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حول جائزة العودة السنوية

أطلق بديل- املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني مشروع 
جائزة العودة السنوية في كانون األول من العام 2006. وهي مسابقة 
إبداعية تهدف إلى تفعيل وإطالق الطاقات الثقافية-الوطنية الكامنة 
بني عموم أبناء الشعب الفلسطيني وكل املناصرين حلقوقه، وخصوصا 
التاريخية.  فلسطني  األصلية-  ديارهم  إلى  العودة  في  الالجئني  حق 
ونتيجة لنجاحها، فقد استمر مركز بديل في تنظيم مسابقة جائزة 

العودة وتطويرها سنويا.

www.badil.org :للمزيد من التفاصيل انظر



العودة  جائزة  مسابقة  في  لألطفال  القصيرة  القصة  حقل  موضوع  متحور 
للعام 2012 حول تعزيزالقيم اإلنسانية لدى األطفال وتعزيز وعيهم حلقوقهم 
واملفاهيم الوطنية عموما، وخصوصا حقهم في العودة إلى ديارهم األصلية التي 
املسابقة فئة األطفال ما دون 10  آباؤهم وأجدادهم منها. وقد استهدفت  ُهّجر 
سنوات، وذلك الغناء املكتبة بقصص إبداعية تسهم في تنشئة األجيال اجلديدة 
على القيم الوطنية واإلنسانية. وقد تكونت جلنة التحكيم املهنية واملستقلة لهذا 

احلقل من: األديب محمود شقير، الكاتب عيسى قراقع، واألستاذة رناد قبج.

حول حقل القصة القصيرة لألطفال



رَيْحاٌن وِجنِّيَُّة الُغُيوم



َرْيحاٌن ِطفٌل َصغيٌر َيعيُش في ُمَخيـَّــم.
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بيِع، كاَن َرْيحاٌن َيلعُب َعلى  في أَحِد أيـّاِم الرَّ

َسْطِح َبْيِتِه ِبطاِئَرِتِه الَوَرِقّية. كاَن َسعيدًا 

ماِء. َوُهَو ُيراقُب طاِئَرَتُه َتْعلو َوَتْعلو في السَّ
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ِم َوُبيوِتِه  ِة امُلخيَّ اِئرُة َبعيدًا َعْن أَِزقَّ اْرَتَفَعت الطَّ

امُلتالِصَقِة، َحّتى طاِلت الُغيوم، َوأَخَذْت ُتَرْفِرُف 

ٍة.  َبْيَنها ِبِخفَّ

اِئَرِة َوَغَمَرْتها. ْيماِت ِمَن الَطّ َبْت ِإْحدى الَغَ َرَ َتَ اْقْ

َوَقَف َرْيحاٌن ُيراِقُب الَغْيَمَة َوَيْنَتِظُر ُمروَرها.
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ر. حاَوَل  َفْجأًة، َبَدأَ َخْيُط الطاِئَرِة َيُشدُّ َوَيتوتَّ

ها َعِلَقْت. َريحاٌن َسْحَب الطاِئَرِة لكنَّ

اِئَرُة َبعيدًا. اْنَقَطَع اخَلْيُط؛ َفطاَرت الطَّ

َحِزَن َرْيحاٌن َوَصاَر َيْبكي.
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َيٍد َصغيَرٍة  َوَبْيَنما كاَن َريحاٌن َيْبِكي، َشَعَر ِبِ

َسُح ُدموَعُه. َرَفَع َرأَسُه  ُه َومَتْ ُس َخدَّ ناِعَمٍة َتَتحسَّ

ًة َصغيَرًة، َلَها َجناَحاِنِ  يَّ رأى ِجنِّ َوَفَتَح َعْيَنْيِه َفَ

اَفاِنِ َتْنُظُر ِإلْيِه َوَتْبَتِسُم. شفَّ
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ة: َلقْد َعِلَقت طاِئَرُتَك ِبَبْيتَي  يَّ قاَلْت َلَُه اجِلنِّ

املَخفيِّ ِفي ِتْلَك الَغْيَمِة، وَلْم أَْسَتِطْع ِإعاَدتها 

ْرُت أَْن آُخَذَك َمعي في ُنْزَهٍة ِإلى  ِإليَك، ِلذا َقرَّ

عاَلٍم ِسْحِري.

ُسرَّ َريحاٌن ِبا َسِمع.

ُة ِبَيِدِه، َوطارا َسِوّيًا ِفي اأَلعالي. يَّ َمَسَكت اجِلنِّ
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ا َرأى. كاَن ُهناَك  ِعْنَدما َوَصال،  ُدِهَش َريحاٌن ِمَّ

، واأَلْطفاِلِ ِمْن  عاَلٌم َمليٌء باألْلعاِب، واأَللواِنِ

ُكلِّ أْنحاِء العاَلِم.

كانوا َيْلَعبوَن َمَعًا ِبَفَرٍح َوَسعاَدٍة، َفَرَكَض إلْيِهْم 

َيْلَعُب وَيْضَحُك َوُيَغّني َمَعُهم.
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كاَن األْطفاُل َيجيئوَن َعلى ُسُفٍن ِمَن الُغيوِم؛ 

ذي جاَءْت ِمْنُه. ُكلُّ َسفيَنٍة َعَلْيها َعَلُم الَبَلِد الَّ

َوعنَد املَغيِب، أَْسَرَع األْطفاُل كلٌّ ِإلى َسفيَنِتِه إاّل 

َرْيحاٌن؛ َفَلَْم َيُكْن ِلِبالِدِه َسفيَنٌة!

اْسَتْغَرَب اجَلميُع؛ فأَْخَبَرُهْم أَنَّ َبَلَدُه ِفلسطنَي 

ُسِرَقْت ذاَت َيْوٍم َواْخَتفْت َعْن اخَلريَطة!
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ِمِه. َوَقْبَل أَْن َتْذَهَب  ُة ريحانًا ِإلى ُمَخيَّ يَّ أَعاَدْت اجِلنِّ

أَْهَدْتُه ِتْذكارًا.

َعها، َفَتَح َهدّيَتُه؛  ُة َوَودَّ يَّ َوبعَد أَْن َشَكَر َرْيحاٌن اجِلنِّ

الِده. َفَوَجَدها َسفيَنًة َصغيَرًة ِمَن الغيوِم، َعلْيها َعَلُم ِبِ

اْبَتَسَم وقاَل:

ِة القاِدَمِة، َسأَْصَحُب أَصِدقاِئي َمعي.  في املَرَّ
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حول القصة
 قصة »ريحان وجنية الغيوم« للكاتبة أناستاسيا 
ماهر قرواني، هي القصة الفائزة في املرتبة األولى 
في جائزة العودة- حقل أدب األطفال للعام 2012. 
عالم  وتصوير  خلق  عبر  األطفال  الكاتبة  جتذب 
بطلها  ايجابية  إبراز  في  وتبدع  خالب.  سحري 
الطفل »ريحان«، الذي يتوصل إلى تعلم مفهوم 
املشاركة، وحقه في املساواة كباقي أطفال العالم 
عبر التفاعل مع محيطه حتى يتمكن من إخبار 
اآلخرين عن هويته ووطنه املسلوب. يفارقنا ريحان 
إلى  العودة  أي  القادمة؛  املرة  أن  وواعدا  مبتسما 
أن ميارس طفولته  السحري؛ حيث ميكنه  العالم 

وحقوقه بحرية، ستكون برفقة أصدقائه.

حول الكاتبة
سكان  من  فلسطينية  قرواني  ماهر  أناستاسيا 
برمجيات  مجال  في  تعمل  فلسطني  جنني- 
احلاسوب وتقنيات الشبكات واملواقع االلكترونية. 
كاتبة شابة موهبة، جتمع بني الكتابة في مجال 
اخلاصة  الرسومات  وتصميم  األطفال  قصص 
تصميم  على  مشكورة  عملت  وقد  بقصصها. 

رسومات قصتها الفائزة: ريحان وجنية الغيوم.


