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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



حول حقل القصة القصيرة لألطفال

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.



أُْغِنَيـٌة من بَلـدي



قاَل  الَغد!«  في  املَْدَرَسِة  ِإلى  أَذَهَب  »َلْن 

وم.  هِ ، َوُهَو َيسَتِعدُّ ِللنَّ وائٌل في ِسرِّ
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ُه ِبُقِبالِتها وَكِلماِتها  باِح، أَيَقَظْتُه ُأمُّ في الصَّ

طيَفة: اللَّ

شيَطِة في  اْنَهْض يا َصغيري، َفُكلُّ الَعصافيِر النَّ

اْنِتظاِرَك.
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َمشى ِإلى املَدَرَسِة َوُهَو ُيحاِوُل الَكالَم 

ُه َلْم َيُكْن َيعِرُف  ، لِكنَّ فِّ َكَبقيِة ُطاّلِب الصَّ

تي  تي جاَء ِمنها، َوالَّ ِإاّل َلهَجَة الَبْلَدِة الَّ

َتعُل اأَلطفاَل َيسخروَن ِمنُه.
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َجلَس واِئٌل في ِمْقَعِدِه صاِمتًا، َبيَنما 

ُر في َحلٍّ  َمُة ُتراِقُبُه، َوُتفكِّ كانت امُلعلِّ

ِب وامُلْجَتِهد. مِلُشِكَلِة طاِلِبها امُلَهذَّ
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مُة في ُأُذِن َواِئل:  َهَمَست امُلعلِّ

ي ُأغِنَيًة َجميَلًة ِمْن ُتراِث  ًة ُتغنِّ َسِمْعُتَك َمرَّ

َبَلِدَك، ما رْأُيَك أَْن ُتْسِمُعنا ِإّياها؟

َعْتُه، َوَطلَبْت ِمْن  ها َشجَّ َد َواِئٌل َكثيرًا، َلكنَّ َتَردَّ

ُزمالِئِه أَْن ُيغّنوا َمَعُه.
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اّلب:  قاَل أَحُد الطُّ

َمتي! نا ال َنعِرُف اأُلغِنَيَة يا ُمعلِّ لِكنَّ

مُة:  امُلعلِّ

اْسَتِمعوا َجيدًا ِلوِائل، وَمْن َينَجْح ِمنُكم 

في ِإعاَدِة اأُلغِنيِة، َسأَْمَنْحُه الَعالَمَة 

شيد. ِة النَّ الكاِمَلَة في مادَّ
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وائٌل: َسُأغّني َلُكم َمقَطعًا ِمن ُأنشوَدٍة َفلسطينيٍة 

عبي »أَبو َعرب«.  للّشاِعِر وامُلغّني الشَّ

مِة  َبدأَ وائٌل الِغناَء ُمْرَتِبكًا،  لكنَّ َتشجيَع امُلعلِّ

اّلِب َجعَلُه ُيغّني ِبِثَقٍة َوُعذوَبة. َوِإْصغاَء الطُّ
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َهّدي يا َبحر هّدي

طّولنا في غيبتنا

وّدي سالمي وّدي

                        لألرض الّلي ربتنا

وُخذي سالمي يا جنوم

عالبيادر والكروم

وبعدا الفراشه بتحوم

8 َعْم تستنظر عودتنا





اّلِب  عنَد اْنِتهاِء اأُلغِنيِة َرَفَع َبعُض الطُّ

عاَدِتها. أَصاِبَعُهم ُمسَتعديَن إِلِ
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ٍق أَنَّ  راَح وائٌل َيسَتِمُع ِإَليهم َغيَر ُمَصدِّ

ذي  وَن ِبَلْهَجِة َوَطِنِه الَّ ِه ُيغنُّ ُطاّلَب َصفِّ

مَتُه الّلطيَفة َحِفَظِت  ، َوأَنَّ ُمعلِّ ُيحبُّ

اأُلغِنَيَة أَيضًا.
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منُذ َذلَك الَيوم، َلْم َيُعْد أََحٌد ُيضاِيُقُه؛ َبْل 

الُب َيَتساَبقوَن ِلَسماِع  في ُكلِّ ُفْرَصٍة كاَن الطُّ

الَكثيِر ِمْن ِحكاياِت َوُأغنياِت َبْلَدِتِه امُلْمِتَعة.
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حول الكاتب
عباده علي تقال، محام سوري وكاتب وفنان 
القصيرة  والقصص  األفالم  مجال  في 

واملقاالت األدبية.

حول القصة
والفنان  للكاتب  بلدي«  من  »أغنية  قصة 
املرتبة  في  الفائزة  القصة  هي  تقال  عباده 
أدب  حقل  العودة-  جائزة  في  الثالثة 
األولى،  األسطر  عبر   .2012 للعام  األطفال 
يعكس  إذ  نفوسنا،  بإبداع  الكاتب  يخترق 
لنا اإلحساس بالغربة من خالل ما يسببه 
بلد  في  الجئ  طفل  لدى  اللهجة  اختالف 
قلق  هدهدة  في  الكاتب  ويبدع  بلده.  غير 
في  املعلمة  إبداع  إظهار  من خالل  الطفل 
وائل، حيث متكنه من  الطفل  التعامل مع 
ويحبونها،  لهجته  أقرانه  فيألف  الغناء؛ 
مقطع  وباختيار  احترامهم.  هو  ويكتسب 
مفهوم  الكاتب  ميرر  باملعاني،  غني  شعبي 
بطريقة  لألطفال  الوطن  بدفء  اإلحساس 

سلسة. 


