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نشر هوپا از همین نویسنده وتصویرگر منتشر کرده است:

غزاله بیگدلو

یک وقتی کوچک بود، صبح تا شب خیال بازی می کرد 

و برنامه می ریخت که چه کارها باید انجام دهد. 

محکم ترین لگدش را به شکم مادرش زد. طوری که 

مادرش مجبور شد خیلی سریع ظرف توتی را که در 

دست داشت، زمین بگذارد و روانه ی بیمارستان 

برنامه اش  اولین  داشت  که  پشتکاری  با  شود. 

را خیلی سریع عملی کرد و آن قدر بزرگ شد که 

بتواند با کرم های توی باغچه بازی کند. مورچه ها 

را با وعده ی قند و شکر از راه به  در می کرد تا به 

آن ها راهی جز راه خانه شان نشان دهد.

مسئولیت های  از  اینکه  برای  گرفت  تصمیم  او 

آدم بزرگ ها خالص شود، همیشه یک دختر کوچولو 

باقی بماند. اول یک قصه برای خودش تعریف کرد 

و یکهویی دلش خواست برایش نقاشی بکشد. بعد 

دید که داستانش می آید و هی هوس می کند که 

برای داستانش نقاشی کند. راه خوبی بود برای 

اینکه کوچک بماند. 

www.houpa.ir

ISBN 978-600-9385-00-3
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غزاله بیگدلو، 1359

زیبا،  هنرهای  دانشکده  از  نقاشی  لیسانس 

دانشگاه تهران 2003-1999

برگزیده ی نمایشگاه بین المللی تصویرگری بلگراد، 

سال 2007

برگزیـده ی پنجـاه و پنجمیـن نمایـشـگاه بین المللی 

کتاب های کودکان در موزه ی آفن باخ، 

سـال 2011ـ  2010

بـرنـده ی جـایـزه ی قلـم زریـن نمایشگاه بین المللی 

تصویرگری بلگراد، سـال 2009

برگزیـده ی پنجـاه و ششمین نمایـشـگاه بین المللی 

کتاب های کودکان در موزه ی آفن باخ، 

سال 2012ـ  2011

کودک  کتاب  تصویرگری  نمایشگاه  برگزیده ی 

شارجه، سال 2012

برگزیده ی پنجمین نمایشگاه تصویرگری کرواسی، 

سال 2014

برگزیده ی سـومین فـسـتیوال جایـزه ی کتاب هـای 

تصویرگری شده ی سیجی کره برای تصویرگری، 

سـال 2010

برگزیده ی نمایشگاه بین المللی تصویرگری بلگراد، 

سال 2011

کودک  کتاب  تصویرگری  نمایشگاه  برگزیده ی 

شارجه، سال 2014

برگزیده ی نمایشگاه بین المللی تصویرگری بلگراد، 

سال 2013

یک قور ظریف
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