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حول جائزة العودة السنوية

 

أطلق بديل- املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني 

مرشوع جائزة العودة السنوية يف كانون األول من العام 2006. 

الطاقات  وإطالق  تفعيل  إىل  اإلبداعية  املسابقة  وتهدف هذه 

الفلسطيني  أبناء الشعب  الكامنة بني عموم  الثقافية-النضالية 

وكل املنارصين لحقوقه، وخصوصا حق الالجئني يف العودة إىل 

فقد  لنجاحها،  ونتيجة  التاريخية.  فلسطني  األصلية-  ديارهم 

العودة وتطويرها  استمر مركز بديل يف تنظيم مسابقة جائزة 

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

   
حول حقل القصة القصرية لألطفال

 

متحور موضوع حقل القصة القصرية لألطفال يف مسابقة جائزة 

العودة للعام 2011 حول تعزيز مفهوم األطفال تجاه حقوقهم 

والقيم واملفاهيم الوطنية عموما، وخصوصا حقهم يف العودة 

وقد  منها.  وأجدادهم  آباؤهم  ُهّجر  التي  األصلية  ديارهم  إىل 

وذلك  سنوات،   10 دون  ما  األطفال  فئة  املسابقة  استهدفت 

الغناء املكتبة بقصص إبداعية تسهم يف تنشئة األجيال الجديدة 

التحكيم  لجنة  تكونت  وقد  واإلنسانية.  الوطنية  القيم  عىل 

محمود  األديب  من:  كل  من  الحقل  لهذا  واملستقلة  املهنية 

،واألستاذة  زكريا محمد،  الكاتب  قراقع،  الكاتب عيىس  شقري، 

رناد قبج، والكاتبة ميسون أسدي، والكاتب مجدي الشوميل.



 َطريـقُ الَعوْدَة



تها  قصَّ فلُة  الطِّ  َأمَسكِت 

الُعْنوان:  وقرأِت  َرة،  املصوَّ

طائُر َأبي ِمْنَجل. 
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ها: ما َمعنى ِمْنَجل؟  َسألْت أمَّ

 اأُلّم: امِلْنجُل يا وعد، قطعٌة ِمَن 

احَلديِد على َشْكِل ِهالٍل، ُتْسَتعَمُل 

في احَلصاد. 
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إذْن  َعَرْفُت  ضاِحكًة:  وعُد   قاَلْت 

َي بأَبي ِمْنجل؛ أِلنَّ ِمنقاَرُه  ملاذا ُسمِّ

ُيشِبُه امِلنجل. َصحيح؟ 
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قاِئلًة:  ها  أمُّ  قبَّلْتها 

بالتَّأكيد، يا َحبيَبتي! 
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َمْنتوُف  َأْحَمُر  رأَسُه  لكنَّ   وعد: 

الرِّيش؛ َمْن َفعَل ِبِه هذا؟

ِلَق َأْصلع.   ـُ : ال َأحد! هَكذا خ  اأُلمُّ
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وَرة اأُلْولى؛ َقرأْت   َفتَحْت وعد على الصُّ

ما ُكـِتَب َتَتها: 

ُه. َأبو ِمنجل َيبني ُعشَّ

 َهَتفْت وعد: ما َأْرَوَعُه ِمْن ُعّش! 
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اِنَيِة؛ قرَأْت ما ُكِتَب  وَرِة الثَّ  اْنتقَلْت إلى الصُّ

َفوَقها:

َيبيُض َأبو ِمْنجل ِمْن ثالِث إلى َخمِس َبْيضات.

 قالت وعد: رائع! 
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حنَي  َوعد   َشهَقْت 

يَّاد،  الصَّ صوَرَة  شاَهدْت 

امُلبيداِت  َيرشُّ  وشخصاً 

ِللٍة  وصورًة  الغاَبة،  في 

َتْقطُع اأَلْشجار. 
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 قرأْت ما ُكـِتَب في اأَلْسفل: 

هِذِه َأْسباُب اْنقراِض َأبي ِمْنجل. 

ها: ما معنى كلمِة اْنقراض؟  سألْت أمَّ

ه لْم يبَق من ُطيوِر أبي   األّم: يعني أنَّ

ًة  ًا، وخاصَّ ِمنجل إاّل َعدٌد َقليٌل جدَّ

ة.  ُهنا في ُسوِريَّ
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 قالْت َوعد ُمْستغِرَبًة: وفي َبلِدنا 

ِفَلْسطني، َألْم يبَق أيُّ طاِئٍر َأْيضاً؟

 

وعد!  يا  آِه  قاِئلًة:  اأُلمُّ  دِت   َتنهَّ

لأَلَسِف ال! 
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فَحة، وقرأْت:  قلَّبْت وعد الصَّ

تاء،  طيوُر أبي ِمْنجل ُتهاِجُر في الشِّ

يف. وَتعوُد في الصَّ

 َسألْت باْسِتغراب: َتعوُد! َكْيَف تعوُد؟

 األّم: إنَّ حبَّها للَوَطِن َيدَفُعها لْلعوَدِة إليِه؛ َفال 

َتنسى َطريَقها أبدًا. 
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قاِئلًة:  اأَلخيرَة  فحَة  الصَّ وعُد   َفتحْت 

أّمي، َأبو منجل يعوُد إلى الُعشِّ َنْفِسه، 

ُه لْم َيَتَخلَّ عنه. يعني أنَّ

َعن  َـّى  َنتخل لْن  ونحُن  َنعْم،   األّم: 

فلسطنَي أبدًا. 
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 قالْت وعُد ِبَلْهفٍة: َهل سَنعوُد 

إلى  اِئُر  الطَّ عاَد  َكما  إليها 

ِه بأمان؟ ُعشِّ

َسنعوُد،  بالتَّـْأكيد،   األّم: 

َسنعوُد إليها يا وعد. 
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َة إلى اأَلْعلى، وَهتفْت:   َرفعْت وعُد القصَّ

عاَش َأبو ِمْنجل! عاَش الَوَطن! 
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