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وقتی  در زندگی ات یک نقره داری،
 باالخره گمش می کنی!



بخش اول
این قصه را »نقره« تعریف می کند.
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آس��مان رنگ زردآلو است. همان اول که به دنیا می آیم، 
دلم زردآلو می خواهد. مادرم مرا می گذارد روی ش��اخه ی 

یک درخت زردآلو و می رود که به کارهایش برسد.
امروز ش��نبه است. شنبه ها س��ِر جادوگرها خیلی شلوغ 
اس��ت. باید بچه هایش��ان را به دنیا بیاورند و بگذارند روی 

درخت تا روح جادوگری شان متولد شود.
هر جادوگری روحش روی یک درخت متولد می شود. »طال« 
که قب��ل از من به دنیا آمده بود، ش��ش ماه روی یک درخت 
نارنگی ماند تا روحش متولد شد. بعد خودش آمد پایین و رفت 

خودش را به مامان و بابا معرفی کرد. مامانم یک ماچ گنده از 
لپش گرفت. ماچ مام��ان روی لپ طال ماند و هیچ وقت پاک 
نشد. مامان گفت این نشانه ی بدی است. گفت گمان کنم طال 
جادوگر بدی هاست. دست خودش که نبود. خودش هم هر وقت 
کسی را می بوسید، بوسش سیاه می شد و تاالپی می افتاد پایین. 
بوسش صدای غم انگیزی داشت. اگر آن دور و بر گلی بود که 

تصمیم گرفته بود باز شود، منصرف می شد.
حاال من به دنیا می آیم. من قبل از اینکه به دنیا بیایم، تولد 
طال را دیده ام. جادوگرها توی آسمان، طبقه ای دارند که مال 
خودش��ان است. جادوگرهایی که می خواهند به دنیا بیایند، 
جایشان کنار پنجره است. جادوگرهایی هم که مرده اند، توی 

زیر زمین زندگی می کنند.
من همیشه کنار پنجره بودم و آن پایین را تماشا می کردم. 
طال هم پش��ت پنج��ره ی بغلی بود. تا اینک��ه نوبِت به دنیا 

آمدنش شد.

روز   تولد



جادوگر طبقه ی هشتم  1213  جادوگر طبقه ی هشتم

آمدن��د صدایش کردند. طال نمی خواس��ت برود. آخر 
آن روز، می خواس��تند عصران��ه ابر س��فید ب��ا چایی لیمو 
بدهند بخوریم. طال عاش��ق مزه ی ابر س��فید و چایی لیمو 
بود. می دانس��ت اگ��ر به دنیا بیاید، باید تا مدت ها ش��یر 
پرن��ده بخورد. برای همین خودش را چس��باند به پنجره. 
به��ش گفتند یا خودت به دنیا می آیی یا به زور به دنیایت 
می آوریم. طال هم برایش��ان ش��کلک در آورد. ش��کلک 
خرگوش کوهی! خیلی بامزه ش��د! بعد آن ها هم پاهایش 
را گرفتند و کشیدند. طال ترق خورد به پنجره و جیغ زد: 

»مگه زوره؟«
گفتن��د بعله که زوره! تازه اگ��ر یک بار دیگر جیغ بزند 
کاری می کنند که جادوگر بدی ها شود. طال یک جیغ دیگر 
هم کشید و باز شکلک در آورد. شکل خروس دریایی شد. 
قرم��ز و قرمزتر. بعد با همان صدای خروس��ی اش گفت: 

»من اگه نخوام به دنیا بیام، باید کی رو ببینم؟«

آن وقت یک فرشته ی کوچولوی نخودفرنگی 
آمد و گفت: »باید من رو ببینی!«

طال از شکلک خروسش آمد بیرون و گفت: »امروز 
می خوان عصرونه ابر سفید و چایی لیمو بدن. من نمی خوام 

به دنیا بیام!«
فرشته ی کوچولوی نخودفرنگی گفت: »اوم م م! ... خب تو 
ح��ق داری نخوای به دنیا بیای! ... بیا بغلم ببرمت توی یه 

نارنگی استراحت کن! دوست داری؟«
طال پرید بغل فرشته ی کوچولوی نخود فرنگی. فرشته ی 
کوچولوی نخود  فرنگی هم طال را محکم بغل کرد، پنجره را 
باز کرد و تاالپی طال را پرت کرد پایین. طال افتاد روی یک 

درخت نارنگی و به دنیا آمد.
نوبت من که می شود، نمی گذارم کار به فرشته ی کوچولوی 
نخودفرنگی بکش��د. ت��ازه امروز عصرانه خاک گل س��رخ 
می دهند ک��ه من اصاًل از مزه اش خوش��م نمی آید. اگرچه 

ی کوچولوی نخودفرنگی 

طال از شکلک خروسش آمد بیرون و گفت: »امروز 
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می گویند خاک گل  س��رخ قلب جادوگر را قوی می کند. اما 
تا وقت به دنیا آمدنم می ش��ود، زود حاضر می شوم. دانه دانه 
دوس��ت هایم را که هن��وز به دنیا نیامده ان��د، ماچ می کنم. 
یکی شان به من می گوید خیلی هم عجله نکنم. بین راه خسته 

می شوم. شاید حتی پشیمان هم بشوم.
من ش��انه هایم را باال می اندازم و می گویم: »یه جادوگر 

هیچ وقت پشیمون نمی شه!«
و چشم هایم را می بندم تا به دنیا بیایم. چشم هایم را که باز 
می کنم، یک نفر ماچم می کند. ماچش یک زردآلو می شود و 
تاالپی می افتد روی زمین. من را می گذارند روی شاخه های 
زردآلو تا روح جادوگری ام متولد بش��ود. زیر درخت پچ پچ 

می کنند که اسمش را می گذاریم »نقره«.



هوپا از همین نویسنده منتشر کرده است:



نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب آسان تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر

هوپا ناشر کتابهای خوردنی


