التوو  أنكوو ت الجيووسش اإلقريكيووة مووا ال ووال  فوو  الكتوواب 

ا  نمو  سسودة األخيويا  سانتكوادع بوأا انسوساب أب مسوارب موا السورب األسل  سه  الت  جعمتا سريص
يكسا انسسابا  ما طريكة السياة السسيدة الت  تعط  لسياتا معن ؛ أما قًبا فكد كاا السبب الر ي  
فو  هوىيمت ا نمو  أيودل الطورسادييا  باإلًوافة إلوو  سرمواا المرميودييا موا ممارسوة سيوات ا بالسسوويمة 

لدرجوووة أا بووواترسكمس   الووو ل لوووا نسووومع لوووا صوووستا  طوووسال أسوووداث اإلليوووا ة   (1) وووا السسيووودة التووو  يتكسن
 يخاطبا را ال :

(3)
 

 يا نديا الرسمة يا ما تستجى رفار  مكرهيا نند الس ا 

 األهودان األخالريوةير إلو  سلكا نندما ينكد باترسكمس  ن سا تصرفات أخيمميس   فانا ال يشو
  صوو ات أخيمميووس  الشخصوويةالتوول كانووت مسووسر سووديث الرسوول سخاصووة نيسووتسر  سلكنووا يتسوودث نووا 

   يعن  فكداا ماهيتا الت نديا الش كةفما سج ة نظرع  إا ظ سر أخيمميس  بسص ا 

                                                 

(1) Martin. P. R., The Language of Heroes, Speech and Performance in the Iliad. Londoon, 

(1989). pp. 206. Mac Cary op. cit. p. 57. 

(2) Kim. J. op. cit. p. 84. 

(3) Idem. 16. 204. 
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البسور  يتوي  يتميى ب ا  سالت  يجب أا يظل متميوىا  ب وا  ستبتكور لغوة بواترسكمس  صوسرة أخوا ة لربوة  
التل تتسسل ف  سدي ا إل  بسر بال سدسد  كما يتغير شكل جبل بميسا إلو  كتول بدا يوة موا السجوارة  

  يصبح م ول هو ع الصوسر البدا يوة  م ول الطبيعوة  ف وس ال بال ش كةسيكصد أا أخيمميس  نندما يكسا 
سرستووا بتموو   أخيمميووس  فًوويمةبوول أشووبا بووالبسر أس الجبوول  سببسوواطة يشووبا بوواترسكمس   إنسووانا  يكووسا 

ف وو   الم وواهيا اإلنسووانية  سنووالسة نمو  أن ووا مسرسمووة مووا رووسل قيوور إنسووانية  بسصوو  ا الكوسل الطبيعيووة
نوا مسوارها الطبيعو  إ ا رفوض مسواندة األخيويا؛  فًويمة أخيمميوس قير سانية ب ا  سكو ل  تنسورن 

)) مخين سلكنا )) شجاعف س اآلا شخص 
 فيكسل: (2)

 (2)  

 يا ل ا ما رسة ممعسنة  سلكا أل جيل تال سي يد من  سما رست 
 إا لا تدفع نا األرجييا ه ا الدمار الدمسل 

الفات الشخصية إل  رًوايا لا يكتن أخيمميس  بانالا كراهيتا نسس أجاممنسا  بل سسل الخ
 نامة  ستسسل قًبا ما أجاممنسا إل  كراهية لكل الدانا ييا  فيكسل: 

(3)
 

 أنتكد أا أجاممنسا  با أتريس   لا يستممينل أبدا  

 سال جميع الدانا ييا  فما ما كممة شكر ر دمت ل  
 نندما كنت أسارب األندا  بال هسادة 

  بوول تمووادل سأنمووا نوودا جوودساها فوو  لممبووادئ البطسليووةلووا يكتوون أخيمميووس  بانتراًووا سنكوودع 
 المجتمع ال ل يعيش فيا  فيكسل:

                                                 

(1) Kim. J. op. cit. p. 116f. 

(2) dem 16. 31. 

(3) Idem. 9. 315ff. 
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(1)
 

 فمصير ما يتكاسل سما يسارب ساسد
 سيمك  الجباا سالمكداا التكدير ن سا  فال ل

   سال ل ال يكافح يمستاا الميتة ن س ا يكافح ك يرا  

أل بطول نوا قيورع موا األبطوال تسوت ظول  تمييوىال يمكا لكد سصل أخيمميس  ب كرع إل  أنا 
   فيعبر نا شكساع ما ندا تكديرع هس سأنمالا  فيكسل:األخالرية المبادئه ع 

(2)

 سما جنيت فا دة رط ما الصعاب الت  تكابدها رسس  

شعال السرسب   سالت  تربط سيات  بالخطر سا 

سالم ير لالنتباع هنا  أا أخيمميس  يتنكر هنا لم ًيمة الت  سب  سرد أشار إلي وا هوس ن سوا فو  
موا يبو ل أرصو  ج ودع فو  المعركوة  سالتو  يسوع  إلي وا الكتاب األسل  سرال نن ا إن وا كافيوة لكو  تجع

كل شخص نم  أرض الكتال  فكد سصل إل  ارتناع بأنا ال يسجد تكدير سال جا ىة تساسل إرداما نم  
ووسع م ووا سهووس مووا جوودسل ال ًوويمة مووع المووست  سأا المجوود الوو ل يسووع  إليووا  الكتووال  سيشووير إلوو  مًس

 فيكسل: ( 1) سيصبح بال ريمة بعد المست 

 (4)  

                                                 

(1) Ibid. 318-320. 

(2) Ibid. 321f. 

(3) Scully St. “The Language of Achilles: the formulas” A.P.A. 114. (1984) 

pp. 11-27. 

(4) Idem. 9. 401-405. 
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 أنا ال شئ يساسل رسح اإلنساا  سال ست  ال رسات الًخمة الت  يكال
 إا مدينة إليسا العامرة كانت تممك ا سرت السما  ربل مجئ األخييا   

ا  كل ما يسجد ف  سال ست    معبد أبسلمسا الًس
 ال ل يسيطر نم  معبد بي س الصخرل 

تجوواع أجوواممنسا  فمووا الممكووا مالسظووة نبوورة  لووا يسووتطع أخيمميووس  أا يخ وو  سكيكووة مشووانرع
 ووا يتسودث نن ووا  (2):" دنوا يتمتووع  سهوس يعاشورها"فو  سدي ووا  فعنودما تووأتل سويرة بريسو ي  يكووسل الغيورة

 كما لس كانت المرأة السسيدة الت  أسب ا ما كل رمبا  فيكسل 

 (2)  

 إا الرجل النبيل ال طا يسب ىسجتا سي تا بأمرها 
 سك ا أسببت أنا أيًا  ىسجت  

سلكووووووووا كممووووووووة السووووووووب هنووووووووا تكسدنووووووووا إلووووووووو  ف ووووووووا خوووووووواطئ لمسروووووووون أخيمميووووووووس   فكوووووووود روووووووووال                     
)هووتا ب ووا بكوول جسارسووا  كمووا أا ال عوول "يسووب"" سالتوو  تعنوول أنووا روود ا" ) 

)" وننودما يورتبط مووع ال عول "ي ووتا بو يشووير إلو  المشوانر النبيمووة التو  يكن ووا الرجول لىسجتووا   (
سمما ال ش  فيوا أا هوسميرس  كواا يًوع نمو  لسواا أخيمميوس  كمموات ينطو  ب وا  سهوس فو   سرتوا  

نموو  الوورقا مووا أا أخيمميووس  يتسوودث نووا بريسوو ي  بسصوو  ا سلكنووا ال يعني ووا  نموو  سووبيل الم ووال  
)رفيكوووووووة فوووووووراش  إال أنوووووووا يصووووووو  ا بعووووووود  لووووووو  بسصووووووو  ا السكيكووووووو   ف ووووووو  مجووووووورد جووووووووا ىة      (

( ):(1) 

  (4)  

                                                 

(1) Ibid. 336f.  

(2) Ibid. 341-343. 

(3) Schein., The Mortal Hero. p. 107. 

(4) Idem. 9. 344. 
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 فدنا ال يساسل اآلا  سرد أخ  جا ىت  سخدنن  
  أا يستممين   انية  فأنا أنرفا جيدا   فما أ نا لا

سالسكيكة أا مسرن أخيمميس  هنا ي تكود المصودارية  فالبطول الو ل َربأوَل أا يًوس  بسياتوا موا 
  أس أجل المجد  يرفض اآلا أا يرفع البال  نا نشيرتا  ف س ينظر لألمر بمنظسر شخص  مسض

بتعبير آخر  كاا مسرن أخيمميس  هنا تعبيرا  نا أنانيتا الشديدة  سرد يدفعنا ه ا الت سير إلو  الكوسل: 
نندما سصن هسميرس  قًب أخيمميس  بالص ة الت  يصن ب ا قًب اآلل ة  لا يكوا هو ا نابعوا  

سودث اآلا نوا شوكساع ما مكانة أخيمميس  بكدر ما كاا تعبيرا  نا أنانيتا سقرسرع بن سوا  سا  ا كواا يت
و  أخيمميوس  بودسرع السربو   بول  ما سمس  أجاممنسا  أيا كانت إ ا تم  الشوكسل ربول  لو   لكود ًر

 سكاا يجد ن سا فيما يكسا با ما أنمال  

يىنا أخيمميس  أنا رد انسسب ما مجتمعا السربو  ننودما أيكوا أا أفعالوا فو   لو  السروت ال 
لو  أنوا ي يور رًوايا هاموة  لوس آموا ب وا بوار  الكوادة الن ًوت   ساألك ر موا  معن  أخالر تسمل أية 

  فكوود بوودأ السووبب الوور ي  ل وو ع السووربالسوورب س هووب كوول موون ا إلوو  سطنووا  سأهم ووا كوواا سدي ووا نووا 
ينظوور إلوو  السووبب المىنووسا لمسوورب بسصوو ا أك سبووة  ستسووا ل: ألووا يجتمووع رووادة اإلقريوو  نموو  سوو سل 

جريمووة ن سوو ا  سهوو  خطوون هيموويا ىسجووة شووكي  أجوواممنسا؟ طوورسادة لينتكمووسا مووا الطوورسادييا بسووبب ال
ال ب التىا با األخيوسا موع األتريودييا  ن د الصدارةسبطريكة مختم ة  كاا السبب الر ي  لمسرب هس 
وورا أجوواممنساًود الطوورسادييا بسوبب اختطووان هيموويا  سلكوا  فكود ارتكووب ًوود   اآلا يرتكوب ن وو  الج 

مووع  صوودارتاسلوو ل  فوواا أخيمميووس  يجوود أا سووبب  اديووسا الوو ل ارتكبووا الطرس ن وو  الخطووأ  أخيمميووس 
 فيكسل: (2)لمطرسادييا مجرد سها  نداستاأجاممنسا  سف  السرت ن سا سبب 

 (2)  
 سلكا لما ا ينبغ  أا يسارب األرجيسا

 الطرسادييا؟ لما ا أبسر بنا ابنا أتريس  سسشدسا الجيسش هنا؟
                                                 

(1) Jenkyns., op. cit. p. 23. 

(2) Idem 9. 337-339. 
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سلكنووا تناسوو  أا خطوون هيموويا كوواا بم ابووة إهانووة لممجتمووع اإلقريكوول برمتووا  سأا الع وود الوو ل 
سوود  سخطوون أبرمووا األخيووسا مووع األتريوودييا كوواا ن وود بوويا أصوودرا  يعيشووسا تسووت سووكن مجتمووع سا

هيميا كاا بم ابة انتدا  نم  األخييا ساألتريدييا أجمعيا  سا  ا كاا أخيمميس  رد ارتكب سماروة فول 
الكتاب األسل نندما تعمد إ ارة أجاممنسا  فانا يرتكب هنا خطأ أكبر نندما يكوارا بويا خطون هيمويا 

 سسرمانا ما مسظيتا 

يوو  أال يكسنووسا موودمريا لمموودا  فكوود ننوودما ينصووح رووادة اإلقر   يظ وور أخيمميووس  بمظ وور نب وو
" بأخيمميس   سلكنوا يسو رها اآلا موا أا اختيوارها أا يودمرسا المودا دسا أا مدمر المداارتبط لكب "

 (2)اختيار قير أخالر  يكم سا أن س ا ننا  الت كير ف  مدل صسة أفعال ا  

ووسنا الوور ي   فيكووسل إنووا يمكووت أجوواممنس  ا هووس سهووداياع  سيعووسد أخيمميووس  موورة أخوورل إلوو  مًس
سيصوول أخيمميووس  إلوو  رمووة ان عالووا ستعبيوورع نووا قًووبا مووا أجوواممنسا ننوودما يكووسل إا أجوواممنسا لووا 
يستطيع أا يكنعا بالعسدة إل  السرب ست  لس أنطاع هدايا بعدد الرمال سالتوراب  سيورفض الوىساج موا 

 وا  سالسوبب م مموا جوا  ابنتا ست  لس كانوت تًواه  أفرسديوت جمواال  سجا بيوة ستنواف  أ ينوة فو  م ارت
نم  لساا أخيمميس  هس اإلهانة الت  ألسك ا أجاممنسا بأخيمميس   سل ل  فانا لا يتراجع نا مسر ا 
ست  يكدا لا أجاممنسا فدية تىيح األس  ما رمبا  أس ليت س  ن   البؤ  ال ب نرفا أخيمميس   ]رود 

تو س  بريوامس  موا ن و  الكوأ  الو ل يكسا ه ا هس السبب فل ربسل أخيمميوس  ل ديوة بريوامس   فكود 
 (1)تجرنا أخيمميس  بعد سفاة باترسكمس [ 

 أخيمميوس وفوينيكسا  2
يبوودأ فووسينيك  سدي ووا  سيسووير نموو  الوودرب ن سووا الوو ب بوودأع أسديسوويس  سهووس شوو كة أخيمميووس   

 فيكسل:  (1)سيبدأ سدي ا ف  أسمسب تًرن   يناج  فيا أخيمميس  

                                                 

(1) Kim. J. op. cit. p. 90. 

(2) Schein, The Mortal Hero. p. 23. 

(3) Kim. J., op. cit. p. 92f. 
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  (1)
 

 أمر  أخيمميس  أي ا األمجد  إ ا كنت رد سسمت
 سرررت العسدة  سلا تعد ت تا مطمكا  بابعاد خطر النار المدمرة

 نا الس ا السريعة  سيث إا الغًب تمكا ما
 رسس   فكين ل  أا أبك  أنا هنا بعيدا  نن   يا سلدل 

دا ووورة الًوووس   سيكوووسل إا السووورب بالنسووووبة   فأنوووا يًوووع السوووورب فووو فوووسينيك ننووودما يتسووودث 
  سيتركووى سدي ووا سووسل نكطووة ساسوودة سهوو عوودس ال ووال  نموو  يوود الا مووا أصوودرا إنكووا    ألخيمميووس  تعنوو

  نووسدة أخيمميووس  إلوو  السوورب  ألا الساجووب ي وورض نميووا أا يرفووع الوودمار نووا أصوودرا ا  ) سىيووادة فوو
يستووواجسا مسووواندتا  سموووا بيووون ا  األصووودرا التوووأ ير نمووو  أخيمميوووس ( يكوووسل فوووسينيك  إا ك يووور موووا 

بينوا سبويا أخيمميوس   فيناديوا  ال وة  الصودارةسدي وا نمو  نمو    فسينيك  ن سا  سيسوتند فوسينيك  فو
(  سنووووالسة نموووو   لوووو  يشووووبا 222س  125س  402" )األبيووووات الصوووودي موووورات أ نووووا  سدي ووووا بمكووووب "

يعتبورع بم ابوة ابنوا  اتسمل مشا  الطري  سجا  إليا ألنال ل  نم  أخيمميس    فسينيك  ن سا بالسص
" سكوور  سياتووا مووا أجمووا" (264)البيووت  رمبووا كوول أنووا أسبووا مووالووا كيوون   فيكووسل (73ووو224)األبيووات 
لا بم ابة ابنا  لا  ألنا  يسا ما  سبالتسديد اليسا  سسن يكسا  أخيمميس   ف أا   متسرعا  (271)البيت 

 لسلوو ل  ت وورض تموو  العالرووة نموو  أخيمميووس  أا يبعوود نووا فووسينيك  الوودمار الوو   مسوورسا مووا األبنووا 
  :يسي  با

 (2)  

 فكد اتخ ت  أنت يا أخيمميس  يا شبيا اآلل ة
 الدمار المخين    ست  تدفع نن سلدا  ل

وسع مميواجرس   ) سما  ا يتطر  إلو  مًس سيسورد رصوتا كامموة  ليمكول الًوس  (
         ا الصوووووودارة سسكسر وووووا  سين ووووو  فووووووسينيك  سدي وووووا موووووع أخيمميووووووس  سهوووووس يطموووووب منووووووا أا نمووووو  م  وووووس 

                                                 

(1) Idem. 9. 434- 437. 

(2) Ibid. 494-495. 
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)يكسا م ل ممياجرس   ال ل اسوتجاب لطموب ىسجتوا كميسبواترل  سسافو  نمو  مسواندة  (
نشيرتا  مع أنا لا يأخ  مكدما  هودايا تكوديرع  سلكنوا  أل فوسينيك   يوأت  إلو  أخيمميوس  سمعوا ال ودايا 

 مة  سيكسل لا  نالسة نم   ل   إنا سيجد التكدير ال ل يتال ا مع مكانتا السكيكية إ ا ناد إلو  المال
 (2)ص سن الجيش 

يبدأ أخيمميس  إجابتا بطريكة سدسدة سلطي ة  سلكنا يرفض بسدة أا يمتىا بالمبادئ البطسليوة   
 الت  بساسطت ا تتسك  ال ًيمة التل أشار إلي ا فسينيك : 

 (2)  

 فسينيك   يا سالدل الشيخ  يا ما ربا  ىيس   إنن 

 ال أستاج لتكديرها  فأنا أنتكد أا ىيس  منسنل تكديرا  
 مما ال  سسن يبك  مع   سأنا بجسار س ن  معكسفة المكدمة 

 طالما بك  ن   ف  صدرل  سطالما كانت أطراف  رادرة نم  السركة 

سنمووو  الووورقا موووا أا هووو ع الكمموووات ال تعبووور بصوووسرة مطمكوووة نوووا أفكوووار أخيمميوووس  فووو  تمووو  
 رت ف  رفًوا المطمو  لممبوادئ البطسليوة التو  طالبوا ب وا أسديسويس  موا ربول  إال المسظة  سالت  ظ

أن ا تشير إل  نىلتا المتسدث نا مجتمعا  سنندما يرفض أخيمميس  االنتران بسمطة مجتمعوا فو  
منسوا التكودير المناسوب  فانوا يتنكور لورسابط الصوودارة التو  تربطوا موع هو ا المجتموع  ستصوبح مشووكمتا 

تمعا أس أصدرا ا  سلكا كين تصن الممسمة نالرة أخيمميس  برجال م ول أسديسويس  ه  تسديد مج
سأيووا   أسل وو  الرجووال الوو يا يسووتكبم ا فوو  س وواسة؟  كمووا هووس ساًووح فوو  سدي ووا  أنووا ن سووا  فوول تموو  
المسظة يعتكد أا المرميديسا أصدراؤع السكيكيسا  سأا أجاممنسا سكل رجالا ها أنوداؤع  فيكوسل بوت كا 

 (1)فسينيك : مخاطبا  

                                                 

(1) Schein S., The Morta. p. 25.  

(2) Idem 9. 607-610. 

(3) Kim. J. op. cit. p. 98. 
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 (1)  

ا ال تتعب رسس  بنساس  سسىن  ل  مجرد إًر

 ابا أتريس  المغسار  إا صدارتا ال تتسا ا مع  
 سست  ال تصبح ندسا  ل  رقا سب  ل  

  ساألفًل ل  أا تشاركن  نداسة الرجل ال ل نادان 

يعبر رفض أخيمميس  نا سيرتا الشديدة سنجىع نا تسديود نشويرتا  ف وس يعتكود  موا ناسيوة  
سلكنووا  مووا ناسيووة أخوورل  يعجووى نووا تسديوود مووا هووا أا الشو كة نموو  األصوودرا  مووا سكووس  الصوودارة  

أصدراؤع؛ إنا باختصار فكد الترتيب التكميودب لألموسر فول السيواة البطسليوة؛ ألنوا إ ا أراد أا يسوتخمص 
معنوو  كممووة "أصوودرا " سرا  السوود الًووي  الخوواص بالمرميوودييا  فعميووا أا يختموو  لن سووا نظامووا  جديوودا   

 (1)جديدا  سفكا  لما رد سصل إليا سما  ا يمنح لم  سا الصدي  معن  

 ا أخيميوس وأياس 3
مووا  ووا يووأت  دسر أيووا   الوو ل اسووتند فوو  سدي ووا نموو  صوودارتا مووع أخيمميووس   سيبوودأ أيووا  

سينصوسا بوأا يعوسد إلو  اإلقريو  سيوبمغ ا فشول سدي ا مع أسديسويس  دسا أا يمت وت إلو  أخيمميوس   
  بوول يتسوودث ننووا بسصوو ا 414رة ستوو  البيووت الم مووة  لووا يسجووا أيووا  سدي ووا إلوو  أخيمميووس  مباشوو
نووا أصووبح  قًووبا رمووةشخصووا  قا بووا   سيكووسل إا أخيمميووس  روود سصوول إلوو   سال  راسوويا  سنووديا الرسمووةسا 

فووووس  كوووول خاصووووة تجوووواع األشووووخاص الوووو يا انتووووادسا أا يكوووودرسع  الصوووودارة لسكووووس يًووووع أب انتبووووار 
  (1)اآلخريا 

                                                 

(1) Idem 9. 612-615. 

(2) Kim. J. op. cit. p. 99f. 

(3) Zanke. op. cit. p.10; cf. Kim. J. op. cit. p. 100. 
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(1)  

 سلكا صدر أخيمميس  سن سا البطسلية تجيشاا
 بغًب سسش   ف س ال يميا أبدا   سال ي تا بسب ىمال ا 

 الس ا كاا فما بيا كل المسجسديا ف 
 هس أك ر ما أسببنا  يا لكسسة رمبا!

سنموو  الوورقا مووا أا أيووا  كوواا يكصوود أا يووديا أخيمميووس   إال أنووا صووسر بدرووة كوول فعاليووات 
األخووال  البطسليووة التوو  أ نت كووت بساسووطة أجوواممنسا سالتوول تؤكوود نموو  صووسة مسروون أخيمميووس  تجوواع 

وا ن ود الصودارة بيون ا  إال األخييا  فا ا كانت ش كة المر  نم  أصدرا ا المساربي ا سكا  ساجبوا  ي ًر
 (1)أا االستراا المتبادل بين ا هس ال ل ي بت شرنية ه ع الصدارة سيعطي ا معناها 

سالشئ المم ت لمنظر أا أيا  هس الشخص السسيود الو ب أطمو  نمو  هودايا أجواممنسا الصو ة 
)"فدية"  سل يكبموسا ال ديوة  إال أنو  تورفض فيكسل لا "نمو  الورقا موا أا أهول الشوخص المكتو  (

ستتخم  نا أصدرا   ما أجل فتاة"  سما  ا يرجس أخيمميس  أا ينظر ل ا بعويا االستوراا ف وا تسوت 
 (1)سكن بيتا  ها سجمسع اإلقري  المساربيا  يعتكدسا أنا األررب ساألنى لدي ا 

هووودايا  سلكوووا السوووؤال الووو ل ي ووورض ن سوووا هوووس  لموووا ا تعمووود هوووسميرس  اإلسووو اب فووو  سصووون
 (2)أجاممنسا إل  أخيمميس ؟ 

سع مصالسة أخيمميس  فكال لا:   كاا نيستسر هس أسل ما تسدث مع أجاممنسا ف  مًس

                                                 

(1) Idem 9. 628-633. 

(2) Kim. J. op. cit. p. 101. 

(3) Adkins. Values. p. 311f. 

(4) Idem. 9. 122-157. 
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(1)

 المتجبرة ت يا أشجع الرجال  لكد جعمت  رسس 
 ن س ا ستبجما  لكد أخ ت جا ىة تكريما  تسترما اآلل ة لال 

 فمنتشاسر كين نصالسا سنكنعا سنستميما ساآلا
   دايا  سكين نخاطبا بالكممات الرريكةبال

ية"  )لا يكل نيستسر إا ه ع ال دايا بم ابة "تًر )أس "فدية"  ( سال أنتكد أنا رد   (
فعل  ل  نا نمد  ف س ال يؤيد أب من ما  سكل ما يعنيوا  م موا م ول بوار  الكوادة  هوس نجواح سمموت ا 

العنيود  فعمو  الورقا موا انترافوا بأنوا ارتكوب خطوأ موع  نم  طرسادة؛ أما أجاممنسا فيظل نم  مسر وا
ووية ألخيمميووس  سلووي   أخيمميووس   إال أنووا يوورفض أا يتسسوول لووا  سلوو ل  فانووا يسافوو  نموو  إرسووال تًر

 فدية  فيكسل:  
 (2)  

 سص سلك  أصمح ما فعمتا فسأردا لا فدية ال تعد سال ت

) سرود أ وارت الكمموة   اهتمواا نديود موا البواس يا  فنوارش بعًو ا م  وسا التعوسيض (
وووووية"  )ننووووود اإلقريووووو   سموووووا هوووووس ال وووووور  بووووويا" تًر )س"فديوووووة"  ( فيكوووووسل "سيمسووووووسا"   (

(Wilson)  "ية )إا أجاممنسا يكدا بعض ال دايا ألخيمميس  بسص  ا "تًر لك  يعسد إل   (
)ن الجوويش  سلكنووا لووا يكوودم ا بسصوو  ا " فديووة" صوو س  ووية" تشووترط (   سال ووار  بين مووا أا "التًر

خًووسع أخيمميووس  إلمووارة أجوواممنسا  أمووا "ال ديووة" ف وو  تعبيوور نووا تسسوول أجوواممنسا إلوو  أخيمميووس   
 فيكسل:  (1)سه ا هس ما يرفًا أجاممنسا  سلكا أخيمميس  يصر نميا 

                                                 

(1) Ibid.109-113. 

(2) Ibid. 120.                                                                                               
"فديووة" سسصوو  ا أيووا  بأن ووا  (515 .9( )هوودايا ) سالجوودير بالوو كر أا أسدسوويس  سفووسينك  روود سصوو سها بأن ووا

(  أخيميس  بال دايا سص  ا سرد  (633 .9 ) (

(3) Wilson. op. cit. 76f.; cf. Haubold J. Homer‟s People, Epic poetry and social 
formation. Cambridge.; cf. Jenkyns op. cit. p. 21. 
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(1)
 

 أنتكد أا األخييا سسن يستشدسا سريعا  سسل ردم 
  لك  يتًرنسا ل 

)سووب  سروود أشوورنا إلوو  أا أخيمميووس  ينتظوور "فديووة"  مووا أجوواممنسا  سلكووا أجوواممنسا   (
وية"  )يكودا لوا" تًر ووية  ( وية؛ ]م مموا رفوض أجواممنسا تًر سلكوا أخيمميوس  يورفض تمو  التًر

وي ا موا ردموا أجواممنسا   ما رادة الجيوسش فول الكتواب األسل[ سالسكيكوة أا روادة الجيوسش لوا يكوا يًر
)فكود طمووب نيسوتسر مووا أجواممنسا أا يكوودا ألخيمميووس  "فديوة"  سنموو  الورقا مووا أنوا لووا يكم ووا   (

اع نا هدايا أجاممنسا سكل موا رالوا هوس صراسة  إال أا ما  رالا ي بت  ل   كما أنا لا يعبر نا ًر
: 

(2)
 

 ال نيب مطمكا  ف  ال دايا الت  تكدم ا ألخيمميس  لتكسب سدع 

ل انتمد كول مون ا نمو  كما أا أنًا  البع ة لا يعتمدسا نم  ما رد جمبسع مع ا ما هدايا  ب
 لسكووس أا يعووسد سفكووا  روويا أخالريووة أخوورل  فبينمووا سوواسل أسديسوويس  إ ووارة همتووا البطسليووة  طالبووا أيووا  

 (1)بيا بين ما  كما تسسل إليا نيستسر بسص ا ف  سا أ الصدارة

                                                                                                                            

بوال  ستو  ال يبكو  دا أخول المسو س  Il. 14. 483"  وأر" ) تعنول  تكررت ه ع الكممة فل اإلليا ة تارة  أسال :
يتنوواىع رجووالا نموو  ديووة رتيوول  يوودنل أسوودهما أنووا  498 .18انتكوواا( ستووارة أخوورل بسصوو  ا ديووة ت وودفع ألهوول الكتيوول ) 

سالووتكط ا مووا الن وور ليكسنووسا فديووة لبوواترسكمس  ابووا مينسيتيووس ( سأخوورل  21.28دفع ووا كاممووة( سأخوورل لتكووسا فديووة ) 
( فكود تكوررت إسودل  نوسض ب وا ىيوس (   أموا ) ف  ع الخيسل ما الساللة التل 5.266لتكسا تعسيًا  ) 

نشرة مرة فل اإلليا ة بسص  ا " تعسيض"  سرد تا ربسل  ال ة مون ا فكوط  سأسل هو ع العورسض كواا فول الكتواب األسل 
ننوودما تكوودا خريسووي  لي توودب ابنتووا خريسوو ي   سأخوورها سأك وورها أهميووة هووس ربووسل فديووة بريووامس  مكابوول ج موواا ابنووا 

 ( 139 .24 ;380 .10 ;46 .6 ;13 .1سبيا سصسل خريسي  معسكر األخييا سسصسل بريامس   ) هيكتسر 

(1) Idem 11.609-10. 

(2) Idem. 9. 164f. 

(3) Wilson. op. cit. 83. 
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أخيمميوس  الن وا ل هوس نودا العوسدة إلو  السورب فول صو سن األخيويا  نوالسة سل ل  كاا رورار 
التوو  ا نت كووت  سيعبوور أخيمميووس  نووا  كرامتووافانووا يوورفض هوودايا أجوواممنسا ف وو  لووا توورد لووا نموو   لوو  

 شعسرع تجاع  هدايا أجاممنسا  فيكسل:

(1)

 ست  لس أنطان  هدايا بعدد سبات الرمال  بسبب ما لسكن 
 سلا أتىسج ابنة أجاممنسا با أتريس   أبدا    منا ما إهانة

 ست  لس كانت تبارل أفرسديتل    هبية الشعر  جماال  
   ىررا  العينيا  ما أنمال أس لس كانت تكسا بما تكسا با أ ينة

 موا لسكنو  بسوببلك ير ما النكد  ما ا كاا يريد أخيمميوس  موا رسلوا " 165سرد تعرض البيت 
" هل كاا يطمب ما أجاممنسا أا يدفع لا مكابل كل اآلالا التل سبب ا لا  أا أا يرفع ننا إهانة ما

اإلهانة مستسيل  سل ل  فانوا يمجوأ إلو  "يعما أخيميس  أا طمب رد  اإلهانة الت  سبب ا لا  يكسل بارل
الت كا نم  المبادئ األخالرية برمت ا  سرد لجأ إل  م ل ه ا األسمسب ألنا ال يمم  الم وردات المغسيوة 

" يورد" سموا المالسوظ أا ال عول الو ل يسوتخدما أخيمميوس  الت  يعبر ب وا نوا مسر وا  
سنات التصالح " مكابل يدفع" )سنندما يأت   فانا يشير إل  م  وسا "ال ديوة"  ال يأتل فل مًس ) 

 (1)أس رد ممتمكات مغتصبة 

تنارًووت اآلرا  سووسل رفووض أخيمميووس  لمبع ووة  فكووال بعووض البوواس يا: يعبوور رفووض أخيمميووس  
  كما يمكا المجتمع ال سميرلالت  ت يما نم   رفًا لمكيا االجتمانية ساإلنسانيةلطمبات البع ة نا 

  ساألك وور مووا  لوو   يمكووا ت سووير لمتكوودير المووادل لم ًوويمةل وودايا أجوواممنسا بأنووا رفووض ت سووير رفًووا 
     سالمبوووووادئ لمجتمعوووووا  خيبوووووة أمموووووا فووووو  الكووووويا الماديوووووةبسصووووو ا تعبيووووورا  نوووووا  رفًوووووا لمتعوووووسيض الموووووادل

                                                 

(1) Idem. 9. 387f. 

(2) Parry M. The Making of Homeric Verse: the Collected Papers of Milman Parrys, d. 

Oxford (1972). p. 21. cf. Il. 18. 498f; 3. 285. 
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مووا روويا   كمووا يوورل الووبعض أا أخيمميووس  روود ابتعوود ستسوورر مبووادئ بطسليووةسالمسووددة بسصوو  ا  الراسووخة
  كمووا انتبوور الووبعض اآلخوور أا رفووض أخيمميووس  ل وودايا أجوواممنسا يسوواسل البطووسل  سمباد ووا المجتمووع
 ( 2)الم  سا البطسل  لم ًيمة رفًا 

 فى الكتاب الرابع والعشرين:اإلنسان أخيميوس 
أا نشووير إلوو  أهميووة مووست  (1)يجوودر بنووا  ربوول السووديث نووا مستووسل الكتوواب الرابووع سالعشووريا 

سن   أس نم  المستسل الشخص  بالنسبة ألخيمميس  باترسكمس   سسا   نم  ال  مستسل المًس
                                                 

(1) Wilson. op. cit. p. 3. 

(2) Kim. J. op. cit. p. 105.                                                                                          

  سج ووة النظوور التوو ردا  نموو    ليووا ةات وو  معظووا الدارسوويا نموو  أا النشوويد الرابووع سالعشووريا هووس الخاتمووة المال مووة ل 
  الكصويدة  سالتو  بعيود كول البعود نوا بوار و نوا اإلنسوانية عبرؤيتا التراجيديوة ستعبيور  وا يتكسل إا النشيد الرابع سالعشر 

سن ا سسل البطسلة السربية  بوأا     أا أسوداث اإلليوا ة ن سو ا توسسطور  مختم وة  فو  الدارسوسافكد أ بوت  يدسر مًس
األب سهووس شوويخ كبيوور خريسووي  النشوويد األسل كوواا سًووسر   ف وو يدة سووتكسا دفووع ال ديووة سدفووا هيكتووسر خاتمووة الكصوو

   مجوورد فعووللطمبووا را وود األخيوويانموو  الوورقا مووا رفووض أجوواممنسا  ابنتووا  لي توود  لكوو اإلوو  معسووكر األخيوويا ستسسووم
ووسع فوو نووسدة ابنتووا إلوو   ألخيوويا بعوودمووع ا  خوور األموورأ  فوويتصووالح   سلكنووا اإلليووا ة   م كسووا ليشووير إلوو  سبكووة المًس

 بوويا تسسوول خريسووي  إلوو  األخيوويا ستسسوول بريووامس  إلوو  أخيميووس   كمووا رووال  مووع مالسظووة التطوواب  الشووكمس   منىلووا
ووسع ككول   ا  النشوويد الرابووع سالعشورسا جووى  يكوسا ايجووب أ Schadewaldt سيشوادسالدت النشوويد   فووس موا سسوودة المًس

قوار نمو  مودينت ا طيبووة أهوا ننودما اا أخيميوس  رود رتوول كول أخست وا سأبالسواد  ت و كر أنودرسماخل ىسج وا هيكتوسر بوأ
)النشوويد  سلكن ووا تكووسل إا أخيميووس  روودا لسالوودها جنوواىة ال كووة  ( 225)النشوويد السوواد   البيووت بوودسا تووسرير أس استووراا 

هوس تصوسر   سيرل بعوض البواس يا أا سوماح أخيميوس  بجنواىة ايتيوسا سالود انودرسماخل (227و225الساد   األبيات 
  األبيووات نشوور لالنشوويد السوواد  فووس م سووب  لوودفا هيكتووسر  الوو ب سوويسدث بعوود أا يكبوول أخيميووس  تسسوول بريووامس   

تال   ايسوس  سانتي وس   رود ر و ساآلخر قير شرن  ا لبريامس  أسدهما شرنيتصن الرساية كين أا ابن  201و202
 ااآلسر مورة ربول  لو   سلكن مو  ية أن ما رد سرعا فأجاممنسا  سكما تصن الرسا نم  يدما مالبس ما  هماديجر ا تست

 جانوب الصوساب   سرود(204 وو202سالعشورسا  األبيوات  ل)النشويد السواد     طة أخيميوس اسسوإل  سطن ما بعود  نادا
فديووة هيكتووسر    ا هوو ع الت صوويمة أيًووا  تبشوور بكبووسل أخيميووس  الن ووا ننوودما رووال إ Deichgraber ديتشووجرابر رأل
 لالنشويد السواد  فو  ) ن و كر أن سونا بسوديث أخيميوس  ن سوا إلو  ليخواؤا شوكي  هيكتوسر قيور الشورن يجب نمينوا أاس 

 ن سوا موا ربول   أنوا رود سورر أسوراع موا األسور مكابول فديوة  م مموا فعول موع ليخواؤاربل أا يكتما أخيميس  (ايسالعشر 
سودث ربول مكتول بواترسكمس  بيود هيكتوسر   يؤكد أا ه ا رود سلكنا  سما يمي ا( 77سالعشرسا  األبيات  ل)النشيد الساد

                                                                                       Segal سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويجال يكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسلس 
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وسن كاا مست بواترسكمس  بم ابوة نكطوة  فو  أسوداث اإلليوا ة  فموا ناسيوة كواا  التسوسل المًس
بوواترسكمس  كوواا أشووبا بان يووار سصووا األخيوويا األخيوور فوو  قيوواب أخيمميووس   فكوود أ صوويب كوول  مووست

 موستيمنسا أن س ا بسس  األخييا؛ سما ناسية أخورل كواا الكادة  سبات الطرساديسا ليمة سعيدة سها 
  فانكمبوووت الموووساىيا  بطوووال  هسميريوووا  تكميووديا  بوواترسكمس  كووواا السوووبب الوور ي  لعوووسدة أخيمميوووس  بسصوو ا 

 سبات ان يار طرسادة سشيكا  

أمووا نموو  المسووتسل الشخصوو   فكوود ربووط هووسميرس  بوويا مووست بوواترسكمس  سفكووداا أخيمميووس  
ة  فمووا ناسيووة  كوواا اسووتيال  هيكتووسر نموو  أسوومسة أخيمميووس  تعبيوورا  نووا سرمانووا مووا ألسوومستا اإلل يوو

سمنوو  بوود  الكتوواب ال وواما نشوور  (2)"؛نووارلصوو اتا البطسليووة المميووىة  سروود سصوو ا هووسميرس  بالصوو ة "
يظ ووور أخيمميوووس  فووو  صوووسرة العووواجى الًوووعين  ف كدانوووا ألسووومستا  كووواا أرووورب موووا يكوووسا إلووو  فكدانوووا 

" مووووا أشوووو ر صوووو ات أخيمميووووس   سلكووووا سوووريع الكوووودميايل الم ووووال  كانووووت الصوووو ة "لكدراتوووا  نموووو  سووووب
" فكوود سووريع الكودميا بأخبوار موست بواترسكمس  ) ( سرود جوا  أنتيمسخوس هوسميرس  يكوسل "

نىع هسميرس  ص ة أخيمميس  سنعت شخصا  آخر ب ا؛ سه ا التبادل الت كمل لتم  الص ة يؤكد كسل 
هوا أنوا أجمو  بجانوب السو ا بوال خص نديا ال ا دة  م مما يكسل هس ن سوا ألموا "أخيمميس  سي ظ رع كش

  هسميريووا   بطوال  "  سلوا يعود أخيمميوس  إلو  شووكما التكميودل  بسصو ا فا ودة  م ول رياًول خوارج المًوومار

 (1) جديد ميالدإال بعد استالما أسمستا الجديدة التل صنع ا هي ايستس   فكد كانت بم ابة 

فكووود بووودأ ان صوووالا  (1)ل كووواا موووست بووواترسكمس  أشوووبا بموووست أخيمميوووس  رمىيوووا  موووا ناسيوووة أخووور 
الوو ل نبوور نووا رفًووا لمباد ووا فوو   البطووسلل المجتمووعالسكيكوول نووا العووالا الوو ل يعيشووا  سلووي  فكووط 

                                                                                                                            

تسريوور كمووا تسوواند الراسايووة الخاصووة ب  ة أخيميووس شخصووي  أر  جانووب فوو ا  نموو تأكيوود النشوويد الرابووع سالعشوورسايعيوود 
 للبطوول  الوو شخصووية ا  فوو الجانووب األسووم  نووا التعبيوور  تمامووا  م وول فديووة ليخوواؤا السووابكة  فووايسووس  سانتي ووس   

 استكبالا بريامس   يكسا ساًسا  ف

(1) Idem. 17. 711. 

(2) Hubbard op. cit. p. 21; Il. 18. 104. 

(3) Mills S. “Achilles, Patroclus and parental care in some Homeric similes” Greece & 

Rome.v. 47. no 1. (2000), pp. 3-16. 
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الكتوواب التاسووع  بعوود مووست بوواترسكمس   فكوود رفووض أا يشووار  أصوودرا ا الطعوواا  فوو  الكتوواب التاسووع 
 رسوسال  الطرسادييا  باإلًافة إل  أا أفعالا كم ا كانوت تصوسرع بسصو ا نشر  ربل خسض الكتال ًد 

السوودسد   سروود ظ وور هوو ا فوول رفًووا لتسسووالت الطوورسادييا  نووالسة نموو   لوو  إنووا تجوواسى كوول لممووست
فوو  تصوورفاتا  فووألك  بووبعض الصووبية الطوورسادييا رربانووا  نموو  مسررووة بوواترسكمس   سلووا يووردع  اإلنسووانية

  سمووا  ووا مووع تصووالح أخيمميووس  مووع ن سوواأس بمعنوو  آخوور يعووسد فًوول  إلوو  صووسابا سووسل بريووامس  
ح بعد رميل  اإلنسانية   (2)كم ا إل  بريامس   م مما سنًس

تصوووبح اإلليوووا ة بووودسا الكتووواب الرابوووع سالعشوووريا بووواردة سك يبوووة   لووو  الكتووواب الووو ل يووو هب فيوووا 
فبعوود أا رتوول أخيمميووس  بريووامس  لكوول ي توودل ج موواا ابنووا  سيووث يصوول البنووا  الوودرام  إلوو   رستووا  

هيكتسر  سألك  بج مانا ف  العرا  فريسة لمكالب  تدخل أبسلمسا لصوالح هيكتوسر ساسوتا ت اآلل وة موا 
سووومس  أخيمميوووس  فووو  هووو ا المسرووون  سنمووو  الووورقا موووا أا ىيوووس  أرسووول  يتوووي  بسصووو  ا رسوووسال  إلووو  

ريووامس  فوول رسمتووا إلوو  أخيمميووس  لكوول تكنعووا بكبووسل فديووة ج موواا هيكتووسر  سريوواا ايووري  بمصوواسبة ب
ظ وار ربوسل أخيمميووس  ال ديوة موا بريووامس  بسصو ا روورارا   معسوكر األخيويا لكوو  ي تودل ج مواا ابنووا  سا 
ما اآلل ة  إال أا هسميرس  رود آبو  أا ين و  نمموا بتمو  الطريكوة التو  تكوسا أشوبا بسيموة اإللوا موا 

س  أا يع ور أخيمميوس  نمو  م  وسا اآللة  سأفسح مسواسة نريًوة لممبوادرة اإلنسوانية  فكود أراد هوسمير 
 (1)جديد لمسياة 

                                                                                                                            

الكتوواب التاسووع  سيووث يظ وور بوواترسكمس  جالسووا  نموو  مكربووة مووا أخيميووس  سهووس   ستتًووح ت اصوويل العالرووة بين مووا فوو
انسصورت   كاا دسرع الر ي  هس إطانة أسامر أخيميوس    التو فكد يعىن نم  ري ارتا  سنند سصسل أنًا  البع ة 

)الكتووواب      صووو سن األخيووويا   سووويدة المنوووىل سلوووي  مسوووارب فووو دسر دسرالوووهووو ا سيشوووبا   أمووورع بانوووداد الطعووواا  فووو
هو ا الجوى  إنوا يتشوابا موع دسر الخادموة   (  سل ل  فاا أررب سصون لودسر بواترسكمس  فو124و105التاسع  األبيات 

البيوت ) تاسوع نشور سموا يميوا   كموا يتًوح موا الكتواب ال 411نشر  البيوت  لاإلليا ة  الكتاب الساد  ف لهيكاميد
  ا إنوووداد طعووواا أخيميوووس  كووواا موووا م ووواا بووواترسكمس  الر يسوووة فوووا( 412البيوووت )سالكتووواب الرابوووع سالعشوووريا ( 123

  اإلليا ة  

(1) Jenkyns op. cit. p. 24. 

(2) Vivante P. the Iliad * Action as Poetry* Boston. (2001), p. 58. 
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يظ ر أخيمميس  ف  بداية الكتاب الرابع سالعشريا متسترا  ف س ال يستطيع أا يناا سيسوير جي وة 
س هابا  بدسا هدن  فما تكا األلعاب الجنا ىيوة أس رتول هيكتوسر كافيوا  إلخمواد سىنوا نمو  بواترسكمس   

تووا  سسوويا يشووتد شووسرا إليووا نجوودع يأخوو  ج موواا هيكتووسر سيموون بووا فموواىال يشووتا  إليووا سيوورفض فكوورة مس 
سيصوووون  (2)سوووسل مكبوووورة بوووواترسكمس   سبعوووودها يمكوووو  بن سووووا نمووو  األرض سيمكوووو  فووووس  رأسووووا التووووراب 

 هسميرس  سالا را ال :

(2)
 

  ا راا بربط ج ماا هيكتسر خمن العربة  سبدأ ف  سسبا نم  األرض 
 سبعد أا سسبا مرات  الث سسل مدفا ابا مينسيتيس 

 هيكتسر تسرن سناد مرة أخرل إل  خيمتا  سرد تر  ج ماا
 ممدا  نم  سج ا ف  التراب 

ووية"  سووؤاال  م مووا : لمووا ا ربوول  ((ي يوور ربووسل أخيمميووس  هوودايا بريووامس  بسصوو  ا "تًر
أخيمميس  هدايا بريامس  سرد رفض ما ربل هدايا أجاممنسا الت  س ص ت بن   الص ة ؟ كين نجوح 

 بريامس  ف  نكد مصالسة بيا أخيمميس  س اتا؟

" لسفووووواة فديوووووةأننوووووا ال نسوووووتطيع أا نصووووون موووووا جمبوووووا بريوووووامس  معوووووا بسصووووو ا "السكيكوووووة سفووووو  
وويةبوواترسكمس   أس  نووا فكووداا بريسوو ي  أس كرامووة أخيمميووس  ن سووا  فكوود سصوول أخيمميووس  نموو   تًر

" بووواترسكمس  ننووودما رتووول هيكتوووسر  كموووا نبووور نوووا انتكاموووا ننووودما جرجووور ج مانوووا سوووسل مكبووورة فديوووة"
ة لمكالب باترسكمس   ا تركا سسط الكا سرات  (1) نًر

                                                 

(1) Wilson. op. cit. p. 74. 

(2) Idem. 24.15-18. 

(3) Ibid. 
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فوووو  البدايووووة يجووووب أا نشووووير إلوووو  ًووووآلة هوووودايا بريووووامس  إ ا مووووا رسرنووووت ب وووودايا أجوووواممنسا  
وووية"  ليصووون هووودايا  () س "هووودايا"( (باإلًوووافة إلووو  اسوووتخداا هوووسميرس  الكمموووات "تًر

 بريامس   سه  الكممات ن س ا الت  استخدم ا لسصن هدايا أجاممنسا  فيكسل ىيس :

 (1)
 

 نس  أا يسصل أخيمميس 
 نم  هديا ن يسة ما بريامس  ليعت  هيكتسر 

 كما يكسل إلري :

 (2)  

 انطمك  أنتأ يا إيري  السريعة  ساترك  مكر  فس  جبل األسليمبس 
 سأخبرل بريامس  سام  الرسح داخل إليس 

 السبيب أا ي هب إل  س ا األخييا ك  ي تدل سلدع
 سأا يكدا ألخيمميس  ال دايا الت  تشرح صدرع 

 سلكا بريامس  يكسل ألخيمميس :

 (3)  

 فما أجما أتيت إل  س ا األخييا 

 تعد سال تسص  ك  أفتديا من   سرد أسًرت مع  فدية كبيرة ال 

 

                                                 

(1) Idem. 24. 75f. 

(2) Il. 24. 144-147. 

(3) Ibid. 50-ff. 
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سا  ا سوممنا بوأا أل شوخص يسوتطيع أا يوأت  بتعوسيض ليسوترد ج مواا ابنوا الميوت  سفو  ن و  
فمووا هوس الوودان  لمخووسن  (2)السروت إ ا كانووت اآلل وة هوو  التوو  روررت نووسدة ج مواا هيكتووسر إلوو   سيوا 

 موووا فشووول بريوووامس  فووو  م متوووا  ساألهوووا هوووس كيووون نجوووح بريوووامس  فووو  إرنووواع أخيمميوووس  بووورد ج مووواا
 (1)هيكتسر؟

كوواا دخووسل بريووامس  خيمووة أخيمميووس  لوويال  سدسا إ ا  م اجووأة ك يمووة بووأا تًوو   نموو  الجووس المسوويط 
الدهشة الت  تخر  األلسنة  ستغم  األفساع  ستمنوع أل نكول موا الت كيور  فموا هوس هو ا الشوخص المسوا الو ل 

هوس اإلجابوة السسيودة المناسوبة لم ول  يتجرأ نم  م ل ه ا ال عل؟ سال يجد أخيمميوس  موا يكسلوا  فكود كواا الصومت
ه ا المسرن  سيخيا الصمت نمو  الجوس المسويط  سيكون جميوع السًوسر سكوأا نمو  رؤسسو ا الطيور  سيصون 

   (1)هسميرس   ل  المش د را ال :

 (4)  

 أما بريامس  العظيا فكد دخل دسا أا يراع أسد  سسرن نم  مكربة ما
 أخيمميس    ا استًا ركبتيا بيديا اال نتيا   ا ربل تم  اليديا

 المرنبة راتمة الرجال  الت  أسدت بسياة العديد ما أبنا ا 
ا يتر  بريامس  أخيمميس  ي ي  ما دهشتا  بل خاطبا نم  ال سر م كرا  إياع بسالدع  سلكنا لوا ي عول م ول ل

أسديسيس   نندما طمب منا أا يت كر سصايا سالدع  فالصسرة التل أ ارها أسديسيس  ف  ن   أخيمميس  كانوت 
س لوا يسوتند فو  سدي وا نمو  نالروة   ف واألب  سلكا الصسرة الت  أ ارها بريامس  كانت صوسرة المساربصسرة 

بصو ة ناموة  سهو ا هوس موا ي تكودع أخيمميوس   األبوا  باألبنوا بيميس  بأخيمميس  بص ة خاصوة  بول نمو  نالروة 
 مووا أا بسصوو ا مساربووا   فعموو  الوورقافوو  نالرتووا مووع أبيووا  فكمووا نعمووا أا  يتووي  أمووا هوو  التوو  تتووسل  شوو سنا 

                                                 

(1) Ibid 139 f.  

(2) Wilson. op. cit. p. 77. 

(3) Ibid.  

(4) Idem. 24. 477 ff. 
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ب يتوي  الخالودة  نجود أنوا يتخو  الجانوب األًوعن  سباختصوار بيميس  كاا بطال  إال أنا ننود مكارنتوا 
 (2) استبدلت  يتي  مكان ا مع بيميس  ف  سياة أخيمميس 

ل  نالا  كاا بريامس  هس الشخص السسيد الكادر نم  العسدة بأخيمميس  إل  أرض السارع  سا 
ميس  بكياسة سفطنوة  فموا يمم  كل المكسمات لمكياا ب  ا الدسر؛ ف س يتسدث إل  أخيم اإلنسانية  ف س

ووو  قووورسر أخيمميوووس   سموووا ناسيوووة أخووورل كووواا يتسسووول إليوووا ناشووودا  شووو كتا  لكووود نجوووح  ناسيوووة كووواا ي ًر
بريوووامس  فووول اسوووتدراج أخيمميوووس  إلووو  البكوووا   سلكوووا لموووا ا اسوووتجاب أخيمميوووس  لبكوووا  بريوووامس  سلوووا 

 يستجب لبكا  فسينيك  ستسسالتا نم  الرقا ما نالرت ما السميمة؟ 

أدر  أخيمميووس  بغريىتووا أا بكووا  بريووامس  هووس البكووا  السكيكوو  السسيوود   ف ووس يبكوو  ابنووا لكوود 
أماا الرجل ال ل رتما  سالمدهش إنوا لوا ين وار  سلوا يعمود إلو  العسيول سالنسيوب  سلكوا دمسنوا تسسلوت 
إلوو  كممووات بميغووة سنصووا ح سباختصووار إلوو  درس  فوو  المعنوو  السكيكوو  لمسيوواة   ف ووس لووا يتسسوول إلوو  

بطل مناشدا  رستا  سألسهيتا الت  تسع  أما ما أجم ا  سال بالمجد ال ل سككا البطل الصغير  سلكنا ال
خاطووووب إنسووووانيتا  ف ووووس لووووا يتسوووودث  م ممووووا فعوووول ليكوووواؤ  سهيكتووووسر سكوووول مووووا لكووووسا سووووت  ا نموووو  يوووود 

 (1)( أخيمميس   إل  البطل المغسار بل خاطب أخيمميس  اإلنساا )

ان موورت مووا نينوو  أخيمميووس   روود أىاسووت الغشوواسة  سأصووبست نظرتووا جديوودة   إا الوودمسع التوو 
  بوول كوواا المووداأس  ساألنوودا  األصوودرا بسصوو ا كووال   سلووا يعوود يميووى بوويا  البشوورل لمعووالاف ووس ينظوور 

لسظوووات السوووعادة   أس بووواألسرل بووويا السووعادة سالتعاسوووة فووو  سيووواة البشوورشوواقما األسل هوووس ال ووور  بووويا 
  فسيووواة اإلنسووواا ممي وووة سيووواة البشووورهوووس الم ووويما نمووو   الشوووكا ا  سرووود سجووود أا التووو  نعيشووو  سالتعاسوووة

بالمسظووات السىينووة  سلكووا السووؤال الوو ل يطوورح ن سووا هووس كيوون نجووح بريووامس  فوو  إرنوواع أخيمميووس  
 (1)؟بآدميتا

                                                 

(1) Schein, The Mortal Hero. p. 95.    
(2) Vivante . op. cit. p. 60 

(3) Ibid. 
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إا الشوووئ الالفوووت لمنظووور هوووس أا بريوووامس  لوووا يووو كر اسوووا بيميوووس  بسصووو ا سالووودا  ألخيمميوووس   
ا هسميرس  لا يشور إلو  أخيمميوس  طوسال أسوداث الكتواب الرابوع سالعشوريا بسصو ا ساألك ر ما  ل  أ

كأنوا يكوسل لوا "أنظور فينظر إليا سيت كر سالدع و ابنا  لبيميس   سسيا يطمب بريامس  ما أخيمميس  أا 
  إل  سأنا ابكو  ابنو   ستو كر كول األبوا  الو يا موات أبنوا ها بموا فوي ا سالود  الو ل سويبكي  يسموا  موا" و

يتسكوو  رجووا ع  سيسووكط اال نوواا صوورن  البكووا   فبريووامس  يبكوو  ابنووا  سأخيمميووس  يبكوو  أبوواع  سنند وو 
(2)سباترسكمس  أس باألسرل يبك  ن سا 

  

إا مش د لكا  بريامس  سأخيمميس  مش د فريود لوا يتكورر فو  كول اآلداب اإلقريكيوة  ف و  هو ا 
ا نوالميا مختم ويا كول من موا يشو   نمو  المش د يمتك  ندساا يسسد بين ما شعسر ساسد  شخصاا مو

اآلخر  إا ه ا المش د مكنع بجميع معانيا  سال يسجد أل سديث أخالر  يستطيع أا يصون م ول هو ا 
المشووو د الووودرام  الم ووواجئ  ف ووو  البدايوووة كووواا االرتبوووا  الووو ل يصووويب جميوووع السًوووسر بسوووبب سجوووسد 

ة  سينووتج نووا هوو ا االرتبووا  صوومت بريوامس  فوو  خيمووة أخيمميووس   سال ينووتج ننووا سووسل نظوورات الدهشوو
 لو  الصومت الو ل يكوسا أبموا موا أيوة كمموات  فتعبور صوسرة   كيل يطوأ بكول روسة نمو  ألسونة الجميوع 

فو  جعول األب الو ل  البرانوة ال سميريوة  ستظ ور كراهيوة العوالا كموا لمسورب بريامس  سهوس متو لل نوا
" هووو  توو كر" "  ووافكوورريووامس  "مووات كوول أبنا ووا هووس صوواسب المبووادرة فوو  السوووديث  سكانووت كممووات ب

سدي ووا مووع أخيمميووس   سبتموو  الكممووات استسًوور   الكممووات السووسرية التوو  انتموود نمي ووا بريووامس  فوو
بريامس  كل موا بيميوس  سهيكتوسر سبواترسكمس  إلو  هو ا المشو د سكوأا المسرون السوال  أكبور موا أا 

  سأصووبست سالصودي  العودسبويا  يتسمموا بريوامس  سأخيمميوس  بم ردهموا  سفجوأة اخت ووت ال جوسة ال ا موة
 (1)الجن  البشرل كما دمسع بريامس  نم  هيكتسر سدمسع أخيمميس  نم  باترسكمس  نسيبا  نم  

ن سووا: ف ووس يسووتكبما  سسوولكانووت اسووتجابة أخيمميووس  إلوو  بريووامس  را عووة تمامووا  م ممووا كوواا الت
 نميا بسبب يش  يمميس    سرد سك  بريامس  هدفا فجعل أخسسلبمتسلي   بصدي استكباال  يمي  

                                                 

(1) Benardete. S. “Achilles and the Iliad” Hermes 91 (1963): 1-16., p. 12. 

(2) Vivante. op. cit. 61; cf. Schein. op. cit. p 85. 
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أل أا شووعسر  (2) ""فكوود أشوو   نموو  شوويبة رأسووا سنموو  لسيتووا البيًووا  شووعرع سلسيتووا الرماديووة 
نمو  شوخص آخور  سالسكيكوة أنوا كواا يشو   نمو  كول  شو كةنم  سالودع تسوسل إلو   بالش كةأخيمميس  

 اآلبا  ال يا يعانسا لمست أبنا  ا 

نموو  أا تصووالح أخيمميووس  مووع اإلنسووانية روود تووا  سلكووا السووؤال يبكوو : لمووا ا تصوور الممسمووة 
خاصة سأا الكممات التل تشوير  بالتسديد  نندما أش   نم  ندسع سلي  نندما أش   نم  أصدرا ا؟

نموو   بالشوو كةتووسس  مووا خووالل سوويار ا البالقوو  بووأا ال عوول الطبيعوو  هووس أا يشووعر الموور   الشوو كةإلوو  
نموو  األنوودا  الوو يا رتمووسا  نوودا شوو كتاتسووتدن    اأصوودرانموو   شوو كتاسلوو ل  فوواا ؛ رفارووا ننوود مووست ا

  سلكا األخال  البطسلل الش كة إل  ندا ش كة ف  نظااتتسرن دسرة  أاسما قير الممكا  أصدرا ا 
 تمسووكا تنوواىل نووايالبطوول المسووارب يطالووب بانسووانية كوول البشوور  فعميووا فوو  تموو  المسظووة أا إ ا كوواا 

  يونص نمو  الم  سا البطوسلل لمشو كة  سألا يمميس  بالًبطسه ا هس ما ي عما أخ  باألخال  البطسلية
نم  أندا ا ه  التو  تدفعوا  ش كتا نداالمسارب نم  أصدرا ا تكسا الدافع إلنكا ها  سأا  ش كةأا 

سلوو ل  يجووب أا يووتا  الكووانسا العووالم  ب نووا  البشور لكوتم ا  سروود تسوودد هو ا الم  ووسا بصووسرة راطعووة فو  
موع إنسووانيتا موا خوالل شوو كتا نمو  نودسع  سلووي  فكوط نمو  أصوودرا ا  تصووالح أخيمميوس التعبيور نوا 

 (1)بالمعن  تكميدل 

لكوود سكوو  بريووامس  أك وور ممووا كوواا يأموول  فكوود جعوول أخيمميووس  يكوون إلوو  جانبووا  ليساسوويا فوو  
  ابنوا  سيبودأ أخيمميوس  فوول مساسواة بريوامس   بول ساألك وور موا  لو  يظ ور أخيمميووس  الشواب سهوس يمكوو

م موووا  ا  ن ووو   إنسوووانا  شووويخ الكبيووور  سيوووداسل أالموووا الن سوووية  ستسووودث معوووا بسصووو ا النصوووا ح نمووو  ال
  سيكنوووع أخيمميوووس  بريوووامس  أا يأكووول سيشووورب  فكووود أًووورب نوووا الطعووواا سالشوووراب منووو  سفووواة المعانووواة

 فيكسل لا: (1)ابنا 

                                                 

(1) Idem. 24. 516. 

(2) Kim. J. op. cit. P. 65. 

(3) Ibid. 
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 (1)  

 سلكا هيا إ ا سأجم  نم  المكعد  سلندع أسىاننا
 ا  نم  الرقا ما األلا المرير ت دأ داخل رمسبن

 فال طا ل ما  ل  البكا  المدمر 
 ه ا هس ما ردرتا اآلل ة لمبشر التعسا  

  بأا يعيشسا ف  ألا مرير  بينما ها أن س ا بال أالا

تسكيوو  هوو ا المشوو د  لكوود كوواا مشوو دا  خاصووا    فوو  السكيكووة إا هووسميرس  ت ووس  نموو  ن سووا فوو
  فبريوامس  لوا يكوا ممكوا  الموست  سهو  ية سالسكيكة المجردة فو  السيواةالمشانر اإلنسانبالمساج ة بيا 

يسير ف  سسط مسكب فخا  سيرسل الرسل ما ربما لتبما أخيمميس  بىيارتا  سلكنا كاا أبا  مات ابنوا  
رجل مسا نم  أنتاب هادي  يسع  لمكا  رجل ف  نن ساا شوبابا  سفوس  كول  لو  كواا  لو  الرجول 

كا هنوا  سول سوسل موا سودث  سهوس اتسواد جميوع األطوران المتنواسرة أمواا نودسها هس راتل ابنا  سلا ي
كوواا سجووة بريووامس  فوو  سدي ووا مووع أخيمميووس   الوو ل أدر  أا سجووسدع  فووالمست  المووستالسسيوود  أموواا 

  أصووودرا عأنوووى  موووستبسصووو ا بطوووال  مجووورد أك سبوووة لوووا يجنووو  موووا سرا هوووا شوووي ا   بووول كووواا سوووببا  فووو  
 (1)صيا  سسسن يتر  سالد مسنا  يبك  ابنا هس شخ مستاباإلًافة إل  

  سبعد أا تسر ت الدمسع  يستعيد أخيمميس  ردرتا نم  الت كير سالتصرن  فيكن سيبدأ ف
 السديث مع بريامس   فيكسل لا:

 
 

 (3)  

 "آع أي ا التع   لكد كابدت ك ير ما اآلالا!
                                                 

(1) Idem. 24. 522-6. 

(2) Vivante . op. cit. 62. 

(3) Idem. 24. 518- 521. 
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 كين تسممت السًسر إل  س ا األخييا بم رد  

 ف  مساج ة الرجل ال ل فت  بالك يريا ما أبنا  
    رمب ما سديد"البساسل؟ ل

لا يكا بريامس  ف  سالة تسمح لا بالرد نم  أخيمميس   ف س ال يريد أل شئ سسل 
 السصسل نم  ج ماا ابنا  ف س ال يرقب ف  التكاسل بل كاا متعجال  إلن ا  ه ا المش د 

  فكود كواا ناط يوا  سمتأرجسووا  العساطون اإلنسوانيةكواا أخيمميوس  فو  هو ا المشو د تجسويدا  لكول 
يدا  سصارما  فو  رد فعموا  ستو  هودس ع الظواهرل  فكود كواا يخ و  سرا ع توسترا  نميكوا  يصول بوا إلو  سنن

التوو  جووا  ب ووا بريووامس   سفوو  السرووت ن سووا ال يسووتطيع  ال ديووة رسة الكموو ؛ ف ووس ال يسووتطيع أا يكبوول 
 رفً ا  ستأت  نميا المسظة الساسمة  سالت  ال يستطيع استمال ا  فيكسل هسميرس :

(1)

 سنندما ر ى ابا بيميس  كاألسد متج ا  صسب الباب إل  خارج الخيمة 

سلكووا مووا الوو ل جعوول هووسميرس  يووأت  بتمووو  الصووسرة السسشووية التوول ال تتناسووب مووع ررووة هووو ا 
موا صوسرة تعبور نوا المسرن  سم مما كانت الصسرة صالسة لمتعبير نا شدة سطوي  المعركوة  فان وا أب

ف وس يخورج منودفعا  مرنسبوا  موا   صرانا موع ن سوافكد كاا ف  أرص  درجات  سالة أخيمميس  الن سية
 :فكرة أا تتغمب نميا قريىتا المسلعة بالكتل  سما  ا نراع يخاطب صديكا باترسكمس  الميت  را ال  

 (2)  

 أل باترسكمس   ال تغًب من  إ ا نممت
 سأنت ف  هادي  أنن  رد أندت هيكتسر اإلل  

 العىيى  سأا ال دية لا تكا كما ينبغ   إل  سالدع
 

                                                 

(1) Ibid. 572. 

(2) Ibid. 592ff 
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  فمسسن أتكاسم ا مع   سأمنس  من ا كل ما أنت جدير با

إا سووديث أخيمميووس  مووع صووديكا الميووت يريسووا سي وودئ مووا ان عالووا  سمووا  ووا يعووسد إلوو  داخوول 
 الخيمة ليكن أماا بريامس  هاد ا   سيصن الشانر  ل  المش د فيكسل:

 (1)
 

 أي ا الشيخ األشيب  لكد أخميت سبيل سلد  كما طمبت
 سهس اآلا ممد فس  النعش الجنا ىل  سمع ظ سر أسل ًس  لم جر

  ستراع بن س  ستسمما مع 

يسوويطر نموو  هوو ا المشوو د يجوود كوول مووا أخيمميووس  سبريووامس  راست مووا فوو   لسبعوود التووستر الوو 
؛ سسرون أخيمميوس  أمواا بريوامس  سكوأا كول شوخص من موا يورل اآلخور ألسل مورة  المشاركة اإلنسانية

  المشانر اإلنسانيةسكانت تم  المساج ة ه  السبب الر ي  ف  ان جار تم  

 سالشو ا  االنتكواا: بالشو كةاألفعوال المرتبطوة إا ما فعما أخيمميوس  تجواع بريوامس  يتًوما كول 
  سف  الن اية  يأمر أخيمميس  الجسارل أا يغسما سيدها ج ماا هيكتسر بالىيوت  سأا بالدفا سالسماح

يمبسوونا ال ووسب الجنووا ىل   ووا يًووع الج موواا نموو  العربووة السربيووة لكوو  يأخوو ع بريووامس  سيعووسد بووا إلوو  
يعيود نمو  األ هواا موا فعموا أبسلموسا موع سواربيدسا  ف وس ن سوا سطنا  سما فعما أخيمميس  مع هيكتسر 

الوو ل ي تووتح المراسووا الجنا ىيووة ل يكتووسر  ساألك وور مووا  لوو  أنووا يكوودا لبريووامس  هدنووة لموودة طسيمووة لكوو  
يستطيع إرامة الطكس  الجنا ىية البنا  إسدل نشر يسما   سب ل  يتأكد بريوامس  موا أنوا يسوتطيع أا 

 (1)ة البنا يكيا الطكس  الجنا ىي

 

 

                                                 

(1) Ibid. 599ff. 

(2) Ibid 
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 الخااتامة

سع الر ي  لممسمة هوسميرس  هوس سورب طورسادة  إال أا هوسميرس   نم  الرقا ما أا المًس
بسص ا شانرا  سلي  مؤرخا   لا يكا هدفا هس تأريخ سرب طورسادة  بول كواا اهتماموا األسل هوس إلكوا  

سدة  ستسواند أفوراد هو ا المجتموع الًس  نم  الكيا األخالرية الت  تنس  العالرة بيا أفراد العشيرة السا
 نم  تسكي  أهداف ا الشخصية دسا المسا  بالصالح العاا 

سروود كوواا اختيووار هووسميرس  لمجتمووع الجيووسش اإلقريكيووة بسصوو ا المجتمووع الوو ب سووينارش مووا 
خاللووا أفكووارع  اختيووارا  مسفكووا   ف وو ا المجتمووع يتكووسا مووا مجمسنووة مسوواربيا  ات كووسا نموو  تسكيوو  هوودن 

 كا كل فرد من ا كاا يبسث نا هدفا رسم   سل

سكاا ننساا ه ا البسث األبعاد اإلنسانية لشخصية أخيمميس   هس مساسلة منل إللكا  الًس  
نموو  تموو  الكوويا األخالريووة التوو  انتكوود هووسميرس  أن ووا كافيووة بتنسووي  العالرووة بوويا أفووراد المجتمووع دسا 

 عاا لمعشيرة التعارض بيا تسكي  كل فرد ل دفا الشخص  مع ال دن ال

سل ل  فكود خصصوت مكدموة هو ا البسوث إللكوا  الًوس  نمو  العالروة بويا الممو  سنشويرتا موا 
خالل منارشة سسار ساربيدسا سجالسكس   كما رمت بتسظين ه ا المش د ف  منارشة الكويا اإلنسوانية 

 الت  يعتنك ا أفراد ه ا المجتمع 
  فكوود اسووتندت فوو  دراسووت  نموو   ال ووة كتووب  أمووا نووا دراسووة األبعوواد اإلنسووانية لشخصووية أخيمميووس 

الكتاب األسل سالكتاب التاسع سالكتاب الرابع سالعشريا  النتكادل بأن ا أها المناط  المسسريوة فو  اإلليوا ة موا 
ناسية سف  إلكا  الًس  نم  األبعاد اإلنسانية لشخصية أخيمميس  ف  اإلليوا ة موا ناسيوة أخورل  سرود انتبورت 

لمراسول تطوسر فكور أخيمميوس   أس بمعنو  آخور تصون هو ع الكتوب تطوسر نالروة أخيمميوس   ه ع الكتب تجسويدا  
 بأبسيا 

بوودأ أخيمميووس  اإلليووا ة سهووس شوواب صووغير يسافوو  نموو  دفووع سياتووا  منووا  لممجوود الوو ل  المرحمااة األولااى:
لمعنو  ينتظرع  سلكا السكيكة ه  أا أخيمميس  لا يكا مدركا  لممعن  السكيك  لممست  ف س لوا يعورن ا

السكيك  لمسياة  فكد بدأ أخيمميس  اإلليا ة سهس يعما نما اليكويا أا أموا سوسن تسوتجيب لطمباتوا كم وا  
                 لكوووووووود كانووووووووت السوووووووورب بالنسووووووووبة لووووووووا ألعسبووووووووة يم ووووووووس ب ووووووووا  سيتمووووووووادل فوووووووو  ممارسووووووووة الوووووووودسر الوووووووو ل
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ن سا ليتسا ل نما إ ا اختارتا أما لا  فاكتسب ص ة مدمر المدا  سلا يكمن ن سا ننا  السرسن مع 
 كاا ما ي عما يسال ا الصساب أا ال  

نسواا   سلكا بالعسدة إل  سياة أخيمميس  نجد أنا كاا ابنا  لمكا  قير متكافئ بويا ربوة خالودة سا 
ساألك وور مووا  لوو  أا أمووا هوول التوول تسلووت مكاليوود سياتووا  ف وو  التوو  ساسلووت تخموويص جسوودع مووا النووار 

ع جسدع ف  الن ر المكد ؛ سك ل  كاا اشوتراكا دمية  تارة بتعريض جسدع لماآل نار  ستارة أخرل بًس
وح أا أخيمميوس   فل السرب الطرسادية ررارا  ما أما  سلك  نستسنب ه ع النكطوة جيودا   يجوب أا نًس

ينتموول إلوو  نووالا البشوور كوواا يم وول نكطووة الًووعن السسيوودة فوو  شووخص أمووا  ف وو  خالوودة سهووس إنسوواا 
 سجووسدع نمو  هو ا الشووكل جعول أموا خاًووعة بودسرها ألساسووي   كموا أا ةالمكودر نميوا المووست سالمعانوا

سلووو ل  كووواا موووست   البشووور؛ ف ووو  تتوووألا ستسوووىا لسوووىا ابن وووا بووول ستنتسوووب م ووول بوووار  األم وووات لمستوووا
 أخيمميس  هس السل السسيد لتخمص أما ما نكطة الًعن الت  لسكت ب ا بعد ىساج ا ما بيميس  

لوا العسووكرية بوودسر الطووا ر األا التو  تسووع  لمسصووسل نموو  سا  ا كانوت مكارنووة أخيمميووس  ألنما
طعاا لصغارها نم  الرقا ما المشكة الت  تتكبدها  خير تعبير نا مدل تأ رع بدسر أموا فو  سياتوا؛ 
فوواا سصووو ا لبووواترسكمس  فوو  الكتووواب السووواد  نشووور بال توواة الصوووغيرة التووو  ت وورسل ألم وووا باكيوووة ننووود 

 أخيمميس  ن سا تعًر ا لمكرسع كاا خير تشبيا لسال 

سباختصوار يظ وور أخيمميووس  فوو  الكتوواب األسل سهووس نواجى نووا اتخووا  روورار  فعموو  الوورقا مووا 
أنا يبدس سكأنا سريص نم  نجاح السممة  إال أا ررار نكد االجتماع لكادة الجيسش لا يكا ما نكما 

 ل  االجتماع  هس  بل كاا بنا  نم  نصيسة الربة هيرا  ف   الت  اختارتا ليكسا صاسب الدنسة إ

يبرها أخيمميس  نم  ندا نًجا فكريا   بما فعما ف  االجتمواع  ف وس كموا سوب  سأشورنا اتخو  
مسر ا  معاديا  ألجاممنسا  سكاا هما األسل هوس م اجموة أجواممنسا بوأفظع الصو ات دسا مرانواة ستو  

موو  دسر األب فوو  ل وار  السووا بين موا  فكوود كواا أجوواممنسا فو  سووا أبيوا  سلكووا أخيمميوس  لووا يعتواد ن
سياتا  سل ل  ف س ي شل ف  السديث مع ما ها ف  سا أبيا  بول سيسشو  نمو  رتموا لوسال تودخل الربوة 

 أ ينة ف   الت  منعتا ما رتل أجاممنسا 
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ينسسب أخيمميس  ما المعركة  سبدال  ما شد رسال سو ينتا إلو  سطنوا في يوا  ي ورسل إلو  أموا 
ميوا  ستسوتمر  يتوي  فو  ممارسوة دسرهوا  التو  انتوادت نميوا  موع باكيا  شاكيا  ما انتدا  أجاممنسا ن

أخيمميوس   فتنصوسا بالبكوا  بجانوب السو ا ستو  تو هب ستتسسول إلو  ىيوس  لكو  ينوتكا موا أجوواممنسا 
 هس ساألخييا 

سمسجى الكسل  كاا أخيمميس  فو  المرسموة األسلو  تجسويدا  لمعالروة قيور المتكاف وة بويا سالديوا  
نس  أا أخيمميس  نبيل المسلد  ف س شخص كريا يورسا الًوع ا   باإلًوافة إلو  سمع  ل  يجب أال ن

 لوو  أنووا كوواا بال عوول سووريص نموو  نجوواح السممووة العسووكرية سروودا كوول مووا يسووتطيع أس يوورل أنووا صووالح 
لتسكي  أهدان السممة اإلقريكية  سا  ا كانت الربة هيرا ه  الت  نصستا بعكد االجتمواع إال أا شو كتا 

رتا  ه  الت  س ىتا نم  ربوسل ارتوراح هيورا  سكواا ج موا بوأمسر الشو سا السياسوية هوس نم  أهل نشي
 السبب الر ي  ف  الشجار ال ل سدث بينا سبيا أجاممنسا 

نمو  الورقا مووا أهميوة هو ا الكتواب فول إلكوا  الًووس  نمو  أهميوة الشو كة فو  تنسووي  المرحماة الثانياة: 
ا يعبوور بدروووة نووا سيوورة أخيمميووس  التوو  نبعووت مووا سجوووسدع العالرووة بوويا أفووراد المجتمووع الساسوود  إال أنوو

نساا  ف س ال يعما إلو  أب العوالميا ينتمو   سنمو  الورقا موا أا انتكوادع بوأا سو   بسص ا ابنا  لربة سا 
الصدي  نم  صديكا هس أا يش   كل من ما نم  اآلخر  إال أنا ي شل ف  تسديد ما ها أصودراؤع  

ن ننود سود تسديود موا هوا أصودراؤع  بول نوا تسديود المجتموع الو ل سالسكيكة أا سيرة أخيمميوس  لوا تكو
 ينتم  إليا 

يىنا أخيمميس  أنا رد انسسب ما مجتمعا السرب  نندما أيكا أا أفعالوا فول  لو  السروت ال  
تسمووول أيوووة معنووو  أخالرووو   ستسوووا ل : ألوووا يجتموووع روووادة اإلقريووو  نمووو  سووو سل طووورسادة لينتكموووسا موووا 

  س ا  سه  خطن هيميا ىسجة شكي  أجاممنسا؟ الطرسادييا بسبب الجريمة ن

سالسكيكة أا مسرن أخيمميس  هنا ي تكد المصدارية  فالبطل ال ب َربأَل أا يًوسل بسياتوا موا  
أجل المجد  يرفض اآلا أا يرفع البال  نا نشيرتا  ف س ينظر لألمر بمنظسر شخصل مسض  أس 

نيتا الشديدة  سرد يدفعنا ه ا الت سير إلو  الكوسل: بتعبير آخر  كاا مسرن أخيمميس  هنا تعبيرا  نا أنا
نندما سصن هسميرس  قًب أخيمميس  بالص ة التل يصن ب ا قًب اآلل ة  لا يكوا هو ا نابعوا  
              مووووووا مكانووووووة أخيمميووووووس  بكوووووودر مووووووا كوووووواا تعبيوووووورا  نووووووا أنانيتووووووا سقوووووورسرع بن سووووووا  سا  ا كوووووواا يتسوووووودث



 
 
 
 
 
 
 

 اإللياذة ىلشخصية أخيمميوس ف اإلنسانية األبعاد

 

55 

وو  أخيمميووس  اآلا نووا شووكساع مووا سوومس  أجوواممنسا  أيووا  كانووت إ ا تموو  الشووكسل ربوول  لوو   لكوود ًر
 بدسرع السرب   بل سكاا يجد ن سا فيما يكسا با ما أنمال

سنمووو  الووورقا موووا أا هووو ع الكمموووات ال تعبووور بصوووسرة مطمكوووة نوووا أفكوووار أخيمميوووس  فووو  تمووو  
إال المسظة  سالتل ظ ورت فو  رفًوا المطمو  لممبوادئ البطسليوة التو  طالبوا ب وا أسديسويس  موا ربول  

أن ا تشير إل  نىلتا المتسدث نا مجتمعا  سنندما يرفض أخيمميس  االنتوران بسومطة مجتمعوا فول 
منسووا التكوودير المناسووب  فانووا يتنكوور لوورسابط الصوودارة التوول تربطووا مووع هوو ا المجتمووع  ستصووبح مشووكمتا 

 هل تسديد مجتمعا أس أصدرا ا 

بع ووة  فكووال بعووض البوواس يا: نموو  الوورقا مووا تنووارض اآلرا  سووسل أسووباب رفووض أخيمميووس  لم
يعبووور رفوووض أخيمميوووس  لطمبوووات البع وووة نوووا رفًوووا لمكووويا االجتمانيوووة ساإلنسوووانية التووو  ت ووويما نمووو  
المجتمووع ال ووسميرل  كمووا يمكووا ت سووير رفًووا ل وودايا أجوواممنسا بأنووا رفووض لمتكوودير المووادل لم ًوويمة  

نا خيبة أمما ف  الكيا المادية ساألك ر ما  ل   يمكا ت سير رفًا لمتعسيض المادل بسص ا تعبيرا  
لمجتمعا سالمبادئ الراسخة سالمسددة بسص  ا مبادئ بطسلية  كما يرل البعض أا أخيمميس  رود ابتعود 
ستسوورر موووا رووويا المجتموووع البطوووسلل سمباد وووا  كمووا انتبووور الوووبعض اآلخووور أا رفوووض أخيمميوووس  ل ووودايا 

أرل أا رفوض أخيمميوس  لطمبوات البع وة أجاممنسا يسواسل رفًوا الم  وسا البطوسل  لم ًويمة  إال أنو  
 كاا أبما تعبير نا نجى أخيمميس  نا تسديد هسيتا السكيكية 

كوواا هودن هوسميرس  هوس نووسدة أخيمميوس  إلو  سكيكتوا بسصوو ا إنسوانا   سرود ظ وورت المرحماة الثالثاة: 
سمنو  "؛ نوارلبالصو ة " أدمية أخيمميس  سنجىع ف  اسوتيال  هيكتوسر نمو  أسومسة أخيمميوس   فسصو ا 

بد  الكتاب ال اما نشر يظ ر أخيمميوس  فو  صوسرة العواجى الًوعين  ف كدانوا ألسومستا  كواا أرورب 
موا يكووسا إلوو  فكدانووا لكدراتووا  نموو  سووبيل الم وال  فكوود نووىع هووسميرس  صوو ة أخيمميووس  سنعووت شخصووا  

 ودة  سا  ا آخر ب ا؛ سه ا التبادل الت كم  لتم  الص ة يؤكد كسل أخيمميس  سي ظ رع كشخص نديا ال ا
كاا استالا أخيمميس  ألسمستا الجديدة بم ابة مويالد جديود لوا بسصو ا مسوارب تكميودل  فواا لكوا ع موع 

 بريامس  كاا الميالد الجديد لا بسص ا إنسانا  

إا الشوووئ الالفوووت لمنظووور هوووس أا بريوووامس  لوووا يووو كر اسوووا بيميوووس  بسصووو ا سالووودا  ألخيمميوووس   
       إلوووو  أخيمميووووس  طووووسال أسووووداث الكتوووواب الرابووووع سالعشوووورياساألك وووور مووووا  لوووو  أا هووووسميرس  لووووا يشوووور 
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بسصووو ا ابنوووا  لبيميوووس   فكووود أراد هوووسميرس  أا يظ ووور أخيمميوووس  هنوووا بسصووو ا إنسوووانا   سسووويا يطموووب 
كأنوا يكووسل لووا "أنظوور إلو  سأنووا ابكوو  ابنوو   فينظور إليووا و سيتو كر سالوودع و بريوامس  مووا أخيمميووس  أا 

    ا ها بما في ا سالد  ال ل سيبكي  يسما  ما"ست كر كل األبا  ال يا مات أبن

لما ا يصر هسميرس  نمو  أا تصوالح أخيمميوس  موع ن سوا سموع اإلنسوانية بأسورها رود توا بعود 
 لكا ع مع بريامس ؟

أنتاب المست  ما ناسية أخيمميس  ال ل كاا المكا  بيا بريامس  سأخيمميس  لكا  بيا رجميا 
يكا  بعد مست هيكتسر  سما ناسية أخورل بريوامس  الممو  المك وسر يعما نما اليكيا أا مستا أصبح سش

ال ل يعما ررب دمار مدينتا سما  ا مستا  سالشئ الرا ع ف  ه ا المش د أا بريامس  كاا نمو  يكويا 
مووا الوودمار السشووي  الوو ل سووينىل بمدينتووا بعوود  لوو   سمووع  لوو  لووا يتسسوول إلوو  أخيمميووس  ناشوودا  شوو كتا 

 كاا يتسسل إليا لكل يرد لا ج ماا ابنا نميا بص ة شخصية  بل 

لكد أ ار سمس  بريامس  س يظة أخيمميس  سفجر بداخما كول مشوانر السنويا إلو  أبيوا  سأدر  
أنا بسص ا إنسانا  ينتم  إل  أبيا  سباختصار لكد رأل أخيمميس  ف  بريامس  صسرة األب ال ل كواا 

 يتمناع لن سا  

طوال بكول موا في وا موا أنموال  سنكمنوا إلو  نوالا المشوانر لكد جعمنا هسميرس  ننس  سيواة األب
  فكد كاا ناط يا  سمتأرجسا  سننيدا  العساطن اإلنسانيةاإلنسانية  سأصبح أخيمميس  ن سا تجسيدا  لكل 

سصووارما  فوو  رد فعمووا  ستوو  هوودس ع الظوواهرل  فكوود كوواا يخ وو  سرا ع تووسترا  نميكووا  يصوول بووا إلوو   رسة 
ما رال بعض النكواد سوا را  بويا ربوسل ال ديوة أس رفًو ا  سلكنوا كواا فول صوراع الكم ؛ ف س لا يكا  م م

مووع ن سووا  صووراع بوويا المسووارب ساإلنسوواا  سروود اسووتطاع هووسميرس  أا يعبوور نووا تموو  السالووة ببرانووة 
 شديدة سيا رال نا أخيمميس :

 "سنندما ر ى ابا بيميس  كاألسد متج ا  صسب الباب إل  خارج الخيمة"

السسشية الت  تعبر فكط نا شدة سطي  المعركة سظ  ا هسميرس  فو  التعبيور  فتم  الصسرة 
نووا سالووة أخيمميووس  الن سووية فالصووراع مووع الوون   أشوود رسووسة مووا الصووراع مووع العوودس  لكوود كانووت تموو  
    المسظوووووة أشوووووبا بصوووووراع بووووويا اإلنسووووواا األنوووووىل سالمسوووووارب الووووو ل يم وووووس بكتووووول اآلخوووووريا  سكموووووا أراد 
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ا سر وور المسووارب المسلووع بكتوول  فظ وور أخيمميووس  فوو  شووكل جديوود  سشووار  هووسميرس  انتصوور اإلنسووا
 بريامس  البكا  نم  الجن  البشرل كما سسس  سظا ف  السياة 

سأخيوورا   يتًووح مووا الكتوواب الرابووع سالعشووريا أا هوودن هووسميرس  لووا يكتصوور نموو  تصووسير  
تنسووو  العالروووة بووويا أفوووراد هووو ا العوووالا البطوووسلل التكميووودل أس إلكوووا  الًوووس  نمووو  الكووويا األخالريوووة التووو  

المجتمووع سلكنووا نجووح فوو  التعبيوور نووا سووال الجوون  البشوورل  سأنتكوود أا الرسووالة التوو  أراد هووسميرس  
إرسال ا إل  كافة البشر ه  "إ ا كانت اآلل ة ال ترسمنا سسكمت نمينا بالمست  فعمينا نسوا البشور أا 

د نشويرة ساسودة  سلكوا بسصو نا بشور مسكوسا نرسا أن سنا سيش   كل منا نم  اآلخر لي  بسص نا أفورا
    "نمينا بالمعاناة سالمست

 
 
 

 

 


