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اسپارتاكوس

رم در مدرسه تعليم ، در اصل از مردم تراسي بود كه درداريبردهبرده رومي، و رهبر انقالب ضد

م -ق73در سال . كردكار مي) كردندميكه در آن بردگان را براي جنگ با يكديگر آماده(گالدياتورها 

پيچيد، ايتاليابر آن به سرعت در سراسرگرفت و خداري رهبري قيامي را بعهدهدرين مدرسه ضد برده

سناي روم چندين سپاه به . نژاد تحت رهبري اسپارتاكوس قرار گرفتندهزاران نفر برده از هر رنگ و

آنگاه ماركس ليسي. ها در هم شكسته شدندفرستاد، اما همه اين سپاهيان بوسيله بردهمقابله آنها

ودر سال اي درهم شكستن انقالب بردگان در دست گرفتنيوس كراسوس فرماندهي سپاهيان روم را بر

شد و بردگان قبل از ميالد اسپارتاكوس را در نبردي سهمگين شكست داده اسپارتاكوس كشته71

از رمان جالب و دلفريب خوانيد نقل و اقتباسي استآنچه در زير مي. بسيار بخاك و خون درغلتيدند

)1914(ريكايي هوارد فاست اسپارتاكوس نوشته نويسنده نامدار آم

عمليات جنگي آسا در سلول مجاور اسپارتاكوس بود، قصه پردرد قيام بردگان وكريكسوس غالمي غول

. بود بتفصيل برايش تعريف كردرا كه بيش از نيم قرن پيش شروع شدهسيسيلبي پايان بردگان

ميان همنوعان خويش، پهلواناني را اينجا، دراسپارتاكوس با آنكه برده و برده زاده بود، اينك در

نمود خردمند برابري مياديسهوهكتورواخيلوسعظمتديدند كه شكوه و عظمتشان با شكوه ومي

بود، كه تمام غالمان جزيره  Enusاز سوئي انوس! اما چه شير مرداني... گذشتدرميو حتي از آن هم

يوناني سائويوس  Atenionآتنيون؛ از سوئي ديگرآزاد كرده و سه سپاه روم را نابود ساخته بودرا
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كليه همان بن جواشي كه با كشتي از كارتاژ گريخته و با_ندارت ژرمني و بن جواش يهودي تراسي او

.سرنشينان آن به آتنيون پيوسته بود

. شده استكرد كه قلبش از غرور ماالمالشنيد احساس مياسپارتاكوس هنگامي كه اين چيزها را مي

آگند يكپارچه مياحساس پاكي از برادري و همدردي نسبت به اين پهلوانان و شيرمردان وجودش را

رؤياي چه چيز را كردند وشناخت، ميدانست چه احساس ميآنها را خوب مي. شدهمدردي مي

ر بندگي و بردگيشان يك امكشور و شهر و نژاد مفهومي نداشت؛. ديدند و در آرزوي چه ميسوختندمي

هايشان داشت نتيجه كار انگيزي كه قيامدر عين حال ميديد كه با وجود همه عظمت رقت. مشترك بود

…باز عدم موفقيت بود و

".ديگر با هيچ گالدياتوري نخواهم جنگيد": به آرامي گفتاسپارتاكوس

گالدياتورها، ابقهدر محل تربيت و مس. دانمدانستم، ولي حاال مييك لحظه پيش نمي. دانماين را مي

اي سرباز بيرون زدند و عدهميچهار مربي با شالق در دست قدم. اي گالدياتور بودنداسپارتاكوس وعده

نخورد، دهانش خشك بودو قلبش به شدت در بودند و اسپارتاكوس در آنروز در غذاخوري چيزي

ه نيز همانطور كه بر ديگران معلوم وقوع نبود و آيندديد واقعه خطيري در شرفآنطور كه او مي. تپيدمي

ر سيدند كه بخود اي مياما بعضي اشخاص به مرحله. ديدآنرا نمينيست بر او معلوم نبود و جائي از

ها همين كه انسان. يا بهمان كار را نكنم آنوقت الزم نيست و نبايد زنده باشماگر فالن": گويندمي

".لرزدحدي برسند آن وقت زمين ميبچنين
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صبح جاي خود را به ظهر و شب دهد، زمين به لرزه و پيش از سپري شدن روز، يعني پيش از آنكه

تنها چيزي كه ميدانست اقدام بعدي، يعني صحبت با . دانستنمياما اسپارتاكوس اين را_درميĤمد 

ها گوشرهاساير گالدياتو. نهاددر ميان ميكريكوسكه داشت موضوع را باهنگامي. گالدياتورها بود

.دادندراتيز و نزديك كرده بسخنان اسپارتاكوس با كريكوس گوش مي

اما وقتي . دارم بگويمخواهم آنچه را كه در دلمي. ميخواهم بلند شوم و صحبت كنم: اسپارتاكوس گفت

كنند بهر قيمتي كه باشد جلو ميصحبت كنم ديگر برگشتي در كار نخواهد بود و مربيان هم سعي

.را بگيرندصحبتم 

".توانند بگيرندنمي": گفتپيكركريكسوس، جوان غول

اسپارتاكوس و دو نفر از مربيان بطرف. شدحتي در آن سوي چهار ديوار نيز جنب و جوش احساس مي

درآوردند و كاردها را از غالف ها را به صدابودند برگشتند و شالقكساني كه در اطرافش قوز كرده

.كشيدند

"!حاال صحبت كن": گفتگانيكوس

"دهيد؟مگر ما سگيم كه شالقهايتانرا رو به ما تكان مي": سياه آفريقايي گفت

شالق و كارد حمله كردند، اما مربيان با. سپارتاكوس از جا برخاست و دهها گالدياتور با او بپا خاستند

زنان نيز ) كنيزها. (تندكارشان را ساخگالدياتورها برسرشان ريختند، و در يك چشم بر هم زدن

رسيد صداي انجام گرفت، تنها صدايي كه بگوش ميهمه اين كارها بدون سر و صدا. سرآشپز را كشتند
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سپس اسپارتاكوس نخستين فرمان خود را به نرمي و ماليمت  .خشمي بود كه راه بر نفسشان بسته بود

:و بي سراسيمگي صادر كرد

".ا من صحبت كنمبرويد درها را محكم نگه داريد ت"

.ترديد نشان دادند، سپس اطاعت كردندايرفقا لحظه

"!دور من جمع شويد": گفت

...بسرعت برق انجام گرفته بود و از سربازاني كه در بيرون مستقر بودند هنوز خبري نبودعمل

اينك كه اينجا مناي از آزادي برخوردار نبودند، و اما پدر و پدربزرگم هرگز لحظه. حاال ديگر آزادم"

با ترس بود، ولي اسپارتاكوس اي پرشكوه براي وي و همه بردگان اما همراهلحظه". ام آزادمايستاده

كند و اگر راهي وجود نداشته باشد خود راهي بايد راه آينده را نشان دهد و آنها را بĤينده هدايتمي

تمام اين چيزها را . گوياي اين چيزها بودو مطيعش بودند حالت چشمان بردگاني كه دور و برش. بسازد

.خوانددر ديدگانشان مي

نخواهم گالدياتورديگرآيا با من هم عقيده هستيد؟ من": چون بدورش گرد آمدند از ايشان سوال كرد

"با من هستيد؟. نفر باشم كه بميرممن خودم حاضرم اولين. بود

بعضي بيشتر و برخي كمتر، اما او قدري . ترسيدندگروهي مياي اشك حلقه زده بود،در چشمشان عده

.و در اين كار براستي استاد بودغرور و افتخار درآنها دميد،

آنطور كه در مملكت ما . بايد مثل يك تن واحد باشيمحاال ما بايد با هم رفيق باشيم، همه": گفت

. كردتند و كسي آنها را مجبور نميرفبه ميل و اراده خود به جنگ ميگويند، در زمانهاي قديم مردممي
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توانست بجنگد ورفتند و اگر كسي نميرفتند، با ميل و اراده خود ميرفتند نميميآنطور كه روميان

.رفت كسي با او كار نداشتبراه خود مي

 :اسپارتاكوس گفتخواهيد بكنيد؟چه مي! يكي گفت خوب

خشونت صدا با ماليمت ".هستيمان جنگي جهانجنگيم، چون بهترين مردجنگيم، خوب هم ميمي"

ترديدي نبود كه سربازان . كرد ه بودرفتارش تباين خاصي يافته و همه را بر جاي خود ميخكوب

چنان خواهيم جنگيد كه درتمام تاريخ روم هرگز  ":بسخن ادامه داد و گفت. صدايش را شنيده بودند

"!گالدياتورهاي كاپوا را فراموش نكنند

 ".اول سربازها": ارتاكوس گفتاسپ

".كنندآنها پنج نفريم، فرار ميما در مقابل هر يك نفر": يكي گفت

. كنندوقت فرار نمياين را بايد بدانيد، اينها هيچ. كنندنه فرار نمي": اسپارتاكوس با عصبانيت جواب داد

ارتش. يم باز سربازان ديگري خواهند آوردبكشكنيم؛ اگر ما آنها راكشند يا ما آنها را نابود مييا ما را مي

 "!حد و حدود نداردروم

اما اگر ارتش روم حد و حدود ندارد عده": سپس افزود. كردندحدقه درآمده نگاهش ميبا چشمان از

".غالمان هم بيشمار است

ر و دردست گرفتند عده بردگان دويست نفدست به كار شدند هر چه به دست آوردند بعنوان اسلحه

راندند كه بردگانرا از نفر بدستور افسران به پيش مي54تعداد سربازان و مربيان و افسران مجهز مسلح 

هاي مخوف بر بازوان نيزه. نگريستندو خيره بدين منظره سهمناك ميپا درآوردند بردگان ديگر آمدند
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بايد وم عظيم بود و غالمان ميباري، قدرت ر. زدبود، نوكشان در پرتو آفتاب برق ميخميده تكيه كرده

بود در زير فشار اين قدرت خرد كننده و حتي قدرت ناچيز اين گروه كه نماينده ين قدرت بزرگدر

.هم شكنند و بگريزنئ يا نيست و نابود شوند

تعريف روشني براي كسي كه . عاجز ماند، و اسپارتاكوس سرداري بزرگ شداما در آن هنگام قدرت روم

پيشوائي چيز غير قابل تعريف و عجيبي است، بخصوص وقتي كه . كند وجود نداردميرهبريديگرانرا

تواند دستور صادر كند و فرمان بدهد اماهر كس مي. شكوهي در پشت سر خود نداشته باشدنيرو و

دستور داد  .صدور فرمان و دادن دستور بنحوي كه ديگران اطاعت كنند خود خصيصه اسپارتاكسو بود

متفرق شدند و دايره گالدياتورها. فرق شوند و دايره وسيعي بدورگروههاي سربازان تشكيل دهندمت

هيچ . نشان دادند و ايستادندمهاجمين آهنگ قدمها را كند كردند و ترديد. وسيعي بوجود آوردند

بعالوه . ودگالدياتور، سرعت، زندگي و زندگي سرعت بسربازي به چاالكي گالديتاور نبود زيرا در زندگي

تنها لباسشان پاره لنگي بود كه به كمر داشتند حال آنكه سپر و ، چيزي دست و پاگيرشان نبود و

قدم آنها را در 75گالدياتورها بشعاع ... كرد زره حركت سربازان را محدود ميشمشير و خود نيزه و

.گرفتندمحاصره

.ديدينده را بوضوح در مقابل خويشاي استخوان بندي تاكتيك سالهاي آاسپارتاكوس در لحظه

آسا به اين طرف و برق "!شان كنيدسنگ باران! سنگ بياندازيد! سنگ": اسپارتاكوس فرياد برآورد

"!بارانشان كنيدسنگ! سنگ بياندازيد": انگيختدويد و ديگران را برميآنطرف مي

آساي غالمان روبرو در برابر حمله پلنگناگهانكردند امااي پرتاب ميگاه نيزهگروه سربازان مسلح گه
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مسلح كشته، غالمان غرق در شادي و پيروزي شدند، اما سرباز54شدند، ديري نگذشت همه مي

لذا به يكي از . تاختند بودكاپوا كه به زودي گروهي انبوه بر آنان مياسپارتاكوس متوجه پادگان نيرومند

خانه را شكت و از هر يك از غالمان تخصصشان را در نبرد باحهتوان در اسلببين آيا ميغالمان گفت برو

از آنان باقي خوردند ديگر ناميپرسيد زيرا اگر در اين نبرد شكست ميهاي مختلف ميها و شيوهسالح

افتادند و به صليب كشيده ميدارانيك به چنگ سربازان و بردهگريختند يكماند و اگر مينمي

.كرددقت بررسي و وارسي ميلحظات سرنوشت ساز را اسپارتاكوس باشدند از اين رومي

ور و ديد كه سربازان با شتاب بسوي آنان حملهچون اسپارتاكوس بار ديگر به پادگان كاپوا نگريست

دنيا را . مخفيگاهي وجود نداشت و غاري نبود كه درآن بتوان خزيدشوند اين حقيقت را دريافت كهمي

.اختبايد دگرگون س

".جنگيمبا سربازان مي":ايستاد و گفت

هاي خود را پرتاب كردند، انبوه بردگان را ديدند سخت ترسيدند نيزهسربازان چون سيل خروشان

اي ازغالمان تا نيمه راه كاپوا بدنبالشانسنگ، آنها شكست خوردند وگريختند، عدهغالمان با پرتاب

ودر اضطراب زماني اندك بود، اكنون غالمان اطراف خبر يافته،اين دومين پيروزي غالمان در. دويدند

.پيوستندميبردند وگروهي از خانه و ملك ارباب گريخته به اسپارتاكوسبسر مي

ها پدر خطاب ميكردند چه خواهيم تراسيداشت، او را برسمپيمائي در پيشاپيششان گام برميهنگام راه

همه با سر، سخنش را . قبيلة واحدي هستيم، موافقيد؟ما": اسپارتاكوس گفت"كرد، كجا خواهيم رفت؟ 

اين امر مربوط به مدتها . غالمي وجود نداشت و همه با هم برابر بودنددر قبيله، برده و. تصديق كردند
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خواهد صحبت چه كسي مي": درادامه سخن گفت. الاقل خاطرة آن در خاطرها مانده بوداماقبل بود،

ما اكنون مردم. خواهد ما را رهبري كند بلند شودچه كسي داوطلب رهبري است؟ هر كه ميكند؟

".آزادي هستيم

همه چشمشان "دانيد چه بايد بكنيم؟ميحاال: اسپارتاكوس پس از مدتي از بردگان از بندرسته پرسيد

.باو بود

توانيم فرار كنيم؟مي _

آسمان همين رنگ است، همه جا ارباب است و كه رويبه كجا فرار كنيم؟ بهرجا: كريكوس پرسيد

".برده

مزرعه به مزرعه خانه به خانه . نخواهيم گريخت": دانست با اطمينان گفتمياسپارتاكوس كه راه كار را

اگر. و به نيروي خويش خواهيم افزود. و بهرجا كه رسيديم غالمان را آزاد خواهيم كردخواهيم رفت

.بفرستند خواهيم جنگيدنيرو به مقابله ما

"كجا خواهيم آورد؟اسلحه چطور؟ اسلحه از": يكي پرسيد

مگر روم جز خون و عرق جبين و كد  .اسلحه را از سربازان خواهيم گرفت؛ خودمان خواهيم ساخت

نتوانيم بسازيم؟يمين برده چيز ديگري هست؟ مگر چيزي هم هست كه ما

.آنوقت روم هم با ما خواهد جنگيد

دهيم و دنيائيجنگيم، و به عمر حكومت روم پايان ميآنوقت ما با روم مي": بĤرامي گفتاسپارتاكوس

".ميسازيم كه درآن برده و اربابي نباشد
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كاپوا براه افتادند از كوي و برزن از دشت و تپه بردگان به گروه بردگان از بند رسته به سوي شهر

بدنبال هاي گاو و گوسفند را نيزنها بيش از هزار نفر بود، گلهپيوستند واينك عده آمياسپارتاكوس

رفتند بر نفرات آنان پيشتر مياسپارتاكوس و يارانش به راه انداختند زيرا شبانان نيز برده بودند وهر چه

و اينك سيلي در كار برخاستن از بند رسته جويبار كوچك، رودي شدهگانيكوسافزوده ميشد بقول

: ميگفت.درخشيدجان ميگرفت و مينگريست چشمشس هر گاه به صورت اسپارتاكوس ميگانيكو. بود

"!دهيمآجر، تغيير ميگذاريم و آنرا سنگ به سنگ آجر بهدنيا را زير پا مي"

سناتور جوان براي درهم شكستن بردگان فرستاد، سنا، سرداري سپاهي عظيم را به وارپنيوس گالبروس

جز يكنفر را كه اسپارتاكوس ميخواست همه كشتگان از تند همه را كشتندغالمان بر سپاهيان تاخ

دهد و تعليمي سنا را همراه پيامي براي سناي روم فرستاد دراين سرباز ساده سردار سپاه بوي نشان

هر چه لشكر داريد بفرستيد ما همه را تار و مار كرده يا ميكشيم و با اسلحه پيام آمده بود كه شماد

.را مسلح ميسازيمدآنها، خو

بردگان ايتاليا حتي . روم مقاومت كردچند سال اسپارتاكوس در برابر سيل خروشان سپاه منظم و مجهز

بخش خبر يافتند سر به شورش برداشته ارباب وآزاديدر كشورهاي دور و نزديك از اين انقالب بزرگ

. ا كه توانستند به سپاه اسپارتاكوس پيوستندو آنه. آنها را آتش زدندهايها و انباريخود راكشته، خانه

مانند آنان خندق . هستند) گرفته شده از سربازان رومي(هزار نفر غالم مجهز بسالح اكنون بيش از ده

پانصد هايسازند خالصه اينكه مانند سربازان رومي به دستهكنند يا ديوار مياردوگاه خود ميبدور

:سربازان اسپارتاكوس. منظم بودندنفري تقسيم شده، داريا تشكيالت 
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شان اسلحهاطراف اين تپه خرپشته است، پياده نظام سنگين. اندباالي تپه بزرگي موضع گرفتهدر"

آن سوي آن موضع لژيونها در پشته تپه. سيتغ تپه را در هر جهت بطول نيم ميل اشغال كرده است

است پاسگاه فرماندهي خود را كه بر همه جا مسلطاي اسپارتاكوس در مركز نيرو و بر پشته. اندگرفته

عناصر الزم يك پاسگاه فرماندهي در در چادر سفيدي كه پاسگاه فرماندهي است. داير كرده است

.فعاليت است

اند تا به سرعت برق در جهتي از ميدان نبرد راه پنجاه امربر آماده. استيك منشي با نوشت افزار نشسته

.ا بواحدها ببرندفرامين ربيفتند و

بر . متعدد و رنگ و وارنگش در كنار آن ايستاده استچي با پرچمهاياند و عالمتتير بلندي نصب كرده

.است نقشه بزرگي از ميدان نبرد در دست تهيه استروي ميز بزرگي كه در مركز چادر

ا كه ازموقع و وضع و تعداد نگرند و اطالعاتي راند و نقشه را ميايستادهفرماندهان واحدها دور ميز

جمعاً هشت نفر دور ميز هستند، در يك انتهاي ميز،. كنند دشمن رسيده است تفكيك ميواحدهاي

.رسداسپارتاكوس چهل ساله بنظر مي

كند و اين ارتش از بعضي لحاظ بهترين ارتشي را فرماندهي مياكنون يك ارتش تقريباً پنجاه هزار نفري

.ديده استبخودباشد كه دنيا مي

هاي بيشمار در گذشته ارتشجنگدارتشي است كه در لواي شعارهاي بسيار ساده در راه آزادي مي

بخاطر مال وغارت ونظارت بر اين يا آن خطه ها وهائي كه براي شهرها و ملتاند؛ ارتشوجود داشته

جنگد، ارتشي است كه نها ميآزادي و عظمت و حرمت انسااين آن ارتشي است كه در راه. جنگيدندمي
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اند متعلق به همه داند زيرا مردمي كه آنرا تشكيل دادهخود نميهيچ شهر و سرزمين خاصي را از آن

نشيني ارتشي است كه بايد پيروز شود زيرا براي عقب. ها هستندهمه سرزمينشهرها و تمام قبايل و

اي است از حركت دگرگونلحظه. د پناه دهدسر ندارد و سرزميني نيست كه او را در خوپلي در پشت

برق نوري است كه خبر از رعدي . اي استخفتهزمزمه. آغازي است جنبشي است. استتاريخگشتة

كند، ارتشي است كه ناگهان ها را خيره ميبرقي است كه چشملرزاند و پيشقراولدهد كه دنيا را ميمي

گون سازد، و بنابر اين يا بايد هان را دگرگون سازد يا به بايد جهان را دگريابد كه پيروزي اودرمي

 .نرسدپيروزي

هزار 70اند بيش از آوردهدر آنسوي رود درمقابل ارتش اسپارتاكوس از همه مستعمرات ايتاليا سرباز

شكند با اينكه يك سرباز در هم ميگيرد، سپاه رومنفرند، مسلح ومجهز، جنگ ميان دو سپاه درمي

با اينحال ترس از سپاه سرسخت بردگان دل گيردشود يك نفر بعدي جاي آنرا ميكشته ميرومي كه

نيروي اين را دارند كه سپرهايشان را نگه دارند و بزحمت. لرزاندتك افراد ارتش روم را ميتك

نفر آنجا پاشند، صد ده نفر اينجا ازهم مي. بازنداشان را ميروحيهارتش روم. شمشيرشان را باال ببرند

 .گيردشود؛ و هزار نفر ده هزار نفر و سراسيمگي تمام ارتش روم را فرا ميهزار نفر ميصد نفر. گريزدمي

فرارشان جلوگيري كنند ازافسران سعي مي. دهنداندازند و فرار را بر قرارترجيح مياسلحه را زمين مي

دراين پيروزي كه روميان شكست كنند،ب ميكشند، غالمان آنها را تعقيكنند، اما سربازان آنها را مي

.بزرگتري خواهد فرستادهايخوردند ده هزارنفر غالم كشته شد و باز روم ارتش
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22اسپارتاكوس شكست خورد در اردوي و سرانجام لشكرهاي روم بر بردگان تاختن گرفتند و وقتي

دوازده هزار نفر از آنها را بعنوان ) دادندها تشكيل ميبچهها وهزار نفر آنها را زن12(هزار نفر بودند 

 .دادندغنيمت جنگي به واحدها

همسر زيباي اسپارتاكوس نفر به صليب كشيده شد، وارينيا6000اسپارتاكوس همراه با بيش از 

اسارت بيرون آمد، با اين همه شادمان بود اما سرانجام از. اي در بغل داشتباسيري افتاد درحاليكه بچه

بود در خانه مرد دهقاني ساده كه همسرش سرزا رفته بود زنده و آزاد بود، كودكش زنده و آزادزيرا 

.ها بزرگ شدهفت فرزند شد، اسپارتاكوس جوان نيز با اين بچهكرد، از اين مرد صاحبزندگي مي

 :اسپارتاكوس را نقل كردبارها داستان

اي كه در ميانشان زندگي او را از مردم سادههمهيچوقت. كرد كه چقدر خوب و مهربان بودتعريف مي

كرد اين يا آن يك از مردم ده را رفقاي اسپارتاكوس صحبت ميساخت و وقتي كه ازكرد، جدا نميمي

گفت شوهرش با تعجب و حسرت گوش فرا ميكرد، و وقتي اين داستانها را باز ميبعنوان نمونه انتخاب

.دادمي

زد، وجين ميكرد، بيل مي :كرداحتي نبود از طلوع صبح تا غروب آفتاب كار ميزندگي وارينيا زندگي ر

مسأله مهمي نبود هر وقت كه در خود فرو بافت؛ اما زيبائي هيچ وقت برايشريسيد و ميشست و ميمي

ديگر در . آنچه بخاطر زندگي بوي داده بود سپاسگزار بودگذرانيد بخاطررفت و گذشته را از نظرميمي

زندگيش با اسپارتاكوس به صورت رؤيا درآمده . ريختبرايش اشك نمينشست واتم اسپارتاكوس نميم

.بود
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پسر بزرگش به بيست سالگي رسيد وارينيا بيمار شد و پس از سه روز درگذشت مرگش سريع ووقتي

كردند وبه فنبعد او را ك. شوهر و پسران و دخترانش درغم مرگش ميگريستند. خالي از درد و رنج بود

 .خاك سپردند

مالياتها روز به روز باال ميرفت و اين افزايش حد  .س از مرگ او بود كه تغييراتي در محل،بوقوع پيوست

افراد . بيشتر محصوالت از بين رفت سپس سربازان رومي آمدندخشكسالي شد، و.شناختو حدودي نمي

هايشان بيرون كشيدند و گردن به گردن زنجير از خانهبه پرداخت ماليات نبودندهايي را كه قادرخانواده

 .بردند و در رم بفروش رساندندكردند و

اين حكم را گردن نه نهادن و اين نقشه را با فرمانبرداري اما همه آنهايي كه محصولشان از بين رفته بود

تند و بجنگلهاي شمال برادران و خواهرانش با عده ديگري از مردم ده گريخاسپارتاكوس و. نپذيرفتند

.پيوست پناه بردندالعبور آلپ ميبنواحي صعبدهكده كه

خوردند؛ اما وقتي ويالي بزرگي در كردند؛ بلوط و گردو و گوشت شكار ميميدر آنجا به عسرت زندگي

روزي بايشان تعلق داشت بنا شد سرازير شدند و ويال را آتش زدند و آنچه داشت به يغماسرزميني كه

 .ردندب

با سربازان جنگيدند غالمان ها گريختند؛ دهقانان با قبايل كوهستاني متحد شدند وسربازان به جنگل

گاهي نيرويشان در زير ضربات . ادامه داشتفراري بĤنها پيوستند؛ وساليان دراز جنگ ستمكشان سخت

توانستند بدشتها بريزند و كردند كه مينيرويي پيدا مياي اوقات چنانسربازان متالشي مي شد و پاره

.ستوه بياورندآتش بزنند و ويران كننده و به
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مرد؛ رنج ديد و ستم كشيد و مبارزه مانند پدرش: هم باين نحو زندگي كرد و مردپسر اسپارتاكوس

وروشني سابق را نداشت و آنقدرها بر واقعيات امر هايي كه براي فرزندانش نقل كرد آن وضوحقصه. كرد

ها به صورت تمثيل درآمد، اما جنگ ستمكشان عليه ستمگران افسانهها افسانه شد وقصه. ي نبودمبتن

گرفت و زماني به پستي ميگرائيد، اما هرگز خاموش اي بودكه گاه باال ميشعله .همچنان ادامه داشت

. ونام اسپارتاكوس نيز هرگز از ميان نرفتنميشد،


