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

العودة وتطويرها سنويا.

www.badil.org :للمزيد من التفاصيل انظر



حول حقل القصة القصيرة لألطفال
العودة  جائزة  مسابقة  في  لألطفال  القصيرة  القصة  حقل  موضوع  متحور 
للعام 2012 حول تعزيز القيم 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.



َنُّون ُر الحْ زَهحْ



باِح، شاَهدْت أَزهاَر  حنَي َنَهضْت َلْيلى في الصَّ

أُل  احُلقوَل، َفقاَلْت: ون مَتْ احَلنُّ

زٍ باحَلرْير.  َتبدو اأَلرُض َكَثوٍب ُمَطرَّ
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ها:  َ قالْت َلها ُأمُّ

»ِحنَي َيْسُقُط َشهيٌد، َتنُبُت َمكاَنُه َزْهَرُة 

َهداُء  ون«، َوفي ُكلِّ َربيٍع، َيْظَهُر الشُّ َحنُّ

روَننا ِبَجماِل ِبالِدنا. ُيَذِكّ

ون؟  ها : ِلَم ُكلُّ هذا احَلنُّ َسأََلْت ُأمَّ
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َهَتَفْت َلْيلى:

َهداء في َبَلِدي وما أَعَظَمُهم!   ما أَْكَثَر الشُّ

َفَقْد َجَعلوا َبَلدي َجمياًل.      
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َرَكَضْت َنْحَو احُلقوِل َوِهَي َتْبَتِسُم ِمَن الَفَرِح. 

َنِة  راَحْت َلْيلى َتْلَعُب َوُتالِحُق الَفراشاِت امُلَلوَّ

وَنٍة ِإلى ُأْخرى. َوهَي َتقِفُز ِمْن َحنُّ
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ى َوَصَلت اجِلداَر  ْت َترُكُض َحتَّ َظلَّ
فْت َحزيَنًة ال  اإِلْسَمنتي، َفَتَوقَّ

َتعِرُف ما َتفَعُل، َبْيَنما كاَنْت 
الَفراشاُت ُتَرْفِرُف َحْوَلها.
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وٍن َنَبَتْت َوِحيَدًة وماِئَلًة ِعنَد  َرأَْت َزْهَرَة َحنُّ

أَْسَفل اجِلدار. 

اْقَتَرَبْت ِمْنها َوَهَمَسْت: 

ْهرة، َفاجِلداُر َيْخِنُقها، َولكْن  َحِزيَنٌة هِذِه الزَّ

ُترى مِلاذا ِهَي َوحيَدٌة هَكذا؟ 
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َمت الَفراَشُة امُلَزْرَكَشُة َوأَجاَبت: َتَقدَّ

 أَلنَّ اجِلداَر َيفِصُل بْيَنها َوبنَي 
أََخواِتها الَكثيرات.
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َطُة ِباأَلْبَيض:  َسأَلت الَفراَشُة احَلْمراُء امُلَرقَّ

َهْل ُتريِديَن أَْن ُتشاِهدي َكْم ِهَي َجميَلٌة 

احُلقوُل َخْلَف اجِلدار؟

َلْيلى: َنعم! َولكْن َكيف؟
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ُق عاِليًا َخْلَف  الَفراشاُت: َهّيا َنطيُر َمعًا، وُنحلِّ

اجِلدار. 

عت الَفراشاُت َجميعًا َوساَعدْت َليلى على  مَّ َتَ

ْحليق. التَّ
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َليلى: ما أَْجَمَل َهِذِه احُلقول وما أَْوَسَعها! 

قالْت الَفراَشُة الُبْرُتقالية:

هذا َسْهُل َمْرِج بِن عاِمر.
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َليلى: وما اْسُم َذِلَك اجَلَبل؟

ْرقاء:  قالْت الَفراَشُة الزَّ

اْسُمُه الَكْرِمل، َوَيِقُع في َمديَنِة َحيفا.
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الُم، راَفَقت الَفراشاُت َليلى  َوقبَل أَْن َيحلَّ الظَّ

ِإلى َبيِتها. 

 : َشَكرْت َليلى الَفراشاِت وقالْت َلُهنَّ

غدًا َسَنعوُد ِإلى احُلقوِل الَواِسَعة.
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ها: ها ِبا َرأَْت. َفسأََلتها ُأمَّ أَخَبرْت ُأمَّ

 وماذا اْكَتَشْفِت يا َليلى َبعَد اجَلوَلة؟

َليلى:

وَن َخلَف اجِلداِر َكثيٌر وَجميٌل  َتعلمُت أنَّ احَلنُّ

ذي أَمام اجِلدار. وِن الَّ َوال َيخَتِلُف َعن احَلنُّ

13





حول الكاتب

الكاتب عزة محمود يونس العّزة الجئ فلسطيني من قرية بيت 
جبرين املهّجرة عام 1948، يسكن حاليا مخيم العزة - بيت حلم. 
الكاتب يدّرس مادة التاريخ وهو ناشط في املجتمع املدني وأحد 

مؤسسي مركز حنظلة الثقافي لألطفال- في مخيم العزة. 

حول القصة

في  الفائزة  القصة  هي  العزة،  عزة  للكاتب  احلنون«  »زهر  قصة 
املرتبة الثانية في جائزة العودة- حقل أدب األطفال للعام 2012. 
الطفل/ة  رغبة  من  يزيد  ما  واأللوان  باحلركة  مليئة  القصة 
القارئ أو املتلقي في استكشاف جمال العالم احمليط؛ أي الوطن 
فلسطني التاريخية. أبدع الكاتب في توظيف رمزية احلنون في 
الثقافة العربية عموما والفلسطينية على وجه اخلصوص، من 
خالل إبراز وجه االحتالل من جهة، والتأكيد على وحدة الشعب 
الفلسطيني  فاحلنون  ثانية.  جهة  من  الفلسطينية  واألرض 
القصة، هو  الواردة في  برمزيته  أو  الطبيعة  سواء بحضوره في 

ذاته سواء كان أمام اجلدار أو خلفه.


