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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.



 َرَغـد والَقـَمر



تراقُب  اِر  الدَّ حديقِة  في  َرغُد  َوَقَفْت 

َأباها، كاَن يحفُر التُّراَب ليبنَي َلها غرفًة 

ها اأُلوَلى في مدرَسِتها. خشبيًة أَلنَّ
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التُّراِب،  في  فتحٌة  األُب حنَي ظهَرْت  َف  َتَوقَّ

خرَج منها أرنٌب هرَب خائفاً.

مَن  َمجموعٌة  فَظهرْت  التُّراَب؛  األُب  َكشَف 

غيرة. األرانِب الصَّ
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تي  الَّ الصغاِر  بهذِه  تعَتننَي  األُب: هْل  قاَل 

ها؟ َهربْت أُمُّ

، وَفَرَشْتُه ِبقطٍن  جاَءْت رغُد بصندوٍق خشِبيٍّ

غيرة.  َنظيٍف، وحَملْت إليِه األرانَب الصَّ
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الَقمر،  َصديَقها  رغُد  انَتَظَرْت  املساِء  في 

َر هِذِه الَلْيَلة. لكنَّه تأخَّ

َرغد:  عاَتَبْتُه   ، الِفضيَّ ضوَءُه  نشَر  وعنَدما 

ْرَت؟ ملاذا تأخَّ
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َأجاَب الَقمُر: َسأَبَتِعُد عْن حديَقِتُكم!

َسألْت َرغُد: مِلاذا؟

ِمنها  ُطِرَد  َأرٍض  فوَق  ُنوِرَي  أنُشُر  ال  الَقمُر: 

أبناُؤها.

َرغُد: لْم أفهْم؟

الَقمُر: َأقصُد األرانَب.
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على  َحزيٌن  الَقمَر  أنَّ  رغُد  َعرفْت 

غيرِة؛ فقالْت َلُه: اأَلرانِب الصَّ

َسأَعَتني باأَلراِنب؛ سأُطِعُمها، وأُْسقيها، 

ُفها...  وأَُنظِّ

6





سأََل الَقمُر احَلزين: هْل َتقبلنَي َأْن َأهِدَم بيَتُكم 

عام؟ ُمقاِبَل الطَّ

َرغُد: ال!

ك؟ َق َأحٌد بيَنِك وبنَي أُمِّ الَقمُر: هْل َتقَبلنَي َأْن ُيفرِّ

َرغُد: ال!

الَقمُر: واألرانُب َكذِلَك يا َرغد، ال َتْسَتغني َعْن 

ُل بيَتها على أيِّ بيٍت آَخر. ها، َوُتَفضِّ أمِّ
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رغُد  طلَبْت  باِح  الصَّ في 

األراِنَب  ُيعيَد  أْن  َأبيها  ِمْن 

ِإَلى ُجْحِرها. 

أمَّ  َرَأْت  اجُلْحَر،  ُتراِقُب  َجالسًة  كانْت  وَبينما 

اأَلراِنب تعوُد إلى ِصغاِرها؛ َفَفِرَحْت َكثيرًا. 
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سأََلها اأَلُب: ملاذا َفعْلِت ذلَك؟

َرغُد: أَلنَّني لْن َأسِرَق َبْيَت اأَلرانِب 

ي  َكما َسَرَق جيُش الَعدوِّ َبيَّاَرَة َجدِّ

في ِفلْسطني.

قاَل اأَلُب ِبحناٍن: َأحَسنِت يا َرغد!
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َتذُكريَن  هْل  اأَلُب:  سأََل 

بيَّارة  عن  ِك  جدِّ َة  ِقصَّ

الُبرُتقاِل في يافا؟ 

رغد: َنعْم، ولكْن َهْل ينُشُر الَقَمُر ضوَءُه فوَق 

ي؟ َبيَّاَرِة َجدِّ

اأَلب: َعليِك َأْن َتسأَلي الَقَمر.
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في املساِء، سأََلْت َرغُد َصديَقها الَقمُر: 

َك ال تنُشُر نوَرَك فوَق أرٍض  َأْخَبْرَتني َأنَّ

ُسِرَقْت من َأْهِلها؟

الَقمُر: نعْم.

ي  ِجْب نوَرَك َعْن َبيَّاَرِة َجدِّ َرغُد: إذن مِلاذا َلْم َتْ

في ِفلْسطني؟!
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ُكْم َسَتعودوَن ِإَلْيها. الَقمُر: أَلنَّ
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حـول القصــة

الثانية يف  الفائزة باملرتبة  الفتاح هي القصة  »رغد والقمر« للكاتب د. مصطفى عبد 
مسابقة جائزة العودة للعام 2011 ضمن حقل القصة القصرية لألطفال ما دون عرش 

الربط ما بني حق الفلسطينيني يف العودة وواحدة من أهم  الكاتب يف  سنوات. أبدع 

القيم األخالقية السامية. فإىل الجانب القيمة الرتبوية املتعلمة من خالل التأكيد عىل 

وجوب احرتام حقوق الغري، نجح الكاتب بطريقة إبداعية يف نقل اإلرصار عىل العودة 

إىل فلسطني لألطفال بأسلوب شّيق وَسلس يحفز الطفل عىل التفكري، والسؤال، والتخيل 

من خالل ربط املايض بالحارض باملستقبل. ولعل ما أضفى عىل القصة قيمة إضافية هو 

الطفلة رغد بطلة حقيقية فاعلة ومؤثرة، وليس مجرد شخص  الكاتب يف جعل  نجاح 

ن فيتلّقى بسلبية ويتحرك بجمود. يُلقَّ

 

حـول الكاتـب

مصطفى عبد الفتاح، طبيب أسنان حاصل عىل درجة الدكتوراة يف مجاله، يقيم يف مدينة 

اإلماراتية، ومؤسس  اإللكرتونية«  ادلب بسورية، وهو عضو هيئة تحرير مجلة »حطة 

من  العرشات  له  سورية.  يف  العرب  الكتاب  اتحاد  يف  األدباء  األطفال  نادي  ورئيس 

املنشورات، فقد نرش الكثري من األعامل األدبية والصحافية يف عدد من املجالت والصحف 

العربية. أسهم يف اغناء مكتبة النقد األديب إىل جانب مساهامته البحثية املتنوعة. وقد 

شملت منشوراته مجموعات قصصية وشعرية وعدد من املرسحيات والكتب العلمية 

نا الطبيعة(، )ندى صديقة البحر(، )حكايات سنا(، )صديقة الغابة(،  لألطفال منها: )أُمُّ

مرسحية )اليتيم( وغريها. باإلضافة إىل حصوله عىل املرتبة الثانية يف جائزة العودة للعام 

2011 يف حقل أدب األطفال، حصل الكاتب عىل عدد من الجوائز منها: جائزة ماري لويز 

ألدب األطفال األخالقي ضمن جوائز ناجي نعامن لعام 2010، وجائزة املجاهد إبراهيم 

هنانو للشعر الفصيح يف سورية عام 2010، وجائزة نيلسون مانديال للبحوث والدراسات 

يف جمهورية جنوب أفريقيا لعام 2008، وغريها من الجوائز املميزة.  ISBN: 978-9950-339-28-6 


