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داسیدایناسی یک توپ داشت. توپش را 

خیلی دوست داشت.

»یه توپ دارم عالیه!

بزرگ و فوتبالیه

ُخیلی ُمدل جدیدهخیلی مدل جدیدهخیلی ُمدل جدیده
بابام برام خریده.«



کرد. بازی  میکرد. بازی  میکرد.  داسیدایناسی توی خانه توپ

مامانش گفت: »بچهجون! توی خانه که جای 

فوتبالبازی نیست.«

داسی گفت:

»دلم میخـواد گل بزنم

داسی قهرمان منم

بازیکنا صندلیان 

که هی جلو پاهام میان 

دریبل میدم میرم جلو 

لو!مامان فقط ببین گلو!مامان فقط ببین ُگلو!

دروازه: پایههـای میز 

شوت میزنم خیلی تمیز.«



ب حالا که میدایناسی گفت: »خب حالا که میدایناسی گفت: »ُخب حالا که میخواهی توی  مامی

خانه فوتبالبازی کنی، من هم داور میشوم.«

داسیدایناسی گفت:

»جونمیجون! مامان جون!

دوستت دارم فراوون

چه داور باحالی!

بدو بیا رو  قالی 

یه سوت میخوای، یه پرچم

برات آماده کردم.«



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 


