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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.

ویراستار فوق العاده ام لیزی.
ممنون به خاطر ده سال شور و شوق و 

صبوری بی حد و اندازه ات! 
)10 سال؟! عجب روزگاری!(  

تشکر ویژه از کلویی که با همه ی این 
مزخرفات همراهی کرد.

گری نورتفیلد
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XX X

قهرمان 
خوش  تیپ ما!

ُخــب، فکــر می کنــی گورخر 
گالدیاتور رو می شناسی؟

آره، معلومه که می شناسم!

یوهووووو

اشــتباه  احتمــااًل  ُخــب، 
می  کنی!

چطور جرئت 

می کنی؟
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چیزهایی که تو فکر می کنی راجع به 
گوزن یالدار داناگورخر گالدیاتور می دونی!

مثل آب 
خوردنه!

قهرمانه!اون یه گالدیاتور 

گورخر!
  گورخر!
گورخر!

ازتون 
ممنونم 
طرفدارها!

پرت کرد بیرون!اون رومی ها رو از بریتانیا 

دیگه این ورها 
پیدات نشه!

آخرش دوباره با برادرش 
متحد شد!

چقد دلم برات 
تنگ شده بود 

براتوس!

یوهووو!
 بگیر که اومد! 

راستش من ازت 
متنفرم.

من همه ی این ها رو 
می دونستم.

ولی شــرط می بندم نمی دونی ژولیوس از 
آخرین باری که دیدیمش چی کارها کرده؟!

این رو باید 
ببینم.

اون قسم خورد که جلوی امپراتوری 
روم رو بگیره تا دیگه حیوون ها رو برای 

گالدیاتور شدن آموزش ندن!

ما دیگه نباید برده 
باشیم!

آررررره!

اون به سراسر اروپا سفر کرد 
تا حیوون ها رو از آمفی تئاترها 

نجات بده!
هوی!

فرار کنین! 
آزاد باشین!

هوراااا!

کم مونده بود رئیس قدیمی ش، 
سپتیموس، همون رومی رو گیر بندازه 

که به حیوون ها آموزش می داد!

لعنت 
بهت!

بعداً می بینمتون 
بی عرضه ها

ُخب، هر روز 
یه چیز جدید یاد 

می گیریم!



XX

ژولیوس شبیه بقیه ی گورخرها نبود و مصمم بود که این 
را ثابت کند!

ما اون سپتیموس رذل رو 

گیر می ندازیم. مگه نه رفقا؟

آررررره!

هیجان انگیزه، نه؟

هیچ  جوره نمی تونین من 
رو گیر بندازین!

سپتیموس



XXXXXXX

کشتی احمق ها
فصل اول

مطمئنی این جوری 
کشتی می رونن، 

کورنلیوس؟
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کورنلیوس که به سختی روی پنجه ی پاهایش ایستاده و 
سکان خیس را نگه داشته بود، جیغ زد: »آره! فقط باید 

این اهرم بزرگ رو ثابت نگه داری!«
ژولیــوس قطره هــای بارانــی را که کورش کــرده بودند 
از روی چشــم هایش پــاک کــرد و داد زد: »ولــی مــن 
مطمئنــم داریــم دور خودمــون می چرخیــم. 

دوباره دستورالعمل رو چک کن!« 
کورنلیــوس بــا دلخوری دســتش را توی کیســه ای کرد 
که دور کمرش بســته بود و ورق چرمی مچاله ای را بیرون 
کشــید. ورق یادداشــِت نم کشــیده، حیــن تــالش او برای 

خواندنش، وحشیانه توی باد تکان تکان می خورد. 
کورنلیــوس فریــاد زد: »ما دقیقــاً داریم کارهایی 
رو کــه گفته انجــام می دیم. گفته موقع طوفان 

شدید سکان رو محکم نگه دارید!«

می بینی؟

ولــی وقتی کورنلیوس یادداشــتش را با افتخــار باال نگه 
داشته بود، وزش ناگهانی باِد شدید آن را از ُسمش قاپید 

و توی دریا انداخت.

وای!!!

ژولیوس نالید: »اُه، دیگه محشر شد!«

حاال چطوری 
قراره سپتیموس 
رو گیر بندازیم؟
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کورنلیــوس زار زد: »ســپتیموس رو فرامــوش 
کــن! مــا بایــد دور بزنیــم، وگرنه ایــن طوفان 

کامالً قورتمون می ده!«
ولی گوش ژولیوس به این حرف ها بدهکار نبود. او از بین 
دندان های قفل شده اش غرغر کرد: »همین جا وایسا!« و 
خودش را روی عرشه جلو کشید. »ثابت نگهش دار 

کورنلیوس. من کمک می آرم!« 

من نمی ذارم 
سپتیموس بعد از 

همه ی اون کارهایی 
که کردیم از 

دستمون در بره! 

مــوج بزرگــی بــه کنــاره ی کشــتی کوبیــد و ژولیــوس 
تلوتلوخوران به سمت اتاقک ناخدا حرکت کرد. به دریچه ی 
بــاز رســید و بــا چنگ زدن به نردبــان لغزنده، بــا احتیاط تا 

زیرزمین مرطوب و تاریک کشتی پایین رفت. 

ژولیــوس تــوی تاریکــی تنه زنــان از کنار میلوس شــیره 
رد شــد کــه روی ننــوی پاره و پــوره ای دراز کشــیده بود. 
پلینی موشــه، مربــی ریزه میزه ی مبارزه شــان، هــم َدمر به 

خوابی آرام رفته بود. میلوس به ژولیوس غرید. 

هنوز نرسیده ایم 
اونجا خره؟

ژولیوس فوری با خشم جواب داد: »نه هنوز! این جوری 
هم که کارها پیش می ره، هیچ وقت نمی رسیم.« 

ژولیــوس از روی کوهــی جعبه و گونی خیس رد شــد تا 
باالخــره  بقیــه ی همراهانش را پیدا کرد کــه دور هم حلقه 

زده بودند. 
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یوهوووو! پیدا کردن این 
بازی  تخته ای بهترین اتفاق 

ممکن بود!

براتوس: برادر احمق و 

پرادعای ژولیوس!

تق

فیلیکس: یک بزکوهی خنگ و 
یک مجموعه دار مشتاق سنگ!

اُه، اونجا گیرت 
انداخته!

هوم...

روفوس: یک گالدیاتور ُپرشور 

و هم تیمِی لوسیا

اون یکی 
رو بپا!

لوسیا: یک تمساح ارابه ران 

گیاه خوار، با نقشه های زیرکانه  و 

همیشه توی آستینش 
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هوی، شما 

کله خراب های کودن! 

اون بازی احمقانه تون 

رو تمام کنین و بیایین 

باال به ما کمک کنین!

همــه از جــا پریدند جز بــرادرش براتوس که ســرش را 
هم بلند نکرد. غرغرکنان گفت: »باید صبر کنی ژولیوس! 
مســابقه ی خیلی حساسی یه!« ُسمش را تکان تکان داد تا 

برادرش را دور کند. 

گوش کنین! کشتی توی 

طوفان گیر افتاده و روی 

عرشه کمک همه تون الزمه!!

روفوس، لوســیا و فیلیکس وحشــت زده از جا پریدند و 
جیغ زدند: »چی؟!«

فیلیکــس نفس نفس زنان گفت: »من فکر کردم کشــتی 
فقط یه کوچولو کج شده. به سختی تونستیم صفحه ی بازی 

رو نگه داریم.« 

نمی شه اول 
بازی رو تمام 

کنیم؟

تو همیشه باید 
همه چی رو خراب 

کنی؟ 

قبل از اینکه ژولیوس بتواند جواب بدهد، صدای بنگ 
بلندی به خاطر کج شــدن کشتی زیر فشار یک موج عظیم 
آمد. کشتی یک وری شد و همه ی جانوران و بارها به هوا 

پرتاب شدند. 
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هوم... 
بذار فکر کنم!

کشــتی دوبــاره خــودش صــاف شــد، ولــی ژولیــوس 
می دانســت که هر لحظه ممکن است موج بزرگ دیگری 
بیاید و کشتی قدیمی را تکه تکه کند. او با عجله از نردبان 
خیس باال رفت. »بجنبین! ما باید این کشــتی رو 

از طوفان رد کنیم!« 
ناگهان لوسیا شروع کرد به جیغ کشیدن: »آب داره 
مــی آد تــو! آب داره مــی آد تو!« و وحشــت زده به 

شکاف بزرگی اشاره کرد که آب از آن فواره می زد.
ژولیوس دستور داد: »روفوس، تو و میلوس اون 
سوراخ رو ببندین! بقیه تون دنبال من بیایین!«

 ما برنده ی این بازی حساب 
می شیم دیگه، درسته؟

االن وقتش 
نیست، روفوس!

وقتــی از دریچــه بیــرون پریدنــد، ژولیــوس خــودش را 
به ســرعت بــه کورنلیوس بیچاره رســاند که هنــوز با اهرم 

بزرگ درگیر بود. 

کمکم 
کنین! 

بجنبین!! 

لوسیا و ژولیوس به سمت اهرم بزرگ پریدند و تا جایی 
که می شد آن را ثابت نگه داشتند. ژولیوس سر فیلیکس 
و براتوس داد زد: »بچسبین به اون یکی و نگهش 
داریــن!« آن ها ســریع به ســمت دیگِر کشــتی دویدند و 

دومین اهرم را که تند و تند تکان می خورد، گرفتند. 
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هنگامی که باران از ابرهای سیاِه انبوْه شالقی می بارید، دریا 
مثل رشته کوهی دیوانه به نظر می رسید که تا اوج آسمان خیز 

برمی داشت، بعد در شکاف های پرپیچ و تاب فرومی ریخت. 
باد زوزه کشــان بادبــان را پاره پاره می کــرد و حمله های 
ناگهانی ترسناک یکی پس از دیگری کشتی را درمی نوردید. 

باید اون بادبان رو قبل از اینکه 
غرق مون کنه، بیاریم پایین!

ژولیوس جیغ زد: »ولی چطوری؟«
ناگهــان تندبــاد شــدیدی شــالق زنان از روی کشــتی 
گذشــت و کشــتی فلک زده را تا قله ی یک موج بلند باال 
بــرد. صــدای ترک خوردن دکل بادبان که داشــت در 

برابر از هم پاشیدن مقاومت می کرد، بلند شد. 
وقتی طناب های کلفتی که بادبان را به کشتی وصل کرده  
بودند جوری نازک شــدند که انگار بند رخت هایی زپرتی 

هستند، براتوس جیغ کشید: »مواظب باشین!«   

با یک خرچ خرِچ ترسناک دیگر، دکل و بادبان کنده 
شدند و در میان غوغای خشمگیِن ابرهای طوفانی تکه تکه 

شدند.

ُخب، این مشکل هم 

این جوری ردیف شد!

کورنلیــوس بالفاصله پشــت ســر ژولیــوس را نگاه کرد 
و رنــگ صــورت کوچکش پریــد. به باال اشــاره کرد و جیغ 
کشید: »فک... فکر کنم مشکالتمون تازه شروع شده!«
ژولیــوس ســرش را رو بــه آســمان بلند کرد و بــا دیوار 
غول آســایی از آب روبه رو شــد که خیز برداشــته و جلوی 

آسمان را گرفته بود. 
کورنلیوس با لکنت گفت: »می...می  تونی شنا کنی؟«

ژولیــوس آب دهانــش را قــورت داد: »بــه زودی معلوم 
می شه!« بعد نفسش را حبس کرد، چشم هایش را محکم 

بست و از ترس جان عزیزش به اهرم کشتی چنگ زد. 



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 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

 کانال تلگرام هوپا
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