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دوست و همکار فوق العاده ام، 
سارا مک اینتایر

و مثل همیشه تشکر ویژه از لیزی، 
جک و لوسی، به خاطر مهارتشان در 

ویراستاری و طراحی و همچنین مخزن 
عمیق صبر و شکیبایی شان.

گری نورتفیلد

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.

دوست و همکار فوقالعاده
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ُخب، فکر می کنید 
گورخر گالدیاتور

 را می شناسید؟!

چطور؟ آره، 
می شناسم!

قهرمان 
خوش تیپ 

ما!

ُخب، احتمااًل 
اشتباه 

گرفتی!

چی؟

بی انصافیه!

چی؟
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چیزهایی که بیشتر مردم فکر می کنند 

دار دانا
گوزن یال 

درباره ی گورخر گالدیاتور 
من می دانند!

همه ش  رو 
می دونم!

از دریاچه ی بوگندو متنفر 
است!

لیس!

ُعق، 
حال به هم زنه!

آب 
پی پی ای!

یک کمی بازنده ست!

برادر نُُنر!
ها ها!

من رو بذار زمین!اَیــــــــی!

احتماالً خوراک 
شیر ها می شود...

 نه! َاه...
دوباره

لیاقتش 

همین بود!

این چیزی ست که او واقعًا 
می بینیم!حاال دوست دارد!

از فرنی خوشش می آید!
خوشمزه ست!

سوسک های 

ُترد!

ژولیوس! با شیرها خوب کنار می آد!
شمشیرت!

اُخ! بپا!

چهار نعل گالدیاتور قهرمان!
بزن به چاک!

گورخر! 

گورخر! 
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قهرمان مردم

ژولیوس شبیه بقیه ی گورخرها نبود. نه تنها در دوران روم 
باستان زندگی می کرد، بلکه ...

هم بود!قهرمان مردم

هیجان انگیز است! نه؟

پوف! 
چرند 
می گه!

توی دنیا وجود داره! فقط یه گورخر قهرمان 
اون هم منم!

براتوس.برادر ژولیوس، 

بهش توجه نکنین! 
حسودی ش شده!
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ف
ا

ما عاشقتیم 
ژولیوس!

وای! 
واقعًا 
خودشه!

باریکال 
ژولیوس!

ژولیوس!

ژولی���وس موق���ع ق���دم زدن ت���وی خیابان ه���ای ش���لوغ، 
ُپرس���روصدا و بوگن���دوی روم، احس���اس می ک���رد س���زار 
اس���ت! جایی که بویش بدتر از بوی باس���ن گوزن یال دار 
بود و بیش���تر به بوی دریاچه ی وطن می مانست! ولی آنجا 

برخالف خانه، همه عاشق ژولیوس بودند.
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این 
بزرگ ترین 
روز زندگی 

منه!

واقعیت 
داره! تو واقعًا 

وجود داری!

آره، وجود 
دارم!

بُجنب ژولیوس، 
ما باید برگردیم!

نباید مبارزه ی 
بزرگ تو رو از 
دست بدیم!

از هم���ان وقتی که فریاد پیروزی ژولی���وس بعد از قهرمانی 
غافل گیر کنن���ده اش، در بزرگ تری���ن آمفی تئات���ر روم، یعنی 
کولوسئوم پیچید، او تبدیل به ستاره ی گالدیاتورها شد!

داس���تان دالوری او مثل آتش، سراسر امپراتوری بزرگ 
را َدرنَوردی���د. مردم از دور و نزدیک فقط برای تماش���ای 
مب���ارزه ی او می آمدن���د و او عاش���ق دقیقه به دقیقه ی این 

زندگی بود.

پشت س���ر ژولیوس دوستش، کورنلیوس گرازه، می آمد. 
کورنلی���وس آن ق���در کوچک و الغ���ر بود که در بلبش���وی 
خیابان ه���ای ُپرجمعیت، مجبور بود به س���ختی بجنگد تا زیر 

لگدها له نشود.

ژولی���وس همان طور که با خوش حال���ی برای طرفدارانش 
دس���ت ت���کان م���ی داد، گف���ت: »این ق���در نگ���ران نباش 
کورنلیوس. به ان���دازه ی کافی وقت داری���م. بذار مردم 
روم از دیدن قهرمانشون که بین اون ها قدم می زنه، لذت 

ببرن!«
کورنلیوس ُغر زد: »مواظب باش، ممکنه به همین زودی ها 
کله ت اون قدر باد کنه که دیگه نتونی توی این خیابون های 

باریک قدم بزنی!«
ناگه���ان یک دخت���ر کوچک ژولیده، با طوم���ار پاره پوره ای 

توی دستش، به ژولیوس نزدیک شد.
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ببخشید، آقای گورخر، جناب 
گورخر، من می تونم اثر ُسم 

شما رو داشته باشم؟

من از 
طرفدار های 

َپر و پا ُقرصتون 
دختر جیغ کش���ید: »این فوق العاده ست! ممنونم هستم.

آقای گورخر! من عاشقتونم!!!«
او اثر ُس���م را بوس���ید و دوید سمت گروهی از دوستانش 
که هم���ان نزدیک���ی ایس���تاده بودند. همه  ش���ان با دیدن 
آن ی���ادگاری هیجان انگی���ز، مثل موش ه���ای کوچولو جیغ 

می زدند و باال و پایین می پریدند.
 ژولیوس ُس���مش را بو کرد، به دماغ���ش چین انداخت و 
گفت: »راستش... فکر نکنم 
 اون ِگل بوده باشه.« و 
به طرف  را  ُس���مش 
کورنلیوس گرفت تا 

بو بکشد.

آخ جون!

گفت: »راستش... فکر نکنم 
اون گ
ُس

کورنلیوس گرفت تا 
بو بکشد.

ژولیوس دستی به 
موهای دختر کشید. 

»البته کوچولو موچولوی 
عزیزم... جوهر داری؟«

قیافه ی دختر از ناراحتی 
رفت توی هم، آه کشید 

و گفت: »ن����ه!«
ژولیوس س���ریع دوروبر 

خیاب���ان را نگاه کرد ت���ا ببیند از چه چی���زی می تواند برای 
به جاگذاشتن رّد ُسمش روی کاغذ استفاده کند. »چطوره 
من ُس���مم رو بزنم توی ِگل؟ اون وقت ت���و می تونی یه اثر 
ِگلی از ُسم گورخر گالدیاتور، مخصوص خوِد خودت داشته 

باشی!«
گل از گل دختر ش���کفت. »وای! بله آقای گورخر، این که 

فوق العاده ست! ممنونم.«
ژولیوس خم ش���د و پنجه ی ُس���م راستش را فرو کرد توی 
ِگل و بع���د با دقت آن را روی طومار دختر گذاش���ت. بعد 
ُس���مش را کنار کشید و یک اثِر ُسم عالی و بی نقص روی 

کاغذ ماند.
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فقط از نظر یه 
غیرحرفه ای سنگ های 

من به درد نخوره.

به زودی 
بزرگ ترین 
کلکسیون 

سنگ روم رو 
خواهم داشت!

باورتون نمی شه 
اگه بگم 

همین االن با کل 
داروندارم چی 

خریدم!

»عجله کن! بیا از یه راه دیگه بریم. تا اون بفهمه ماجرا چیه، 
حسابی ازشون دور شدیم!« و مثل تیر به سمت جمعیت 

دررفتند.
کسی فریاد زد: »صبر کنین! کجا دارین می رین؟ 
صبر کنین من هم بیام!« از توی یکی از مغازه هایی 
که کنار خیابان ردیف شده بودند، یک بز کوهی سرحال با 

یک مشت سنگ توی چنگش، بیرون دوید.

ژولیوس گفت: »بذار حدس بزنم فلیکس، یه سنگ؟«
فلیک���س با افتخ���ار گفت: »ُخب، چیزی ک���ه اینجا داریم یه 

تیکه ی واقعی از هرم جیزه ی مصره!!!«

کورنلیوس با احتیاط س���نگ را امتحان کرد و با عصبانیت 
گفت: »تنها چیز این س���نگ که ‘جیزه ای’ به نظر می رسه، 
اون جزجیگرزده ای���ه ک���ه ای���ن آش���غال رو به ت���و فروخته! 
مغازه دارهای رومی می دونن که تو واسه ی این چیزها یه 
کیلومتر راه تا اینجا می آی فلیکس! من نمی فهمم، آخه چرا 

این سنگ های احمقانه رو می خری!«

ژولیوس گف���ت: »این حرف ه���ا رو ول کنین. بقیه کجان؟ 
قرار بود ظهر، همین جا همدیگه رو ببینیم!«

کورنلیوس حرفش را تأیید کرد. »بله، من هم که همین رو 
گفتم، باید برگردیم سمت کولوسئوم. ژولیوس بعدازظهر 
در حض���ور امپرات���ور ی���ه مب���ارزه ی مه���م داره ک���ه برای 

جشنواره ی کوینکواتریا برگزار می شه!«
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جشنواره ی کویین 
کروکودیل ها؟

چی هست؟

کورنلیوس غلطش را گرفت: »جشنواره ی کوینکواتریا! 
جشنواره  ایه که به افتخار مینروا برگزار می شه. اون الهه ی 
عق���ل و ِخ���َرده و به خاطر همین تعج���ب نمی کنم که تا حاال 

اسمش به گوش تو نخورده.«
فلیکس خرناسی کشید و گفت: »چه بی ادب!«

ژولیوس دست هایش را روی شانه ی دوستانش انداخت. 
»شما دو تا، بس کنین دیگه.« بعد هم خندید و ادامه داد: 
»یادتون نره امپراتور هادریان قول داد که اگه این مبارزه 

رو برنده بشم، ما رو آزاد می کنه!«
صدای فریادی از وسط جمعیت بلند شد: »ژولیوس! 

ژولیوس، صبر کن!«

ژولی���وس چرخی���د و انتظار داش���ت یک���ی از طرف���داران 
بی شمارش را ببیند، ولی به جای آن با برق دندان های تیز 

یک تمساح خندان رو به رو شد.
ژولیوس که از دیدن دوستش خوش حال شده بود، گفت: 

»لوسیا! مسابقه ی ارابه رانی چطور بود؟«
لوسیا گفت: »فوق العاده بود!«

ما آبی های 
آشغال رو 
از سِر راه 
برداشتیم 
و لهشون 

کردیم.

سبزها دوباره برنده شدن!

و جیغ کش���ید: »روفوس ب���رات یه هدیه ه���م پیدا کرد!« 
ژولی���وس هیج���ان زده ُس���م هایش را ب���ه ه���م زد و گفت: 
»واقع���اً؟« س���ایه ی درازی روی س���ر ژولیوس افت���اد و او 
س���رش را بلند کرد تا دوس���تش، روفوس زرافه، را ببیند. 
روفوس جواب داد: »واقعاً!« و دستش را دراز کرد و یک 

مجسمه ی کوچک به گورخر داد.
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فلیکس خندید. »اون فوق العاده ست! حتی چشم های 
ورقلمبیده ی تو رو هم داره!«

ژولیوس اخم کرد و گفت: »چشم های ورقلمبیده دیگه چه 
کوفتیه؟«

روفوس سریع پرید وسط بحث تا بز کوهی بیچاره را نجات 
ده���د. »اون ها یه غرفه ی بزرگ داش���تن ک���ه یه عالمه از 
این ها توش بود. تو االن دیگه حسابی معروف شدی!«

درست همان وقتی که می شد انتظارش را داشت، مردم 
هیج���ان زده دور حیوان ها جمع ش���دند، مردمی که اصرار 
داش���تند گالدیاتور فوقِ ستاره را که داشت راست راست 

توی خیابان قدم می زد، ببینند.

لوس���یا گفت: »ما واقعًا 
چط���وری  ت���و  نفهمیدی���م 

این قدر محبوب شدی!«

کورنلی���وس گفت: »بجنب! قبل از اینک���ه از هم جدامون واااااا!
کنن، باید برگردیم مدرسه.«

یوهو!

ژولیوس!

 بذار به
 راه راه هات
دست بزنم!

ژولیوس!

 قهرمان
ما!

مردم هیجان زده آن ها را ُهل دادند و به سمت مسیر اصلی 
که از قلب شهر روم می گذشت، بردند. از زیر طاقی کانال 
بزرگ آب رد شدند، از کنار قصر بزرِگ روی تپه گذشتند 
و حیوان ها را با خودشان به سمت استادیوم سنگِی بزرگی 

بردند که در اُفق به چشم می خورد.



CCLXXXVI

سنگی که یک علف وسطش سبِز برق  برقی
سبز شده.

یک اردک آن را باال آورده.

دماغ یک مجسمهشبیه یک تکه بِیکنیک تکه از هرم جیزه ی مصر

سنگ خوش شانسی )دومین شبیه ماه
سنگ خوش شانسی. اولی 

گم شد.(

یک کمی شبیه ژولیوس

من را یاد خانه می اندازد.قلوه سنگ خیابانزیر تختم پیدا شده.

CCLXXXVI

کلکسیون سنگ های          شگفت انگیز فلیکس

کهربا با مگس داخلشسنگ های دوقلو از توی گوشم افتاده بیرون.

از مسیر مسابقه ی سنگ رودخانه ی الندنیوم
سیرکوس مگنوس

اسفنج آتش فشانی

واقعًا روی آب 
شناور می شود

سنگ مورد عالقه ی امپراتور 
نِرو )نسخه ی بدل(

از کلوسئوم افتاده

دندان سنگی قدیمیکوچک ترین سنگ جهان
از باغ هادریان

CCLXXXVII



هوپا، ناشر کتابهای 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 سبکتر از کاغذهای دیگر است و جابهجایی کتابهای تهیهشده با آن، آسانتر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


