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داسیدایناسی موهایش خیلی بلند شده بود. یکروز 

بابیناسور گفت: »پاشو برویم سلمانی، موهایت را کوتاه 

بشوی، شب میخواهیم  تمیز  بشوی،  کنیم! خوشگل 

برویم خانهی خالهات.« 

داسی گفت:

»من نمیآم بابا جون!

دوست ندارم مهمونی 

خسته شدم از بس که

ردی منو سلمونی.«بردی منو سلمونی.«بردی منو سلمونی.«ُردی منو سلمونی.«ُردی منو سلمونی.«

مهمانی  نشود،  کوتاه  موهایت  »اگر  گفت:  بابیناسور 

ریمت.«بریمت.«َبریمت.« نمی



ست. ایستاد جلوی َست. ایستاد جلوی ر را بست. ایستاد جلوی َست. ایستاد جلوی َر را َبست. ایستاد جلوی ر را بست. ایستاد جلوی ر را بست. ایستاد جلوی َست. ایستاد جلوی ست. ایستاد جلوی  َداسی رفت توی اتاقش و َدداسی رفت توی اتاقش و َد

آینه و فکر کرد به مهمانی خانهی خالهاش. دلش 

میخواست با پسرخالهاش بازی کند.

»چه کار کنم خداجون؟

مهمونی خوبه، ولی 

گه بابا جونم راست میگه بابا جونم راست میگه 

موهام شده جنگلی

َشم َسلمونی شم سلمونی شم َسلمونی  خودم می

آینه هم که دارم 

َوسایل کاَروسایل کارمو 
الان میرم میارم.«



از بچگی همیشه دنیاهای  هستم.  باروتیان  غزاله 
وقتی  اینکه  تا  می کردم.  درست  ذهنم  توی  خیالی 
بزرگ تر شدم تصمیم گرفتم تصویرگر بشم تا بتونم 
ان قدر  ِبکشم.  رو  می بینم  ذهنم  توی  که  چیزایی 
چندتا  درآوردم.  داستان  کتاب های  از  تا سر  کشیدم 
تصویرسازی  نمایشگاه های  و  آوردم  مقام  جشنواره 
شدم،  بزرگ  همدان  شهر  توی  من  کردم.  برگزار 
که  آب وهواش  خوش  باغ های  و  درخت ها  البه الی 
می کرد.  رنگی رنگی  تصاویر  و  طرح ها  از  پر  ذهنمو 
راستی توی دانشگاه هم عالوه بر یک رشته ی دیگه که 
ربطی به هنر نداشت، همین رشته ی تصویرسازی رو 
هم خوندم و از همون جا تصمیم گرفتم یک تصویرگر 

خوب بشم.

آمدم.  دنیا  به   1341 سال  هستم.  کشاورز  ناصر 
با مجله ی »کیهان بچه ها« آغاز کردم و  شعر کودک رو 
اولین شعرم هم در همون مجله چاپ شد. اولین کتابم 
هم به نام »من و مرغابی ها« در سال 1365 چاپ شد. 
نوجوان  و  کودک  ادبیات  حوزه ی  در  زیادی  جایزه های 
گرفتم. یکی از مهم ترین اون ها، نشان »ماه طالیی« از 
همچنین  نوجوانه،  و  کودک  ادبیات  بزرگ  جشنواره ی 
کانون  جشنواره ی  از  پرنده«،  »مداد  نشان  برنده ی 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان شدم.
برخی از کتاب های من که هوپا منتشر می کند:

مجموعه ی 12 جلدی »داسی دایناسی«
مجموعه ی 4 جلدی »ترترترانه«
مجموعه ی 3 جلدی »انگالرسی«

آمدم.  دنیا  به   1341 سال  هستم.  کشاورز از بچگی همیشه دنیاهای ناصر  هستم.  باروتیان غزاله 


