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او نــه پــول دار بود، نه شــاه، نــه امپراتور، نه مختــرع، نه چیزی شــبیه این ها. 
راســتش اســپارتاکوس1 فقط یک برده بود. پس چرا با اینکه دوهزار ســال از 
مرگش گذشته، اسمش هنوز در سراسر دنیا روی فیلم ها، کتاب ها و انقالب ها 

تأثیرگذار است؟ آخر دقیقاً چرا این قدر اسم در کرده است؟

اسپارتاکوس با 
رومی ها جنگید!

اون یک گالدیاتور 
بزرگ بود!

قبــول، او کارهــای خیلــی خفنــی انجــام داد، امــا حقیقــت ایــن اســت که 
اســپارتاکوس فقــط نرفت که بــا رومی ها بجنگد، درواقع او همراه لشــکری از 
برده هــای آزاد رومی هــا را تارومار کرد. برای رومی ها خیلی افت داشــت که 
یک مشــت بــرده ی ژولیده پولیــده ســربازهای کاردرستشــان را توی جنگ 
شکســت بدهنــد. امــا از آن بدتر این بــود که یک گالدیاتور لشــکر برده ها را 

فرماندهی می کرد. گالدیاتورها برای رومی ها از پست هم پست تر بودند.

1. Spartacus

پیشگفتار
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تاریخ نویســان رومی ترجیح می دادند درباره ی »مردان بزرگ« بنویســند. 
درباره ی ژنرال ها و امپراتور های روم خیلی چیزها نوشته شده، اما نویسنده ها 
در تاریخ هایشان قسمت هایی را که ناجورتر بودند کم اهمیت جلوه می دادند. 
فقــط چند تــا مطلب درباره ی اســپارتاکوس و لشــکر برده هایش نوشــتند... 

احتماالً از این قضیه کمی خجالت می کشیدند.
یکی از تاریخ نویسانی که درباره ی اسپارتاکوس نوشت مردی بود به اسم 
سالوســت1. وقتی اســپارتاکوس داشــت توی میدان جنگ مبــارزه می کرد، 
سالوســت سن و ســالی نداشــت. از خوش شانســی ما، او شــرح مفصلی از 
جنگ این برده در مقابل رومی ها نوشت. از بدشانسی ما، فقط تکه پاره هایی 

از تاریخچه اش جان سالم به در برده اند.

1. Sallust 

این ها نیاز داشــت، اما سالوست هیچ وقت چهره ی اسپارتاکوس را توصیف 
نکرد. در واقع تا سال 19۶0 هیچ کس تصوری از چهره ی اسپارتاکوس نداشت، 
تا آنکه در همان سال فیلمی با بازی ِکرک داگالس1 درباره ی او ساختند. از هر 
آدم بالغی بپرسی اسپارتاکوس چه شکلی بوده، می گوید موهای بلوند تیغ تیغی 
با چشــم های آبی نافذ و چانه ای که درست یک سوراخ در وسطش داشته. 
البته نمونه ی هالیوودی اش نشان نمی دهد که او احتماالً موهای تیره داشته با 
یک دماغ شکسته و چند تا دندان افتاده. مشکل هالیوود همین است؛ سعی 

می کند تاریخ را تروتمیز کند تا توی فیلم خوب به نظر برسد.

اما این کتاب قصد ندارد چیزی را تروتمیز کند، بنابراین اگر داستان  جنگ ها و 
خون ریزی ها و گالدیاتورها و کشت و کشتارها را دوست نداری، همین  االن بی خیال 
خواندن شو. دوست داری؟ خب به خواندن ادامه بده و ببین چطور پسرکی چوپان 
از تراکیــه2 مصیبت های زندگِی یک ســرباز رومــی را تحمل می کند و گالدیاتوری 
می شود که هر روز با مرگ دست و پنجه نرم می کند، طول ایتالیا را )دو بار( پیاده 
طی می کند و لشکری عظیم را در مقابل سپاهیان مخوف رومی فرماندهی می کند. 
خاطرات اسپارتاکوس را بخوان تا ببینی او چطور شهر قدرتمند رم را به لرزه درآورد 

و در جریان آخرین عملیات جنگی در روزنامه ی لژیون3 قرار بگیر.
برای داستان پرماجرای یک زندگی آماده باش...

1. Kirk Douglas 2. Thrace 3. The Legion

اون همه زحمت 
کشیدم!

از خوش شانســی ما، چند ســال بعد نویســنده های رومی دیگری هم این 
داســتان را ثبت کردند. از بدشانســی ما، این تاریخ نگارها اغلب حرفشان با 
هم یکی نبود؛ اما این کتاب تکه های تاریخ زندگی هیجان انگیز اسپارتاکوس را 
به هم وصل می کند و در جاهایی که نویسنده های رومی حرفشان با هم یکی 
نبوده یا بی خیال قضیه شــده   بودند، این کتاب به شــما می گوید احتماالً چه 

اتفاقی افتاده است.
سالوست اسپارتاکوس را کسی توصیف کرده که »شجاعت و قدرت بدنی 
فوق العاده ای داشت«. گالدیاتوربودن و فرمانده لشکر بودن دقیقاً به هر دوی 

من 
اسپارتاکوسم!

نه، عمرًا!
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اسپارتاکوس حدود سال 100 قبل از میالد در محلی به نام تراکیه )بلغارستان 
کنونی( به دنیا آمد.

تراکیه، به جز چند منطقه ی کوهستانی در قسمت میانی، پوشیده از درخت 
بود. مردم تراکیه به چند قبیله ی مختلف تقسیم شده بودند و در میان جنگل ها 

و دامنه ی کوه ها قلمرو خودشان را داشتند.
اسپارتاکوس و خانواده اش متعلق به قبیله ای به نام ِمیدویی1 بودند. احتماالً 

خانواده اش چیزی شبیه این بوده:

1. Maidoi

از یک چوپان تا یک سرباز تا یک برده

غرب تراکیه 
ــ محل تولد 
اسپارتاکوس

جمهوری روم

ژرمانیا

گل

بریتانیا
ایتالیا

بیتینی و ُپنتوس

رم

کارتاژ

مامان اسپارتاکوس، 
با کلی خالکوبی، 

مد روز خانم های تراکیه.

بابای اسپارتاکوس، سوار بر اسب عین 
قهرمان های افسانه ای مردم تراکیه.

اسپارتاکوس کوچولو، 
آموزش دوره ی 

جوانی اش را شروع کرده.

خانواده ی مار ـ مردم تراکیه برای حفاظت 
خانه وزندگی از شر موش های صحرایی و بقیه ی 
موش ها از آن ها استفاده می کردند. )مار نماد 

دینی مهم در طبیعت هم بوده(
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ِمیدویــی  زندگــی مرد هــای جــوان 
گلــه   و  گوســفندها  از  مراقبــت  بــه 
احتمــاالً  همیــن  بــرای  می گذشــت، 
اســپارتاکوس هــم اوایــل زندگــی اش 
چوپان بود. البته شغل دهن پر کنی نبود، 
اما می توانســت خیلی خطرناک باشد. 
جنگل هــای تراکیه )که تعدادشــان کم 
هــم نبود( پــر از حیوانات وحشــی  مثل 

گرگ ها و خرس ها بود.
بــرای این حیوانــات فرقــی نمی کرد 

چوپــان را بخورنــد یا گوســفند را، بنابراین باید به اســپارتاکوس یاد می دادند 
چطــور از خــودش دفــاع کنــد. او، مثل قهرمان هــای افســانه های تراکیه ای، 
سوارکاری و شکار با نیزه را یاد گرفته بود. تیراندازی با کمان را تمرین کرده و 
بلد بود چطور از قالب سنگ استفاده کند، اما اسپارتاکوس بیشتر از همه  در 
استفاده از سالح های آباواجدادی تراکیه ای ها مهارت داشت؛ شمشیر کوتاه 
خمیده با ســپر کوچک. او موقع مراقبت از گوســفندها یک عالمه وقت برای 
تمرین داشــت. این تمرین ها آموزش های فوق العــاده ای بودند که بعدها به 

دردش  خوردند...

اســپارتاکوس روزها و شــب ها مشــغول مراقبــت از گله ی خانــواده بود و 
دربــاره ی آینــده اش خیلــی فکــر می کــرد. او با گــوش دادن به داســتان های 
قهرمانانه ی پدر و مادرش از تاریخ ِمیدویی و مبارزه ی فوق العاده ی آن ها در 

برابر حمله ی مردم مقدونیه  )همسایه ی بغلی تراکیه( بزرگ شده بود.
اســپارتاکوس احتماالً نمی توانست بنویســد، ولی اگر می توانست، شاید 

چیزی شبیه این را روی زمین حک می کرد:

بـعععدک نیست

جنگل های ِمیدویی، تراکیه، سال ۷۵ ق.م

کالفه ام، کالفــه، کالفه، کالفه، کالفه. گوســفند، 
گوسفند، گوسفند، گوسفند، گوسفند، این چیزیه 
که همه اش جلوی چشــممه. این دوروبرها بیشتر از 
این کاری نمی شه کرد. حتی خرس ها و گرگ ها هم 
عالقــه ای به جنگیدن ندارن. اون قدر بزرگ شــدم که 
اون ها تا چشمشون به من می خوره پا بذارن به فرار.
تازه، هیچکی تا حاال داســتان های خفنی از چوپان های 
قهرمــان نگفته. شــرط می بندم قدیم هــا قهرمان ها 

هیچ وقــت مجبــور نبــودن یک کلــه بــا یــک مشــت 
گوسفند هفته ها سر کنن. دارم فکر می کنم اصاًل 

شــانس مبارزه تــو یک جنگ بــزرگ رو پیــدا می کنم؟ 
می خوام شانسم رو امتحان کنم.




