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آل... آل... آلبالوی دوتایی 

نشسته بود رو شاخه ی باالیی

دلم می خواست پایین بیارم 

روی گوشم بذارم 

یهو دیدم کالغه

رو شاخه ای تو باغه

صداش زدم: »قارقار! 

باهات دارم کار کار! 

اگه کاری نداری 

بِچین برام قاربالوی دوقاری!«



ُپر... ُپر... ُپرتقال
سبز و کال  

چسبیده بود به شاخه 
هنوز نی نی بود آخه 

گریه می کرد: »َونگ َونگ!«
»گرسنه ته یا آب می خوای؟«

»َونگ َونگ!«

»سردت شده، آفتاب می خوای؟«

»َونگ َونگ!« 
»پس چی می خوای؟«

»َرنگ َرنگ!« 
»چه رنگی؟« 

»زرد و یه کم نارنجی، 
  مثِل آقا نارنگی.« 

»غصه نخور، بزرگ می شی، َمرد می شی 
  نارنجی و زرد می شی.«  



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«

ويدا کريمی هستم. از دوران نوجوانی می دانستم 
و  راحت  باهاش  که  باشم  داشته  شغلی  باید  که 
درس  کالس  توی  اصاًل  که  مخصوصًا  باشم.  خوشحال 
برایم  گوش دادن  و  نشستن  جا  یک  نداشتم.  تمرکز 
سخت بود و هست! بیشتر دوست داشتم مثل دوران 
بچگی، آزاد و رها باشم. دنیای کودکی خیلی رهاتر از 
به  که  بود  موقع ها  همان  از  بود.  آدم بزرگ ها  دنیای 
کردم.  فکر  کودکان  کتاب  تصویرسازی  و  انیمیشن 
خواندم  نقاشی  رشـته ی  دانشـگاه،  و  هنرسـتان  توی 
برای  بود،  جدی  خیلی  هم  نقاشی  عالم  نظرم  به  ولی 
و  دادم  تحصـیل  ادامه  در رشته ی تصویرگری  همین 
شـدم تصـویرگر کتاب کودک. به نظرم بهترین شـغلی 
بود که می توانستم داشته باشم، چون همیشه 
بتوانم  که  هست  جدیدی  چیزهای 
کشف کنم یا شخصیت هایی که بتوانم 

خلق کنم.


