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حول جائزة العودة السنوية

 

أطلق بديل- املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني مرشوع 

هذه  وتهدف   .2006 العام  من  األول  كانون  يف  السنوية  العودة  جائزة 

املسابقة اإلبداعية إىل تفعيل وإطالق الطاقات الثقافية-النضالية الكامنة 

وخصوصا  لحقوقه،  املنارصين  وكل  الفلسطيني  الشعب  أبناء  عموم  بني 

حق الالجئني يف العودة إىل ديارهم األصلية- فلسطني التاريخية. ونتيجة 

لنجاحها، فقد استمر مركز بديل يف تنظيم مسابقة جائزة العودة وتطويرها 

  www.badil.org  :سنويا. للمزيد من التفاصيل   انظر

حول حقل القصة القصرية لألطفال

 

العودة  جائزة  مسابقة  يف  لألطفال  القصرية  القصة  حقل  موضوع  متحور 

للعام 2011 حول تعزيز مفهوم األطفال تجاه حقوقهم والقيم واملفاهيم 

الوطنية عموما، وخصوصا حقهم يف العودة إىل ديارهم األصلية التي ُهّجر 

دون  ما  األطفال  فئة  املسابقة  استهدفت  وقد  منها.  وأجدادهم  آباؤهم 

10 سنوات، وذلك الغناء املكتبة بقصص إبداعية تسهم يف تنشئة األجيال 

الجديدة عىل القيم الوطنية واإلنسانية. وقد تكونت لجنة التحكيم املهنية 

واملستقلة لهذا الحقل من كل من: األديب محمود شقري، الكاتب عيىس 

قراقع، الكاتب زكريا محمد، ،واألستاذة رناد قبج، والكاتبة ميسون أسدي، 

والكاتب مجدي الشوميل.



 ِإسمي ُلوبيـا



ام، عاَدْت ُلوْبيا ِمَن امَلْدَرَسِة ِإلى  في َأَحد اأَليَّ

الَبْيِت َتبكي، َوَتصُرُخ: َأنا َأْكرُه اْسمي... َأكَرُهُه، 

وأُريُد َأْن أَُغيَِّرُه!

َحَضَنْتها واِلَدُتها، َوَسأَلْت ُمْسَتْغِرَبًة: 

مِلاذا؟

ُه  قالْت لوْبيا: اْسِمي َغيُر َجميٍل؛ ِإنَّ

اسُم َنْبَتٍة َنْطُبُخها! 
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اأُلّم: هْل َزِميالُتِك َيْسَخْرَن ِمْنِك؟  

لوبيا: َنعْم! وأْكَملت: 

َمها َتقوُل: أُّمي َسَتطُبُخ الَيوَم لوبيا، 

َوَتُردُّ َعليها َحنان: َأنا ال أُحبُّ اللوْبيا؛ 

وَتبَدآِن  َأكثر،  الفاصولياَء  أُحبُّ  َأنا 

ويْبدأُ   . َأَلذُّ البازيالُء  ِرمي:  تقوُل  ُثمَّ  ِحك.  الضَّ

ِحِك ِمْن َجديد. فُّ ِبالضَّ الصَّ
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اأُلم: ُرّبا ُياِزْحَنِك؟

لوبيا: ال! َليس ِمزاحاً. َفرمي ُتكِمُل 

 . ساِخرًة: البازيالُء َأَلذُّ

ِحِك ِمْن َجديد. فُّ ِبالضَّ َفيْبدأُ الصَّ
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يَن َأْنِت؟  : وَماذا َتُردِّ اأُلمُّ

، َوهذا ُيِغيُظني َكثيرًا! لوبيا: ال َأعِرُف َكْيَف َأردُّ

اأُلّم: َلو َعَرْفِت َكْم ُهَو َجميٌل اْسُمِك، 

مَلا َغِضْبِت ُكلَّ َهذا الَغَضب! َهّيا 

الَغداِء،  َطعاَم  َمعي  ي  ِلُتِعدِّ اآلن 

َوبْعَدها ُنْكِمُل َحديَثنا. 
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عام،  العاِئَلُة َحوَل طاِوَلِة الطَّ ِعنَدما َجَلسْت 

الَحَظ اأَلُب َأنَّ لوبيا َغيَر َسعيَدٍة، َفسأََلها: مِلاذا 

ال َتْأُكلنَي يا لوبيا؟

َفأَخَبَرْتُه لوبيا ِبا َحَصل.

َلها:  وقاَل  اأَلُب  اْبَتسَم 

َسَتعِرفنَي  الَغداِء  َبْعَد 

َجماَل اْسِمِك. 
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َسأََل اأَلُب: 

َأَليَس َجماُل االْسِم ِمْن َجماِل َمْعناه؟ 

لوبيا: 

َنعْم، َولِكنَّ اْسمي َيُدلُّ على َنْبَتٍة ُتْؤَكُل!

اأَلُب: 

هذا َصحيٌح، َولكنَّ اِلسِمِك معنًى 

آَخر!
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ُدِهَشْت لوبيا َوسأَلْت ِبَلْهَفٍة: َوما ُهَو؟

اأَلُب: لوبيا ُهَو اْسُم َقْرَيٍة ِفَلْسطينيٍَّة 

َمديَنتْي  َبنْيَ  ما  ريِق  الطَّ َتِقُع على 

هاِيَنُة  َرها الصَّ ة. َدمَّ النَّاِصَرِة وَطَبريَّ

عاِم  في  ِبالَكاِمِل  َأْهَلها  َوشرَّدوا 

النَّْكَبِة؛ َأي في َسَنِة 1948.
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َيْعِرْفَن  ال  َزميالتي  ولكنَّ  لوبيا: 

َمعنى اْسمي؛ ِلذِلَك َيْسَخْرَن ِمّني!

اأَلُب: َسوَف ُيْحِبْبَ اْسَمِك ِعْنَدما َيْعِرْفَن َمعناه. 

ُقلوِبنا  على  َعزيَزٌة  ِك  نَّ أَلَ لوبيا؛  َأْسَميناِك  َلَقْد 

شاِمَخًة  ُنِريُدِك  نا  َوأَلنَّ ِة،  َتلَّ امُلْ ِفَلسطني  ِمْثَل 

ِمثَل َقْرَيِة لوبيا.
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في الَيوِم التَّالي، َوَقفْت لوبيا 

َأماَم َزميالِتها وقالْت:

ُه اْسٌم  نَّ َأنا أُِحبُّ اْسمي َكثيرًا، أِلَ

ِفَلْسطني  ِمْن  ِلَقرَية  َكْنعاِنيٌّ 

تي  والَّ  ،1948 عاَم  َتلَِّة  امُلْ

َسَنعوُد ِإَليها.
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َنَظرْت َزميالُتها ِإليها َوُقْلَن ِبَصوٍت 

واِحد:

ُنِحبُّ  ُكلُّنا  ِفَلْسطني...  ُنِحبُّ  ُكلُّنا 

لوبيا!
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حـول القّصــة

باملرتبة  الفائزة  القصة  الرزاق، هي  للكاتب ساري عبد  لوبيا«  »إسمي 
الثالثة يف مسابقة جائزة العودة للعام 2011 ضمن حقل القصة القصرية 

آليات  إحدى  تصوير  يف  الكاتب  أبدع  سنوات.  عرش  دون  ما  لألطفال 

نرش ثقافة العودة من خالل تناول داللة كلمة لوبيا؛ القرية الفلسطينية 

ذكورا   - أبناءهم  مينحون  الفلسطينيني  من  فكثري   .1948 عام  املهجرة 

وإناثا - أسامء مدن وقرى فلسطينية مهجرة؛ تعبريا عن متسكهم بحقهم 

توريثها  طريق  عن  الجامعية  للذاكرة  حفظاً  ذلك  يف  يرون  العودة.  يف 

أن  فام  للتهويد.  ومقاومًة  لفلسطني  بعهدهم  وإيفاًء  الجديد،  للجيل 

تنتقل من  والداها، حتى  أراده  اسمها كام  الطفلة »لوبيا« داللة  تدرك 

حالة كرهه إىل حالة مفعمة بالعزة والفخر. وما أن تعرف زميالتها معنى 

رمزية االسم »لوبيا«، حتى ينتعش االنتامء يف وعيهن الطفويل، ويتجسد 

بهتاف جامعي: »كلنا نحب لوبيا... كلنا نحب فلسطني«.

حـول الكاتـب

ساري عبد الرزاق كاتب فلسطيني واعد من قرية زيتا - محافظة سلفيت 

يف فلسطني، حاصل عىل درجة البكالوريوس يف تخصص الصحافة والعلوم 

السياسية. بدأ يخط دربه حديثاً. 

ISBN: 978-9950-339-29-3 


