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یک روز مامیدایناسی داشت گلدانها را
آب میداد .داسیدایناسی گفت:
«مامان! اجازه میدی

لارو من آب بدم؟
ُگگلارو

خودت که خوب میدونی
تو این کارا ِ
واردم».

مامیدایناسی گفت« :باشه ،ولی زیاد آب

نده! هر گلدان یکریزه آب ،اندازهی یک

لیوان .من هم بروم بازار ،سبزی بخرم».

داسیدایناسی آبپاش را گرفت و یکی از گلدانهای
شمعدانی را آب داد و گفت:

«بخور بخور! خانوم گل!
تشنه بودی میدونم

من هم با ُش ُ
رشر آب
رشرِر
شرش

یه شعر برات میخونم».

ی شعر خواند
هی
داسیدایناسی ِه

ی آب داد .گلدان گفت:
هی
و ِه
«بسه داسی ،سیر شدم

دیگه بهم آب نده

ل بشه
زیاد خاکم ِگگل
برای ُرشدم َببده.
ده.

مگه نگفت مامانت؟
آب بدی ریزهریزه

بیشترِ آبها داره

روی زمین میریزه».

داسی گفت:
لی! مامانم
«باشه ُگگلی!

همهاش همینو میگه
گه

دم آبارو
برم ب َِد
بد
ب َِر
ر

به گلدونای دیگه».

ناصر کشاورز

هستم .سال  1341به دنیا آمدم.

شعر کودک رو با مجلهی «کیهان بچهها» آغاز کردم و
اولین شعرم هم در همون مجله چاپ شد .اولین کتابم

هم به نام «من و مرغابیها» در سال  1365چاپ شد.

جایزههای زیادی در حوزهی ادبیات کودک و نوجوان

گرفتم .یکی از مهمترین اونها ،نشان «ماه طالیی» از
جشنوارهی بزرگ ادبیات کودک و نوجوانه ،همچنین

برندهی نشان «مداد پرنده» ،از جشنوارهی کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان شدم.

غزاله

باروتیان هستم .از بچگی همیشه دنیاهای

خیالی توی ذهنم درست میکردم .تا اینکه وقتی

بزرگتر شدم تصمیم گرفتم تصویرگر بشم تا بتونم
چیزایی که توی ذهنم میبینم رو بِکشم .انقدر
کشیدم تا سر از کتابهای داستان درآوردم .چندتا

جشنواره مقام آوردم و نمایشگاههای تصویرسازی

برگزار کردم .من توی شهر همدان بزرگ شدم،
البهالی درختها و باغهای خوش آبوهواش که
ذهنمو پر از طرحها و تصاویر رنگیرنگی میکرد.

برخی از کتابهای من که هوپا منتشر میکند:

راستی توی دانشگاه هم عالوه بر یک رشتهی دیگه که

مجموعهی  4جلدی «ترترترانه»

هم خوندم و از همونجا تصمیم گرفتم یک تصویرگر

مجموعهی  12جلدی «داسی دایناسی»

مجموعهی  3جلدی «انگالرسی»

ربطی به هنر نداشت ،همین رشتهی تصویرسازی رو
خوب بشم.

