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سرشناسه:کشاورز،ناصر، ۱۳۴۱-
عنوانونامپدیدآور:سانسانساندویچونهشعردیگر/نویسندهناصرکشاورز؛تصویرگرویداکریمی.

مشخصاتنشر:تهران:نشرهوپا، ۱۳۹۹. 
مشخصاتظاهری: ۲۴ص. :مصور)رنگی(.

فروست:ترترترانه؛ ۳. 
شابک: ۹78-6۲۲-۲0۴-۲58-5:  دوره ؛ ۹78-6۲۲-۲0۴-۲6۱-5 

وضعیتفهرستنویسی:فیپا
یادداشت:گروهسنی:الف،ب.

موضوع:شعرکودکان
Children’spoetryموضوع:

شناسهافزوده:کریمی،ویدا، ۱۳60-،تصویرگر
ردهبندیدیویی: ۱ فا 8 

شمارهکتابشناسیملی: 6۱۲785۴ 
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ُمر... ُمر... ُمربا

از راه اومد با بابا

رفت توی آشپزخونه 

روی میِز صبحونه

اسمش چی بود؟ خانِم توت فرنگی

َکره بهش گفت: »تو چقد قشنگی!

زنم می شی بیام به خواستگاری؟ 

فقط نپرس چی داری؟ چی نداری؟«

مربا گفت: »باشه آقای کره

کی از شما بهتره؟«

مربا و کره عروسی کردند

رفتن روی نون و روبوسی کردند



»آب... آب... آبنبات

می خوای بگیرم برات؟

خیلی چیِز خوبیه

یه ُدم داره، چوبیه

ُترش دوست داری یا شیرین؟

از اون می خوای یا از این؟

بابابزرگ با شمام

زود باش! نگو نمی خوام!«

»باشه منو نزن گول 

می َخری با کدوم پول؟«

»با پوِل اسکناستون 

از جیِب این لباستون!«



ناصر کشاورز هستم. سال 1341 به دنیا آمدم. شعر 
کودک رو با مجله ی »کیهان بچه ها« آغاز کردم و 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 
از  اون ها، نشان »ماه طالیی«  از مهم ترین  گرفتم. یکی 
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«

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

بتوانم خلق کنم.


