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می کنم.  تعریف  من  را  کتاب  از  جلد  این  که  بگویم  همه  از  اول 
درباره اش با توکا  به یک توافِق اساسی رسیده ایم. البته به این شرط 

که توکا در کارم دخالت نکند.

توکا  می گوید: »و به این شرط که تو هم توی کار من دخالت نکنی.«

می گویم: »و به این شرط که وقتی حرف می زنم نپری وسط حرفم.«

توکا  می گوید: »و به این شرط که تو هم حرف های تکراری دار نزنی.«
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می گویم: »و به این شرط که حواست به قوانین حفاظتِی کتابچه ی 
قوانین حفاظتی باشه.«

یادتان هست که...

توکا  می گوید: »و به این شرط که تو هم وسط تعریف کردِن سرنوشت 
شگفتی دارمان، یکهو قهر نکنی و نروی پیش مرغابی تنها.«

از کتاب رو  بیرون  تو هم بچه های  این شرط که  به  می گویم: »و 
دخالت ندی.«

یادتان هست که...

به حرفم گوش بدهید یا نه من کار خودم را می کنم. اگر دوست 
بگذارید.  تنها  را  ما  و  ببندید  را  کتاب  اآلن  همین  می توانید  ندارید 

اصاًل اهمیت نمی دهم.
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آخخخخ… یه بچه ی بی جنبه کتابش رو بست! 

را می خوانند. مثاًل  خوشبختانه هنوز خیلی های دیگر دارند کتاب 
همین خوِد شما که اآلن دارید صفحه ی 12 کتاب را مطالعه می کنید. 

پس به کارمان ادامه می دهیم.

توی ماجراهایی که توکا  برایتان تعریف کرد...





اهمیتی ندارد. به کارمان ادامه می دهیم...
داشتم می گفتم، توی ماجراهایی که توکا تعریف کرد، یک چیزهایی 

جا افتاده است که اول از همه می خواهم آن ها را تعریف کنم.
توکا  اعتراض می کند: »من چیزی رو جا ننداختم.«

می گویم: »مگه قرار نبود وسط حرفم نپری؟! به عالوه من مطمئنم 
که یه چیزهایی رو جا انداختی.«

توکا  می گوید: »من وسط حرفت نپریدم، فقط اعتراض کردم.«
به  باید  اول  نداری.  اعتراض  حق  اآلن  توکا!  »آقای  می گویم: 

حرف هام گوش بدی، بعد اعتراض کنی.«

می گوید: »باشه. اما امکان دار نیست چیزی رو جا انداخته باشم.«
سرزمین  کتاب  خودم  چون  داره!  امکان  هم  »خیلی  می گویم: 

بچه های ضرردار 1 رو با دقت خیلی زیادی خوندم.«

توکا می گوید: »پس احتمااًل می تونی بگی کجا رو جا انداختم.«
زندان  از  فرار  از  بعد  نگفتی  مثاًل  می گویم: »معلومه که می تونم. 
این قدر این جا بمون تا آدم بشی، کجا رفتیم و کجا مخفی شدیم و 

چی کار کردیم.«
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توکا می گوید: »گفتم.«
می گویم: »نگفتی.«

می گوید: »گفتم.«
می گویم: »نگفتی.«

می گوید: »گفتم.«
می گویم: »نگفتی.«

می گوید: »گفتم.«

داد می زنم: »نگفتی. اگه باور نمی کنی برو دوباره کتاب رو بخون.«
توکا فریاد می زند: »باشه، همین اآلن همین کار رو می کنم، آقای 

جان جام جهام جان!«
 فریـاد می زنـم: »جهان جـاِن جـاِن جهـان، نـه این کـه جـان جام 

جهام جهان!«
توکا می گوید: »خیلی خب، همینی که تو می گی!« و می رود سراغ 

کتاب.
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هوپا، ناشر کتاب های 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 این که برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


