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نویسنده: ناصر کشاورز
تصویرگر: غزاله باروتیان

ویراستار: سیدنوید سیدعلی اکبر
مدیر هنری: فرشاد رستمی

چاپ دوم: 1399
تیراژ: 2500 نسخه

قیمت: 19000 تومان
شابک دوره: 978-622-204-246-2

شابک: 978-622-204-251-6

قارچ َسّمی

سرشناسه: ک ش اورز، ن اص ر،   1341 -  
 عنوان و نام پدیدآور: قارچ سمی/ نویسنده ناصر کشاورز؛ تصویرگر غزاله باروتیان.

 مشخصات نشر: تهران: نشر هوپا  ، 1399. 
 مشخصات ظاهری:   28ص. : مصور)رنگی(.

 فروست: داسی دایناسی.
 شابک:   2-246-204-622-978 :  دوره ؛  978-622-204-251-6 

 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
 یادداشت: گروه سنی: ب.

 موضوع: دایناسو ر ها -- داستان
Dinosaurs -- Fiction :موضوع 

 موضوع: قارچ های سمی
Mushrooms, poisonous :موضوع 

 موضوع: شعر کودکان
Children's poetry :موضوع 

 شناسه افزوده: باروتیان، غزاله،   1367 -   ، تصویر گر
 رده بندی دیویی:  567/9 دا  

 شماره کتابشناسی ملی: 6088010  

آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، کوچه ی دوم الف، پالک 3/1، واحد دوم غربی. 
صندوق پستی: 1431653765 تلفن: 88964615

 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است.
 هرگونه استفاده از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در قالب بخش هایی از آن مجاز است.

www.hoopa.ir                        info@hoopa.ir
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داسی دایناسی و مامان و بابایش با هم رفتند 

فرش  رودخانه  کناِر  جنگل،  توی  گردش. 

انداختند و نشستند. داسی گفت:

»مامان! بابا! من برم 

این دور و َبر بگردم؟

شاید روی درختا 

یه میوه پیدا کردم.«

پیدا  هرچی  ولی  »برو.  گفت:  مامی دایناسی 

از  کن!  نگاهش  فقط  بخوری.  نباید  کردی، 

کنار همین رودخانه برو و زود برگرد که ناهار 

بخوریم.«



داسی دایناسی از کنار رودخانه رفت. با درخت ها بازی 

می کرد و حرف می زد. یکهو زیِر درخِت بزرگی یک 

چیِز ِگردالی دید.

»این چیه ِگردالیه؟

چه چیز باحالیه! 

چه خوشگل و  قشنگه

زرد و نارنجی رنگه.«

نزدیک  از  و  ِگردالی  چیِز  آن  جلوی  نشست  داسی 

نگاهش کرد.

»چه شکل نازی داره!

کی اینارو می کاره؟

یه میوه ی جدیده 

هیچ کس اونو ندیده.«



داسی دایناسی همین جور که داشت ِگردالی را 

نگاه می کرد، یکهو قورباغه ی گنده ای از روی 

درخت پرید پایین. داسی ترسید و گفت:

»کی هستی تو؟ ترسیدم

یهو از جام پریدم.«

قورباغه گفت:

»به من می گن قورباُقر 

برو نی نی دایناسور! 

این میوه خوب نیست، نخور!

مال منه، شاممه 

زیاد که نیست، یک کمه.« 

بداخلاق  و  داسی دید قورباغه  خیلی عصبانی 

است. هیچی نگفت و رفت.



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 


