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دوستان خوب کوله پشتی ممنون. برای چی؟ برای ایمیل های خوب تان که 

پر از داستان و شعر و گاهی هم عکس است. اگر گزارش هایی از اتفاقات 

شهر و مدرسه تان هم بفرستید بیش تر خوشحال می شویم. فقط برای ارسال 

آثارتان لطفا به چند نکته توجه کنید: اول این که کوله پشتی امکان چاپ 

آثاری با حجم بیش تر از پانصد کلمه را در این صفحه ندارد. دوم این 

که حتی المقدور از نوشتن به زبان محاوره خودداری کنید و نکته ی آخر 

این که کوله پشتی از چاپ آثار دوستانی که سنین نوجوانی را پشت سر 

گذاشته اند معذور است. 

مریم فیاضی

مسابقه همچنان ادامه دارد 
پس عجله کنید و بفرستید تا از جایزه های ما عقب نمانید.

همنوعموضوع جایزه که یادتان هست: آثار شما با موضوع کمک به 

مریم کریمی- مهسا احمدوند- آیدین کمالوند- بهراد و دوستان خوب: 

بهناز سمیعی- ساناز محسنی- مینا باقری و نازنین فتحی 
ایمیل های شما به دست ما رسید.
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تئاتر خودمانى نوجوانانه

نوع  چه  دیگر  این  می گویید  خودتان  با  حتما 
تئاتری است!

پس تمام مطلب را از دست ندهید تا به پاسخ تان 
برسید.

فرهنگی،  زیاد  فعالیت های  پرورشی  درکانون 
این  از  یکی  می شود.  برگزار  ادبی  و  هنری 

فعالیت ها هم نمایش است.
حاال نمایش خودمانی چیست؟

یک نوع از همین نمایش هاست که هم کارگردان، 
خودمان  هم  و  نویسنده  هم  تهیه کننده،  هم 

هستیم. 
بچه ها همه وظیفه شان را می دانند و بازیگرهای 

نوجوان ما هم با نقش های خود آشنا هستند.
برای  میشه  محسوب  تمرین  نوعی  فعالیت  این 
آینده ی  البته  و  قصه گویی  همچون  مسابقاتی 

نوجوانان.
اصلی  اهداف  از  مسئولیت پذیری  و  کارگروهی 
این فعالیت به حساب می آید. یعنی وقتی یکی 
از بچه ها در آینده نویسنده یا تهیه کننده شد به 

وظایف خودش آگاه می شود.
به  استعداد  البته  و  تمایل  و  اگر عالقه  شما هم 

کار های فرهنگی و هنری دارید، کانون بهترین
مکان برای رشد شماست.
منتظر شما هم هستیم...

اصال این فکر را نکنید که چون تابستان تمام شد 
دیگر نمی توانید،کانون پرورشی فکری کودکان و 

نوجوانان برای زمستان هم برنامه هایی دارد.

مادربزرگ
بهنام عبداللهی 13 ساله از تبریز

مادربزرگ
قصه هایت یادم است
آن آبنبات های سفت

یادم است
جایزه کارنامه ها

یادم است
ولی حیف که

یاد را
باد می برد

کاش بودی و
تکرار می شدی...

خنده ی كودكان
نوا شمس، 15 ساله ازتهران

که  چیزهایی  زیباترین  از  یکی 
خنده ی  دارد  وجود  دنیا  توی 
جدیت  با  وقتی  است.  کودکان 
انگار  که  طوری  می کنند،  بازی 
بازی  به  بستگی  دنیا  نبود  و  بود 
تماشای  از  که  من  و  دارد.  آن ها 
با خودم فکر  آن ها سیر نمی شوم 
بزرگ  زود  انقدر  کاش  می کنم 

نمی شدم...

ماه مهر
بردیا زند 12 ساله از شیراز

باز هم مهر از راه رسید. 
بعضی ها در فکر خرید لوازم التحریر. 

بعضی ها در غصه زود از خواب پا شدن
بعضی ها ذوق زده از دیدن دوباره ی دوستان

من چرا هنوز هیچ حسی ندارم؟!


