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مجله ی هوپا 
در انتخاب، 
ویرایش و 

تصویرسازی 
مطالب ارسالی 

آزاد است.

تصویر  یا  متن  از  استفاده  هرگونه   
در  و  معرفی  و  نقد  برای  فقط  مجله، 

قالب بخش هایی از آن مجاز است.

ــا مــجــلــه، فــقــط با    بـــرای ارتـــبـــاط ب

شماره  تلفن ثابت تماس بگیرید.

از  را  خود  نوشته های  و  داستان ها    

ارسال  ما  برای  ایمیل  یا  تلگرام  طریق  

کنید.

همه ی این آدم ها 

زیرپنجول من کار می کنن! 

ن یه تار موشون 
البته... م

رو با یه کنسرو ماهی هم 

عوض نمی کنم.

ُدم دبیر: 

قوطی کنسرویان

به  نام خدا

اسفند 1401 
منتظر شماره ی 
بعدی مجله ی 

هوپا باشید.
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جمجمه را پاس بده! 

 بُمبک انرژی لبخند

 کلیک توی دروازه! 

 دایناسور 52، برزیل 0 
اطلس ماجراجویی جانوران

 ابر سوراخ و جستجوی ابدی 
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تصویرگر: فریناز سلیمانی

کارتُدمدبیری
نام مستعار: دربازکننام: قوطی    نام خانوادگی: کنسرویان

وزن: 6 کیلوگرم
توانایی اصلی: پنجول کشیدن روی صورت قد: 40 سانتی متر

غذای مورد عالقه: دو سیخ کباب کوبیدهکارمندان دیگر

یه کم دیر شد، ولی باألخره 
پیشرفته ترین پیشیِ  شهر

سرحال ترین سبیلوی سال
و دوست داشتنی ترین ُدم دبیر دنیا

باز هم این جاست! 
و  جنجالی  مجله ی  یه  با  هستم،  قوطی کنسرویان  بله! 

رنگارنگ دیگه!

قرمِز  سطل   آشغال  یه  توی  بن بست،  یه کوچه ی  تِه  اگه 
سوراخ زندگی کرده باشید، که البته می دونم نکردید )چون 
این زندگی مخصوص بچه گربه های خیابونیه( می دونید که 
گل کوچیک.  واسه  بچه هاست  پاتوق  کوچه های   بن بست  
خورده!  گره  گل کوچیک  ُدِم  با  من  خاطره های  نصف  ُدِم 

خاطره های ترش و شیرین زیادی دارم از اون روزها.
ترش هاش این هاست:

می کشن  می گیرن  رو  سوراخت  قرمز  خونه ی 
وسط کوچه به جای تیردروازه! اصاًل واسه همین 

ترَک می خوره و سوراخ می شه. 

تیردروازه  وقتی  و  نمی کنن  بیدارت  بازی  از  قبل 
متر  یه  می گیره،  رو  انفجاری  شوت  یه  جلوی 
می پری هوا و بین زمین و هوا از خواب می پری.

خونه  ات  کــه  باشی  تیمی  ــرف دار  طـ مجبوری 
تیردروازه شونه و معمواًل حق انتخاب نداری! 

هله هوله های  بــعــضــی وقــت هــا  تــمــاشــاچــی هــا 
بی خاصیت و ضـــرردار مــی خــورن و آشغال های 
پالستیکی اش رو پرت می کنن توی خونه  ی تو. دریغ 

از یه ساندویچ پنیر خوش مزه! 

شیرین هاش هم این هاست: 

اسم تیمی که سطل  آشغال نازنینت تیردروازه شونه 
می شه: اینترسطل 

صــدای  از  پــر  و  مــی شــه  هیجان انگیز  ــات  ــ روزه
خوش حالی بچه ها.

 می تونی کمک دروازه بان وایسی! می دونم همچین 
ُپستی تو فوتبال نداریم، اما وقتی بازی شون َلنگ 
پشمالوت  خوِد  این جوری  می تونی  توئه،  خونه ی 
رو جا کنی تو تیم. گربه ها چون شکارچی هستن، 
دروازه بان های درجه یکی  از آب درمی آن. من چند 
نجات  رو  تیمم  پیشی مندانه،  شیرجه های  با  بار 

داده ام. 

قل  زمین  روی  چیز گرد که  یه  انــدازه ی  هیچی 
یه گربه  اون ور شوت می شه  و  این ور  و  می خوره 
رو هیجان زده نمی کنه. با اولین گربه ای که نزدیکته 

امتحان کن! البته حواست باشه اذیتش نکنی. 

و این که عضو یه تیم بودن حس خیلی باحالی داره. 
چیزی  )یه  بودم  تیردروازه  توی  عضِو  من  البته 
شبیه اعضای روی نیمکت، اما پیشرفته تر(، ولی 
می بره،  تیمت  وقتی  جذابه.  خیلی  هم  همینش 
خوش حالی اش 100همبرگره! وقتی هم که تیمت 
می بازه و ناراحتی، حداقل احساست  جوری نیست 
که انگار فقط همبرگر تو افتاده تو جوب و آب اون 

رو برده! همبرگر همه افتاده!!!
بازی  یه  فقط  که  گل کوچیک  براتون  بگه  ُدمــم  خالصه، 

نیست. خوِد خود زندگیه! 
با  استعدادهاشون  و  نیستن  یاد می گیریم همه شبیه هم 
هم فرق داره، و این خیلی چیز خوبیه. مثاًل اگه همه گل زن 

بودن، پس کی دروازه بان می شد؟ 
فکر  شاید  مثاًل  مهم اند.  انــدازه  یه  همه  می گیریم  یــاد 
خیلی  نبودنش  و  بودن  بازیکنیه که  کمک دروازه بان  کنید 
پشمالو  خوش سبیِل  بازیکن  همین  اگه  ولی  نیست،  مهم 

بشه  و وسوسه  ــان،  دروازه ب بند کفش  دنبال  بره  حواسش 
که بپره و بند کفش رو شکار کنه، احتمال باختن تیم خیلی 
و  حتی کمک دروازه بان  می گیریم که  یاد  پس  می شه.  زیاد 
نیازهاش رو هم جدی بگیریم و قبل از بازی بهش یک بند 

کفش هدیه بدیم. )میو!(
بهشون  و  بذاریم  احترام  هم  حریف  تیم  به  می گیریم  یاد 
می خوریم  گل  ازشــون  وقتی  که  درسته  نکشیم.  پنجول 
احترام گذاشتن کار خیلی سختیه، ولی دفعه ی بعد که اون ها 
سطل قرمزه رو تیردروازه کردن، می فهمیم که اصاًل بدجنس 
نبودن! فقط اون ها هم داشتن برای بردن بازی می کردن و 

این طبیعیه. 
حاال بیایید من و شما هم یه تیم بشیم. تیم مجله ی هوپا. 
یعنی شما هم به من کمک کنید که مطالب مجله رو بهتر 

کنم. چه جوری؟ وقتشه پیشرفته بازی دربیاریم:
پایین هر مطلب براتون کیو آر کُد )QR code( گذاشته ا م. 
هر مطلبی رو که خوندید، با دوربین گوشی  موبایل اسکنش 
و  نظر  هر  بعد،  بشید.  نظرسنجی  صفحه ی  وارد  تا  کنید 

پیشنهادی دارید برام بفرستید. باشه؟ 
همین  از  هوپا!  مجله ی  تیم  بچه های 

صفحه شروع کنید! بزنید قدش! 

من و دمم، 
شما همه!

...
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یک خالفکار خفن

پرونده ی
خرابکاری های 

مشخصات:

نام:  ایراس بث

لقب: ملکه ی قلب ها

نژاد: کارِت بازی

جنسیت: زن

زادگاه: سرزمین عجایب

ویژگی ظاهری: سِر بزرگ، موهای قرمز و چشمان مشکی

ویژگی شخصیتی: غیرمنطقی، بداخالق، نابالغ، سلطه جو، کم تحمل و حساس

عادت ها: دادن حکم اعدام، بازی کروکت1 و فرمانروایی بر سرزمین عجایب

فعالیت های مجرمانه: 

سوءاستفاده از قدرت

آزار روانی

دستور به سر بریدن 

آزار حیوانات

شورش  او  علیه  پسرش  عاقبت: 

پایان  به  حکومتش  و  می کند 

می رسد.

وضعیت پرونده: مختومه

نویسنده: م. دریا

کتاب آلیس در سرزمین عجایب داستان دختری به نام آلیس است که به دنبال 

یک خرگوش سفید وارد یک گودال می شود و پا به سرزمین عجایب می گذارد. 

از روی داستان این کتاب تا به حال چندین فیلم و انیمیشن ساخته شده است. 

اصل  در  او  است.  فانتزی  داستان  این  شخصیت های  از  یکی  قلب ها«  »ملکه ی 

بر سرزمین عجایب  »پادشاِه قلب ها«  بازی است که در کنار همسرش  یک کارِت 

حکمرانی می کند. ملکه ی قلب ها بسیار حساس است و با کوچک ترین ناراحتی ای 

که برایش به وجود می آید، دستور قتل اطرافیانش را صادر می کند. در سرزمین 

باعث  می کنند  و سعی  می ترسند  قلب ها  ملکه ی  از  موجودات  عجایب، همه ی 

ناراحتی او نشوند. بازی مورد عالقه ی ملکه ی قلب ها بازی کروکت است که در این 

بازی او از جوجه تیغی به عنوان توپ و از فالمینگوها به عنوان چکِش بازی استفاده 

آلیس توصیه می شود که در  به  با ملکه ی قلب ها،  آلیس  می کند. در رویارویی 

برابر ملکه تعظیم کند، ولی آلیس حاضر به این کار نمی شود. ملکه هم دستور 

می دهد سر آلیس را از تنش جدا کنند! که با پادرمیانی پادشاه این اتفاق نمی افتد. 

در ادامه ی داستان، آلیس با ملکه کروکت بازی می کند، ولی به دلیل این که ملکه 

دستور کشتن همه ی افراد حاضر در بازی را می دهد، بازی ناتمام می ماند. در پایان 

از خواب  به مرگ محکوم شده،  به دست ملکه دوباره  آلیس که  داستان، 

بیدار می شود.

پی نوشت

1. نوعی بازی که با گوی و چکش انجام 

از  استفاده  با  باید  بازیکن  و  یم شــود 

چکش، گوی ها را از دروازه های کوچکی 

عبور دهد.

خالصه ی داستان: 
...
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نویسنده: لیال جوشقانی

یم
تصویرگر: ویدا کری

جیگی از آن دایناسورخانگی ها نیست که بتواند پای تلویزیون 
بنشیند و هیجان فوتبال  دیدن از راه دور برایش کافی 
و  لیمویی  آفتابگردان  تخمه ی  پــای  اگــر  حتی  باشد، 

پاپ کورن پنیری وسط باشد. 
بعد از تماشای یک مسابقه ی نفس گیر از تیم محبوبش 

یک  بـــرای  را  جــهــانــگــردی اش  ــه ی  ــول جــام جــهــانــی، ک در 
ماجراجویی فوتبالی-آمازونی آماده کرد تا به کشوری برود 

که رکورددار بردن جام جهانی فوتبال است: برزیل، 5 بار! 

یاکی جنوبی ین کشور آمر ین و پرجمعیت تر یلیابزرگ تر براز پایتخت:
پرتغایل زبان: 

!
ل

ی ز
بر ی 

سو
به  ش 

یپ

اشتیاق برای فوتبال بازی کردن با برزیلی ها جیگی را به شهر ساحلی ریودوژانیرو کشاند. او از 
فرودگاه مستقیم به ساحل کوپاکابانا رفت. 
ماسه های سفید ساحل و موج های پرقدرت 

اقیانوس اطلس، هزاران گردشگر را برای 
آفتاب گرفتن و موج سواری به ریو آورده 

بودند. جیگی دو تا انتخاب داشت:
چتر  یک  هتل کوپاکابانا  جلوی  از   .1
و  اجــاره کند  صندلی  یک  و  پایه دار 

امتحان  را  برزیلی  جذاب  آب میوه های 
کند.

بازی  ساحلی  فوتبال  که  گروهی  به   .2
داشتند  ــازی کــم  هــم ب یــک  و  مــی کــردنــد 

بپیوندد.
تجربه  را  دومی  بود که  آمده  برزیل  به  جیگی  بله! 

کند. 

جیگی 16 گل زد و تیمشان 16 به صفر به تیم حریف باخت! هم تیمی های برزیلی اش بدجوری 
از انتخاب جیگی در یارگیری پشیمان بودند، ولی در عوض او توانست در برزیل رکورد تعداد 
گل به خودی در یک بازی را به نام خود ثبت کند. راستش، جیگی گل زن خوبی است، اما وسط 

بازی فوتبال نمی شود خودآموز زبان پرتغالی را چک کرد. 

تو چون گنده ای
وایسا دفاع تیم ما!

هی! عالی شد من رو گذاشت 
نوک حمله ی تیم حریف! حتمًا 
فکر کرده چون برزیلی نیستم 

نیم تونم گل بزنم.

دست  از  فـــرار  و  فوتبالی  شــاهــکــار  آن  از  بعد 
یک عالم  و  قطارسواری  یک  عصبانی،  هم تیمی های 
جیگی  تا  بود  الزم  کوه کورکوادا  باالی  تا  پیاده روی 
پنجمین مجسمه ی بزرگ دنیا و نماد کشور برزیل را 

از نزدیک ببیند: مسیح منجی.
حتی  کــه  ــود  ب بلند  آن قـــدر  متری   40 مجسمه ی 
جیگی کنارش ریزه میزه دیده می شد. مسیح منجی 
دستانش را باز نگه  داشته بود، انگار که می خواست 
جیگی را برای آن باخت ناجور دلداری بدهد؛ البته 
جیگی در آن لحظه مبهوت منظره ی شهر ریو شده 
اطرافش  در  بازیگوش  میمون های  دیدن  و  بود 

همه چیز را از یادش برده بود. 
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مــگــر مـــی شـــود اســـم کــوهــی 
»کله قند« باشد، و برای دیدنش 
قند توی دل جیگی آب نشود؟ 
شد که  تله کابینی  سوار  جیگی 
قله ی  به  اورکا  مورودا  از کوه 

اما  می رفت.  لــوف  شوگر 
شوگر لوف یا قله ی کله قنِد 
شیرین  اصاًل  متری   396

نبود و مزه ی خاک می داد! در 
درجه ی   360 منظره ی  عوض 

فــــوق الــــعــــاده ای 
داشت. 

من اآلن از اون جا بریم گردم. بهمون 
دروغ گفتن! شوگر لوف به جای قند از 

گرانیت و کوارتز ساخته شده.

متوجه  اشتباه  کنم  فکر  شکلش ولی...  بـــه خـــاطـــر  شـــدیـــد، 
اسمش کله قنده!

رودخانه ی ایگوآسوآ، 275 آبشار حیرت انگیز را یک  جا جمع کرده بود. جیگی جالب ترینشان 
جیگی  بود.   U حرف  شبیه  باال  از  متری   82 آبشارِ  این  شیطان!  آبشار گلوی  پیدا کرد:  را 
تا  آبشار. یک... دو... سه... هیچ وقت چند  شروع کرد به شمردن رنگین کمان های اطراف 

رنگین کمان با هم ندیده بود. 

به رودخانه رسیدند،  مانائوس رفت. وقتی  بود. جیگی به شهر  وقت آمازون گردی رسیده 
توضیح  راهنما  است!  آب شناور  روی  قایق  مثل  مردم  از  بعضی  خانه های  دید که  جیگی 
داد که این جا سطح آب در سال تا 10 متر باال و پایین می رود، برای همین این اطراف خانه 
ساختن روی زمین کار عاقالنه ای نیست. البته یک دلیل بهتر هم هست؛ چون خانه هایشان 

روی زمین نیست، مالیات نمی دهند. 

نیم ترسن تمساح ها بیان 
تو خونه شون؟

چــــرا! بــــرای هــمــیــن هــمــه ی 
سگ ها  دارن.  ســگ  خونه ها 

تمساح ها رو فراری یم دن. 

این امکان نداره! یعنی اگه 
من از آب هر دو رودخونه 
بـــخـــورم، تــو شــکــمــم هم 

قاطی نیم شن؟

آن جا همراه گردشگراِن دیگر سوار قایق تفریحی شدند. چند دقیقه بعد به یک جای باورنکردنی 
رسیدند، جایی به اسم دیدار آب ها. آن جا آب های دو رودخانه ی آمازون و ریو نگرو به هم 
می رسیدند، اما با هم یکی نمی شدند! جیگی کاماًل می توانست مرز بین آب های دو رودخانه 
را ببیند، چون رنگ آب  ریو نگرو سیاه بود، ولی آمازون رنگ عادی داشت. آب های این دو 
رودخانه سرعت،  دما و چگالی متفاوتی دارند، برای همین تا کیلومترها به هم چسبیده اند 

اما با هم خودمانی نمی شوند! 

چون  نخوری،  نگرو  ریو  آب  از  بهتره 
از مسیرهایی رد یم شه که گیاه های 
برای  خودش،  تو  یم ِکشه  رو  فاسد 

همین رنگش سیاهه. 
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جیگی که حس ماجراجویی اش 
حسابی گل کرده بود، از راهنما 

خواست که قایق را نگه 
دارد تا توی رودخانه ی 
بزند.  شیرجه  آمــازون 
خیلی حیف بود که شنا 

در رودخانه ی آمازون 
جــــزو خـــاطـــره هـــای 

جیگی نشود. 

توصیه یم کنم این جا این کار رو نکنید، ماهی های  
پیرانا یه آدم رو تو 5 دقیقه یم خورن! باید بریم 

جایی که دلفین های صورتی هستن. اون ها نیم ذارن 
پیراناها و تمساح ها نزدیک بشن. 

دقیقه یم شه خورد؟دایناسور رو تو چند بچه ها! به نظرتون یه 

بیخود نقشه نکشید. قضیه ی 
دلفین های صورتی رو لو داد. 

بعد از پیداکردن دلفین های صورتی و شناکردن با آن ها، گردشگرها را در یک جای پر دار و 
درخت پیاده کردند تا سری به جنگل معروف آمازون بزنند. هوای جنگل حسابی مرطوب 
بود، جیگی روی هر درخت و گیاهی می توانست حشره های عجیب و مختلفی ببیند و صدای 

پرنده هایی را بشنود که تا آن موقع نشنیده بود. 

کمک! یه مار آناکوندا و یه 
جگوار این جااان!

وا! خیلی هم دلت بخواد! 

همه یم آن این جا که افتخار 

دیدن ما نصیبشون بشه.

شدن دیگه.درآوردن که منقرض همین لوس بازی ها رو 

روی  آمــازون  جنگل  حیوان  مهمان نوازترین  جلوتر،  کمی 
بود. جیگی دست هایش را  شاخه ی درختی منتظر و آویزان 
باز کرد و تنبل با آرامش و سر حوصله رفت توی بغل 
جیگی و محکم بغلش کرد و بامزه ترین لبخند 
دنیا را زد. این یکی از احساسی ترین لحظه های 

این سفر بود. 

بعد به یکی از قبیله های جنگل رسیدند که اعضای آن هنوز مثل اجداد صدها سال پیششان 
زندگی می کردند و هیچ وقت دلشان نخواسته بود که از کامپیوتر و گوشی های هوشمند و هر 
چیز جدیدی سر دربیاورند. راهنما زبانشان را بلد بود و می دانست که قبیله ی مهمان دوستی 
هستند. در آمازون مهماِن ناخوانده شدن ممکن است به قیمت جانتان 

تمام شود. 
جیگی شب آخر سفرش را در این قبیله ی آمازونی 
مهمان هایشان  برای  قبیله  افراد  آتش گذراند.  دور 
ننوهایی آماده کردند تا بخوابند. البته چون برای 
جهانگرد  دایناسور  یک  از  پذیرایی 
روی  تقریباً  جیگی  نبودند،  آمــاده 

زمین خوابید! 

پی نوشت

1.  Meeting of waters

...
...

ه!..
ظر بد

.........بخون و ن

اِ... جیگی کی اومدی 
سمت آمازون؟ اینی که بغلش 

کردی دختر پسرخاله ی مامان منه. 
تنبل پهلواناسمش هست
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نویسنده: جیران جاللی
موضوع این متن 

برای 11 سال به باال 

مناسب است.

یک موزاییک از نبرد یک 
گالدیاتور و یک ببر، 

قرن چهارم میالدی، ایتالیا

گالدیاتورها «گالدیاتور» زاده یم شوند!
یک  نهایت  در  بلکه  نمی ُمرد،  رخت خوابش  در  هیچ گالدیاتوری 
 روز با فجیع ترین حمالت ممکن به دست رقیبش کشته می شد. 
رقیبی که هیچ بعید نبود هم اتاقی، رفیِق قدیمی  و یا حتی برادرش 

باشد! 
تا  خــاص  ــی  آدابـ طــبــِق  بــودنــد کــه  جنگجویانی  گــالدیــاتــورهــا 
می کردند! مبارزه  هم  با  و  می افتادند  هم  جان  به  مرگ   سرحد 
ترحیم  مراسم  برای  مجلل  نمایشی  گالدیاتورها  نبرد  ابتدا  در 
اشراف زادگان و ادای احترام به مردگان بود، اما کمی بعد این جنِگ 
باستان  روم  مردم  سرگرمی های  از  یکی  به  تن به تن  بی رحمانه ی 

تبدیل شد. 
کولوسئوم  رومی ها پول می دادند و به سالن برگزاری مسابقات 
می آمدند، و همان طور که غرق در لذت نوشیدنی های گوارا بودند، 
مرغ بریان و موش صحرایی کبابی را با ولع به دندان می کشیدند 
وحشی گرِی  به  تشویق  را  جنگ آوران  شادی،  فریاِد  و  جیغ  با  و 

بیشتری می کردند!
از  یا  و  می شدند  انتخاب  بردگان  طبقه ی  از  عموماً  گالدیاتورها 
زندانی هایی که به جرم قتل، دزدی و شورش دستگیر شده بودند. این 
افراد به لطِف فرمانروا بار دیگر شانس آزادی و خالصی از مجازات 
می آوردند.  دست  به   مبارزه  ی گالدیاتورها  میدان  به  رفتن  با   را 
به  محکوم  هم  امپراتوری  سربازان  گه گداری  بین  این  در  اما 
جنگیدن می شدند یا سلحشوران جنگِی جویای نام و شهرت هم 

سروکله شان پیدا می شد.

 قهرماناِن پابرهنه ی شمشیربه دست، 
 قاتالن بالفطره ی خون خوار، 

 اَبرانسان های آتشین مزاِج کینه جو، 
یک  روز با همین قلب های آهنینشان سپر انداختند و از 

 کشتاِر جگرسوز یکدیگر به ستوه آمدند... 
 روزی که اسپارتاکوس به آرامی در گوششان خواند: 

»دیگر با هیچ گالدیاتوری نخواهم جنگید...«

شکم گنده ی زنده بهتر از سیکس پک دار ُمرده!

بازی با مرگ
از  یکی  نبرد،  بازی های گالدیاتوری در میدان  همان طور که 
پشت  می زد،  رقم  را  جهان  تاریخ  اتفاق های  دیوانه وارترین 
مرگ  فرشته ی  کولوسئوم،  سربه فلک  کشیده ی  دیوارهای 

سلطنت می کرد.
بازی های خونین و سراسر وحشت گالدیاتوری تبدیل به یک 
تجارت ُپرسود و منفعت برای امپراتورهای دیوانه و بی رحم 
و تماشاچیاِن عاشق خشونت شده بود؛ به طوری  که دیگر 
همیشه اسپانسری برای برگزاری مسابقات وجود داشت و این 

نمایش خون بار هربار پرزرق و برق تر از پیش برگزار می شد!
و این در حالی بود که اکثر گالدیاتورها به خاطر فقر و گرسنگی 
تن به مبارزه های وحشیانه می دادند و تنها دارایی خود را که 

جسم و جانشان بود، به میدان نبرد می آوردند.

غرِش شیرهای گیاه خوار
گالدیاتورها حتی در بیرون از میدان نبرد هم زندگی نسبتاً 
تقریباً  نمورِ  و  سرد  سلول های  در  آن ها  داشتند.  سختی 
3متری روزگار می گذراندند که بی شباهت به زندان نبود. هر 

یک از این سلول ها خانه ی یک یا دونفرشان می شد.
آموزش  بــرای  محوطه ای  خوابگاه،  این  مرکزی  حیاط  در 
تکنیک های رزم، استفاده از سالح های جنگی و تمرین کردن 
بود. این محوطه، برای آموزش زمستانی، مجهز به گرما از 
یک  و  لوله کشی  آب  درمانگاه،  حمام،  همچنین  بود.  کف 

قبرستان وسیع هم داشت.
اَبرقهرمان  یک  خوردوخوراک  عجیب،  اتاق های  این  در  اما 

جنگ آور چه بود؟
برخالف تصور، خبری از هیکل ورزیده و متناسب نیست! 
گالدیاتورها آدم های نسبتاً چاقی بودند، با شکم های گنده و 
توده های ضخیم چربی در همه جای بدنشان؛ چون این شکم های 
گنده در حین مبارزه به کارشان می آمد و از اندام های اصلی 
 بدن در مقابل ضربات بی شمار شمشیرها محافظت می کرد!

مجسمه ی سفالی 
از یک گالدیاتور، روم 
باستان، قرن اول یا 

دوم میالدی
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نبرد گالدیاتورها و ببر، 
یک موزاییک از روم باستان، 

استانبول

رمز و راِز رزم
این بازِی خون بار قصه ها دارد...

  گاهی حیوانات دّرنده ی وحشی که مدت ها غذا نخورده  
بودند، رقیب میدان رزم گالدیاتورها بودند.

  گاهی این نبردها یک روز کامل طول می کشید.

 سالح بعضی مبارزان تورهای ماهیگیری فلزی بود.

بیشتر  برای هیجان  و  از آب می شد  پر    گاهی میدان 
نبرِد آبی راه می انداختند تا تصویری از نبرد های دریایی 

ایجاد کنند.

بُکش قبل از آن که بمیری!
اما چه سرنوشتی در انتظار فرد شکست خورده بود؟

وقتی حریف بخت برگشته نیمه جان می شد و گالدیاتور پیروز باالی سرش می ایستاد و برای 
تماشا چی ها دست تکان می داد، باید به امپراتور نگاه می کرد تا حکم نهایی صادر شود! اگر 
امپراتور انگشت شستش را به سوی زمین نشانه می رفت، گالدیاتور باید با حرکتی وحشیانه کاِر 
حریفش را تمام می کرد؛ اما اگر امپراتور انگشت شستش را به سوی آسمان می گرفت، یعنی 
امان داده بود و فرد بازنده زنده می ماند. همین طور این رأی گیری ها همیشه با فریادهای 
بود که  همراه  هم  تماشا چی ها  جمعیت  سمت  از  »بکُشش!«  یا  بره!«  »بذار  گوش خراِش 

می توانست تأثیر مستقیم بر رأی نهایی امپراتور داشته باشد. 
هرچند گروهی هم معتقدند که این ماجرا حقیقت ندارد و نشان دادن انگشت شست امپراتور 

باوری غلط است.

 اخالق گالدیاتوری و نوازش شمشیرها
گالدیاتورها اخالق و منش را مثل یک قانون نانوشته تحت عنوان »اخالق رزمی« در کنار 

هم می آموختند. آن ها برای محافظت از خود با هم روابطی نزدیک و پیوندی دوستانه 
می ساختند و به هم کمک می کردند تا هزینه ی خاک سپاری هم رزمان شکست خورده را 

تأمین کنند.
گالدیاتورها اسیرهایی بودند که در آن بند مخوف با قاتالن خود دست رفاقت می دادند. و 
چه بسا برای اتفاقات وحشتناکی که در صحنه ی نبرد انتظارشان را می کشید و این که قرار بود 
به دست دوستانشان کشته شوند، به هم دلداری می دادند. آن ها قبل از میدان نبرد، پیش 
از آن که در مقابل هم قد عَلم کنند، با این که می دانستند فقط یک نفر جان سالم از این نبرد 

به در می برد، برای هم آرزوی موفقیت می کردند.
رقم  دوران  تمام  گالدیاتورهای  مشهورترین  از  یکی  دست  به  قهرمانان،  این  اتحاد  اوج 
داشت.  جنگجویان  سایر  به  نسبت  هم دردی  و  برادری  احساس  او  اسپارتاکوس!  خورد: 
دارنــد. سر  در  ــی  آرزوی چه  و  چیست  رؤیایشان  می دانست  می شناخت،  خوب  را   آن هــا 
اسپارتاکوس روزنه ی امیدشان شد. وعده ی آزادی از اسارت را در گوششان خواند و نقش 

مهمی در نجات جان هزاران گالدیاتور بازی کرد. 

تمساح های گرسنه  آب  توی  آبی، گاهی  نبردهای  در   
رها می کردند!

  میدان نبرد پوشیده از شن بود تا خون های ریخته شده 
را به خود جذب کند.

از سر  یا  و  نداشتند  بازی  به   گالدیاتورهایی که تمایل 
دل سردی مبارزه می کردند، به ضرب شالق و نوک نیزه 

به میدان مبارزه رانده می شدند.

استادیوم باستانی شهر ورونا 
در ایتالیا، 

سال ساخت: 30 بعد از میالد
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معروف ترین گالدیاتورهای تاریخ:

کومودئوس: قدرتمند، دیوانه، خون خوار 

دیوانه  گــالدیــاتــور  یــک  به عنوان  بیشتر  را  کــومــودئــوس 
امپراتور  یک  خودش  و  نبود  َبــرده  او  چراکه  می شناسند، 
بود  و هیبت خــودش  قــدرت  قــدری شیفته ی  به  او  بــود! 
شده  دمــیــده  بــدنــش  در  هــرکــول  روح  مــی کــرد  فکر  کــه 
شیر  پــوســت  ــول،  ــرک ه ــه  ب ــش  ــ ارادت همین  بــه خــاطــر  و 
باشد.  هــرکــول  شبیه  بیشتر  تــا  می کشید  ــرش  س  روی 
در  چندانی  مهارت  و  می جنگید  حیوانات  با  اغلب  او 
جنگ آوری نداشت. هرچند که هیچ رقیبی هم پیدا نمی کرد 
باشد،  داشته  را  امپراتور  شخص  به  صدمه زدن  جرئت  که 
چون اگر بالیی سر این گالدیاتور-امپراتور می آمد، بی شک 

مرگی وحشتناک در انتظارِ باعث وبانی اش بود.
جمله ی معروف او: »بکُش يا بمير!«

فالما: گالدیاتوِر شعله ها 

اسارت  به  َدم کشته  شدن،  به جای در  بود که  فالما سربازی 
مبارزات میدان کولوسئوم درآمد. او کم حرف و گوشه گیر بود 
و هیچ وقت پیروزی هایش در مبارزات را جشن نمی گرفت 
و حتی به ابراز احساسات تماشاگران هم هیچ توجهی نشان 
نمی داد. این گالدیاتور فقط با استفاده از یک شمشیر و سپری 
کوچک حدود 13 سال در میدان مبارزه نظر تماشاگران را به 
خودش جلب کرد و حریفانش را به وحشت انداخت. تا زمانی 
 که در سن 30 سالگی بعد از 34 نبرد شگفت انگیز، درگذشت.
این که  با  اما  دریافت کرد،  را  آزادی  نشان  بار  چهار  فالما 
می توانست با آن از بند مبارزات گالدیاتوری رها شود، آن 

را رد کرد و به زندگی خود به عنوان یک جنگجو ادامه داد!
آمده ام!« دنيا  به  آدم کشی  برای  »من  او:  معروف   جمله ی 

پریسکوس و وروس: با هم تا آخرین نفس 

وروس  و  پريسکوس  اما  بودند،  تنها  اکثرًا  گالدیاتورها 
شدند.  هــم  هــمــراه  و  دوســـت  بـــرادر،  دو  مثل   درســـت 
پیروزی هایشان  در  و  می جنگيدند  هم  دوشــادوش  آن ها 
دو  ــن  ای از  نهایی شان کــه  نــبــرد  تــا  ــد.  ــودن ب هــم  شــریــک 
فراموش نشدنی ساخت، چراکه  و  افسانه ای  گالدیاتورهایی 
 این  بار رو در روی هم قرار گرفتند و باید با هم می جنگیدند!
امپراتور  بود؛  انتظارشان  در  عجیب  نتیجه ای  درنهایت  اما 
حکم به اعالم پیروزی هردو نفرشان داد! و بعد از آن مبارزه، 

آزادی شان را به عنوان هدیه به هردوی آن ها بخشید!
جمله ی معروف امپراتور درباره ی آن ها: »دو نفر جنگیدند و 

هردو پیروز شدند!«

مرگ اسپارتاکوس،
اثر هرمان ووگل، 1882

راسل کرو  در فیلم گالدیاتور، 
اثر ریدلی اسکات، 2000،

کرو جایزه ی اسکار بهترین بازیگر 
را به خاطر این نقش برنده شد.

فیلم اسپارتاکوس، با بازی 
ِکرک داگالس در نقش 

اسپارتاکوس، اثر استنلی 
کوبریک، 1960 
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