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الکس میلِوی
برای تشویق  های ُپرشور  و  شوقش

تشکر ویژه از لیزی و جک، بهترین 
ویراستار و طراحی که آرزوی کار  کردن 

با آن  ها را داشتم.
گری نورتفیلد

برای وحید و کالغ ها
آ.پ

تقدیم به

این داستان خیالی است. شخصیت  ها، 
مکان  ها و اتفاق  ها در تخیل نویسنده ساخته 

شده  اند یا اگر واقعی باشند، به صورت 
فرضی استفاده شده  اند.  همه  ی توضیح  ها، 
توصیف  ها، فعالیت  ها، مبالغه  ها، اطالعات 
و هر چیز دیگری که اینجا استفاده شده، 
فقط با هدف سرگرمی بوده و تکرار یا 

اعتماد کردن به صحت آن  ها می  تواند نتایج 
بدی داشته باشد.
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XI X

ُخب، فکر می  کنی
گورخرها را می  شناسی؟

گوزن یال  دار دانا

  چطور؟ 
   آره! 

می  شناسم!

ُخب، احتمااًل اشتباه می  کنی!

قهرمان 
خوش  تیپ ما، 

ژولیوس!

به چه 
جرئتی؟!



XIII XII

چیزهای���ی ک���ه بیش���تِر آدم  ه���ا فکر 
یوهوو!!!می  کنند درباره  ی گورخرها می  دانند...

یوهوووو... بیا اَن  دماغ من رو احمق  اند.
                                 ببین!

اوه!

گراز بی  تفاوت

همیشه 
خورده 
می  شوند!

بی  وفا، 
دوباره نه!

قرچ

علف  می  خورند
اوووم... علف  های 

خوشمزه...
آروغ 
علفی

آروغ!

  جوری که گورخرها واقعًا هستند...
خواهیم حاال 

دید!

گوزن یال  دار بداخالق
به خانواده و دوستانشان وفادارند!

عاشقتم 
مامان!

من هم 
عاشقتم پسرم.

با یک تکه آشغال 
توی چشمش

می  توانند از سریع  ترین شیرها جلو بزنند!
می  بینمت بازنده!

و... ُخب... باشه، راستش اون  ها 
یه عالمه علف می  خورن...

آروغ!

می  دونستم!
آن  ها قطعًا احمق هم 

هستند!
همچنان 
بداخالق

اوه! اوه! 

دوست  داشتنی  ترین 

گله رو دارم!

ملچ!

ویژژژژ!
غرررر! غرررر!



XV

ولی ژولیوس شبیه بقیه  ی گورخرها نبود.
و وقت���ی بدانیم او در چه دورانی زندگی می  کرده، همه  چیز 

جالب  تر هم می  شود...

در دوران روم باستان!در دوران روم باستان!

هیجان  انگیز است، نه؟

رومی باحال

َبرَبر بوگندو

اوه! 
روم باستان؟

حاال هرچی!

فقط علف  خوردن 
براش مهمه!



XVII

زندگ���ی ژولیوس در دش���ت  های ُپر از بوت���ه و گرد و  خاک 
آفریق���ا، همه  اش ب���ه تفریح و بازی نمی  گذش���ت. )توضیح 

دقیق  تر: به خوردن علف می  گذشت!(
ه���ر چهارش���نبه مامان���ش، او و برادر مزاح���ِم احمقش، 
برات���وس، را ب���ه دریاچه می  برد، ولی ژولی���وس از این کار 

بیزار بود.
ژولیوس از دریاچه متنفر بود.

از ته دل متنفر بود!

دریاچه  ی لعنتی
فصل اول



XIX XVIII

فکر می  کرد همه  ی حیوان  ها بوگندو هستند.

صبح به   خیر!

نگران من 
نباشین   ، من 
هورا!  پی  پی دارم!

هی!

و آن  ها خی�����لی حوصله  سربر هستند.

... خالصه، اونجا بودم 
و تا گردن توی لجن 

بودم، توی یه آب عالی، 
ممکن بود یه تمساح 

من رو بخوره یا یه 
اسِب  آبی! خوشبختانه 

وقتی جوون  تر بودم، شنا 
یاد گرفتم...

ُخر... ُپف...

تازه اگر ترس همیش���گی  اش از خورده  شدن را در نظر 
نگیریم...

از آن  طرف برادر ژولیوس، براتوس، عاشق دریاچه بود.

یوهوووو

توی 
چشم  های 

من 
آب نپاش!

و هیچ  چی���ز ت���وی دنیا ژولیوس را بیش���تر از برادر بزرگ 
خودنمایش اذیت نمی  کرد.



XXI XX

به  خاطر همین آن هفته، ژولیوس با یک نقش���ه  ی جالب 
سعی کرد از رفتن به دریاچه دربرود. گفت: »ببین مامان، 
من این گودال آب کوچولو رو پیدا کردم. همین برای من 

خوبه.«

اوووم!
خوبه!

مامانش ُغرُغر کرد: »نه! تو هم مثل بقیه می  آی دریاچه!«
»ُخب اون  همه تمساح چی می  شه؟«

مامانش گفت: »تو باید خیلی پیر یا احمق باشی که یکی از 
اون  ها بتونه بگیردت.«

بیا توی آب 
عشقم!

ژولیوس اعتراض کرد: »ُخب اون شیرهای وحشی رو چی 
می  گی؟«

غررر!غررر!

»احتمال اینکه یه شهاب  س���نگ از آسمون بیاد و به تو 
آسیب بزنه، بیشتر از اینه که یکی از اون هیوالهای 

تنبل تو رو بگیره!«
ژولیوس گفت: »این احمقانه  ترین 

چیزیه که تا حاال شنیدم! 
مسخره  ست. من یه عالمه گورخر 

می  شناسم که شیرها 
خوردنشون.«

ملچ ملوچ



XXIII XXII

»حاال ف���وری می  ری س���مت دریاچه وگرنه یه ش���یر با 
دندون  های گنده، کوچیک  ترین نگرانی  ت می  شه!«

همان موقعی که ژولیوس داشت به پایین  تنه  ی کبودش 
رس���یدگی می  کرد، براتوس با فیس  و  افاده آمد س���متش. 
»بجنب داداش. دریاچه محشره! از گودال آب مسخره  ی 

تو خیلی هیجان  انگیزتره!«
و قبل از اینکه ژولیوس بتواند کاری کند، براتوس او را با 

ُسم  های جلویی  اش گرفت و بلند کرد و دور خودش چرخاند.
»تو می  تونی از این پشتک  واروهای خفن توی گودالت 
بزنی؟ از این  هایی که ما توی دریاچه می  زنیم! بزن ببینیم!«

اوخ!

»نه! فکر نکنم! بجنب احمق، آخرین  بار یه گراز اینجا بوده!«
و بعد براتوس همراه بقیه  ی گله خرامید و رفت.

با مامانت 
بحث نکن!

من رو بذار اوخ!
زمین!

چقدر از این 
احمق بدم 

می  آد!



XXV XXIV

چا له  ی بوگندو

من می  خوام 
برم خونه!

فصل دوم



CCXCIV

یا بدشانس���ی می  دانند. ش���کل ابرها، واق  واق سگ، 
پوشیدن یک صندل اشتباه در تعطیالت... خوشبختانه 
من در این روزگار مدرن که در برج جوزا قرار گرفته  ایم، 

اصالً به این مزخرفات اعتقادی ندارم.

نیزه  ی سه  ش���اخه: نیزه  ای با سه   شاخه  ی نوک  تیز 
که گالدیاتورهای چنگکی، رتیاریوس  ها، از آن استفاده 

می  کردند.

نمایش ش����کار: قبل از جنگ  ه���ای اصلی گالدیاتوری، 
رومی  ه���ا به تماش���ای نمایش ه���زاران حیوان وحش���ی 
می  نشستند که با کشتی از سراسر امپراتوری آورده شده 
  بودند. آن  ها توسط شکارچی  هایی که تشنه  ی خون بودند، 
برای س���رگرمی کشته می  ش���دند. رومی  ها حتی میدان 
نمایش را با درخت تزیین می  کردند تا ش���بیه جنگل  های 

واقعی شود.

گ�الدی�ات�وره��ای ش���ک�ارچ��ی: گالدیاتورهایی که 
تخصصشان ش���کار حیوانات وحش���ی در جنگل  هایی 
بود که توی میدان  های نبرد ساخته می  شد. کار دیگر 
گالدیاتورهای ش���کارچی پرورش حیوانات دست  آموز 

برای سیرک بود، مثل آموزش تَردستی به میمون  ها!

اعتدال بهاری: هنگامی که طول شب و روز کاماًل 
مساوی اس���ت. روزی که خوش  شانس���ی می  آورید، 

البته اگر شلوار مناسبی پوشیده باشید!

واژه  نامه  ی َگری



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


