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HANDALA: EL ICONO

حنظلة



www.arabevivo.com

يفُحيفي  يفُص   Haizam Naser - periodista     هيثم ناصر – 

يّد ي اللي   يّل التح يّل حلتوتها... بك يّل مرارتها، بك حنظلة في غرفتي توفي مكتبي رمز لطريقة النظر لليشياء، بك

يّد ال�ن يّل حيّتى رغبته في التغيير، ببقاءه بصدتورنا توبنفوسنا توبكتابتنا إلى ح   كا�ن يحمله حنظلة في الرسومات... بك

لَظةلة               Handalaَحظن

en  ف َمتكَت+ب+ي   mi oficina

رُغرفة+ي en  ف  mi habitación

un   َرمز ـِل ـ        símbolo de

لَظر ـِل ـ لَطريقة الظن
   la manera demirar

يشَألايشياء             las ا cosas

..ّل...      رُك con ِب ـ+  todo/a

su َمرارة+ها        amargor

su َحالةوة+ها        dulzura

el   الَتَح يّدي الةلي  desafío que

ـِمل+ه      portabaكان َيح

يفُروسومات  en  ف ال los dibujos

inclusoَح يّت ى                

َرغبة+ه ف الَتيغيي
   su deseo de cambio

 

ِب ـ+َبقاء+ه ِب ـ
   con su permanencia en

nuestros يفُصدةور+نا        pechos

nuestros يفُنيفوس+نا        espíritus

nuestra ـِكتابة+نا         escritura

hasta ِإىل َح يّد الن          ahora

  Haydal Ashur - farmaceútica     هديل عاايشور-َصيَدالنية 
  لقيتmessage أنا إ�ن ضويت ضوء غرفتي لقيت حنظلة، رسمة حنظلة فوق... توفتحت الموبايل توجاتني 

حنظلة فيها

si  ِإن َضويت   enciendo

رُغرفة+ ـي َضوء 
    la luz demi habitación

لَظةلة   encuentro  لَلقيت َحظن a Handala

el   َرمسة حظنظةلة    dibujo de Handala

en  فوق                      lo alto

si   لَفَتحت الوبايل enciendo el móvil

me جات+ن       viene

en  ف+ها    él  el mensaje

  Ahmad Al-Afgani – Comerciante de   tesoros orientales     أحد األفيغان – تاِجر يفُتَح ف ايَشرقية  
يّصة للهدايا    يّد فئة كبيرة من الشباب توالصبايا، خا حنظلة بيعتبر من اليشياء أتوالهدايا اللي بـتش

  ممكن

está  َب ـ+َيتعَترب      considerado

لَهلدايا  ـِم ن األايشياء أةو ا
     de las cosas o regalos

que الةلي ب ـ+تَش يّد     elige

لَكبية م ن ال ـ ـِفةئة 
   un gran sector de

الَشباب ةوالَصبايا
    los chicos y las chicas

especialmente خا يّصة ل ـ      para

لَهلدايا        los ا regalos

ـِتك ن           quizásيفُمم

يّمي اسمها نكبة... تاريخ تولتدتي عام النكسة... جنسيتي : أنا   اسمي حنظلة، اسم أبو َ ي مش ضرتور ي، أ
 مش فلسطيني ، مش أرتدني، مش لبناني، مش مصر ي، مش حد ، باختصار: ما معيش هوية، تول ناتو ي 

 أتجنس... محسوبك: إنسا�ن عربي تو بس

لَظةلة Mi   ـِاوسم+ي َحظن nombre es Handala

El     ـِاوسم أبو+َي    nombre demi padre

no  يفُم ش َضرةوري          es necesario

Mi    رُأ يّم+ي ـِاوسم+ها      madre se llama

Nakba                           َنتكبة

Mi   تاريخ ةوالةدة+ي fecha de nacimiento

el      الظنتكسةعام  año de la Naksa

Mi ِجظنسية+ ـي   nacionalidad

يفُم ش                No أنا  soy

palestinoـِفةلسطين            

يفُةدن                  jordanoرُأر

libanesرُلبظنان                 

egipcioَمصري           

nadieَح يّد                

en ِباخـِتصار      resumen

يفُهوية ما مع+ ـي ش 
  no tengo identidad

 ةوال ناةوي لَأَتَجسَّظن��س
   y no quiero nacionalizarme

َمحسوب+ك   
 en definitiva

ِإنسان َعرب
  una persona árabe

y  ةوَب��س             ya está
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يّن غاتدرت الوطن... توحين يعوتد حنظلة اًما في العايشرة، ففي هذه الس يّل تدائ  تولد حنظلة في العايشرة من عمره توسيظ
يّم سيأخذ في الكبر بعد ذلك.. قوانين الطبيعة المعرتوفة ل تطيّب ق عليه... إيّنه استثناء... ل�ن اًضا في العايشرة.. ث  سيكو�ن أي

ناجي العليفقدا�ن الوطن استثناء توستصبح المور طبيعية حين يعوتد الوطن.                                       

لَظةلة ف يفُةوـِلد َحظن
  nació Handala en

يفُعمر+ه ـِم ن  ـِايشرة  التعا
     el décimo año de su vida

..ّل ةدائ ًم اف لَظ وَس ـ+ي
  permanecerá siempre en

نِس يّ ن ـِذه ال ف ـ + ف َه
   pues con esta edad

غاةَدرت الَوط ن
  abandoné la patria

حنَي يتعوةد َحظنظةلة
  cuando vuelva Handala

 وَس ـ+يتكون لَأي ًضا ف التعاايشرة
   tendrá también diez años

سَّم                          despuésرُث

لَذـِل�ك رُتكرب َبتعد  يفُخذ ف ال وَس ـ+َيخأ
     comenzará a crecer después de eso

لَلتعرةوفة  لَطبيتعة ا لَقوانني ال
     las sabidas leyes de la naturaleza

لَطسَّبع ق عةل ى+ه no    ال يفُت se cumplen en él

+َّن+ه ـِاوسـِتثظناء     él   ِإ es una excepción

لَط ن ـِاوسـِتثظناء  ..ّن رُفقدان الَو يشَنِأل
     porque la pérdida de la patria 

  es una excepción

لَطبيتعية ومُألمور  وَس ـ+يفُتصِب ح ا
     las cosas volverán a ser 

naturales

لَط ن حنَي يتعوةد الَو
   cuando vuelva la patria

ـِمةلة ـِاجـِتماعية       Dalia Zaatar – Trabajadora social  ةدالية زعترة – عا
يّس أيّنه  بهذيك    ... هو ما راح يكبر... توفي نفس الوقت بـيعيّبر يشوية عن براءتنا... يشوية بطريقة... بـتح

اًما  اًما ... صغير … راح يدام تدائ   الطريقة احنا كفلسطينين، بيّرة من فلسطين، ما راح نكبر بهذيك الطريقة تدائ
  بر يء

no    يفُهَو ما راح يتكيفُبر     va a crecer

y   ةوف َنيف��س الَوقت  al mismo tiempo

يفُايشوية َع ن َبراءة+نا ب ـ+يتَعرِّبر 
    expresa un poco nuestra inocencia

لَطريقة يفُايشوية ِب ـ+
   un poco demanera

ـِحت يّ��س لَأ يّن ه    sientes ب ـ+ que

لَطريقة ِب ـ+هذي�ك ال
  de esa manera

ـِاحظنا َك+ـِفلَةلسطيظنيني
  nosotros, como palestinos

ـِم ن ـِفلَةلسطني   fuera  َب يّرة  de Palestina

لَطريقة ما راح نتكيفُبر ِب ـ+هذه ال
     no creceremos de esa manera

ةدائ ًما صيغي
 siempre pequeño

راح يدام ةداـِئ ًما َبريء
  será siempre inocente

  التقيت بالصدفة بالرسام ناجي …. كا�ن كاره في يشغله لنه مش عارف يرسم.. .. توناتو ي يشوف 
  يشغلة غير هالشغلة..قلت له: "انت يشخص جبا�ن توبتهرب من المعركة".. توقسيت عليه بالكلم... 

  توبعدما طيبت خاطرتو.. توعرفتو على نفسي تواني إنسا�ن عربي تواعي توملتزم... قلت له أيّني مستعد  
  ارسم عنه الكاريكاتير. كل يوم توفهمته اني ما بخاف من حدا غير من ال

 ناجيالَتقيت ب ـ+الَر يّوسام 
      me encontré con el dibujante Naji

يفُصدفة      de ِب ـ+ال casualidad

يفُايشيغل+ه كان كاِره ف 
     era horrible en su trabajo

يفُوسم يفُم ش عاِر ف ير ..ّن+ه  يشَنِأل
   porque no sabía dibujar

يفُايشيغةلة ناةوي يشو ف 
   quería ver un trabajo

يفُشيغةلة  distinto   غي ها ال a ese trabajo

le رُقةلت ل ـ+ه                  dije

انَت ايَشصخص َجبان
     tú eres una persona cobarde

يفُرب َم ن الَلتعَركة ب ـ + َتره
  huyes del combate

لَتكالم لَق يّسيت َعةل ى+ه ِب ـ+ال
      Fui cruel con él de palabra

ـِطر+ه لَطسَّيبت خا َبتعَدما 
  después de calmarle

سَّرفت+ه َعةل ى َنيف��س+ي  َع
    me presenté a él

..ّن+ ـي ِإنسان َعرب لَأ
     que era una persona árabe

يفُمةلَتِزم ةواعي ةو
  consciente y comprometido

le رُقةلت ل ـ+ه         dije

يفُوسم َع ن+ه ـِتع يّد لَأر يفُمسَت ..ّن+ ـي  لَأ
    que yo estaba preparado para 

  dibujar por él

las التكاريتكاتي      caricaturas

..ّل يوم               cada رُك día

سَّرهمت ه لَأ يّني    le    لَف expliqué que yo

ما ب ـ+أخا ف م ن َحدا
      no le tengo miedo a nadie

ـِم ن ال  nadamas    غي  que a Dios
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توتحفظني ... تولد حنظلة أيقونة تحفظ رتوحي
توهو . ..حنظلة توفي لفلسطين. ..من النزلق

إنه نقطة ... لن يسمح لي بأ�ن أكو�ن غير ذلك
إذا جال بخاطر ي ... عرق من جبيني تلسعني

ناجي العليأ�ن أجبن أتو أتراجع                  

لَظةلة لَأيقونة يفُةوـِلَد َحظن
    Nació Handala como un icono

َتحـِيف ظ رةوح+ ـي
   que protege mi alma

ـِالنِزالق      del ـِم ن ا desarraigo

..ّف ـِل ـ + ـِفلَةلسطني ةَو
  leal a Palestina

يفُهَو لَل ن َيسَم ح ـِل ـ+ ـي ِب ـ
   él no me permitirá 

 

لَذـِل�ك لَأن أكون غي 
       que yo sea otra cosa distinta a eso

+َّن+ه يفُنقطة َعَرق لَإ
     él es una gota de sudor

demi  ـِم ن َجبني+ ـي      frente

personaَتةلَسع+ ـن  

ـِطري ِإذا جال ِب ـ+خا
      si se me pasa por la cabeza

لَأن لَأجَب ن لَأةو لَأتراَجع
    acobardarme o echarme atrás

+َّظ ف  يفُمَو   Rami Yasin-Funcionario  رامي ياوسني- 

 مش غريب أيّنه حنظلة مذكور بذاكرتنا لكثر من خمس توعشرين سنة... فمفتاح العوتدة للساعة   

يّكد عوتدتنا يّسكين فيه لكثر من خمسين سنة... حنظلة هو المفتاح اللي بـيتأ   متم

لَغري+ب            no  يفُم ش  es extraño

لَظةلة َمذكور لَأ يّن ه َحظن
   que Handala esté presente

ـِكرة+نا   en  ِب ـ+ذا nuestra memoria

ـِم ن    por  يشَنِألكلَثر  más de

ـِعشري ن وَسظنة َخم��س ةو
 25 años

لَف ـ+ـِميفتاح التَعوةدة
      y es que la llave del regreso

 aúnـِل ـ+الساعة           

رِّستكني ف+ه يفُمَتَم
   estemos aferrados a ella

ـِم ن        por  يشَنِألكلَثر  más de

 50 años          َخمسني وَسظنة

Handala َحظنظةلة هو          es

ـِليفتاح الةلي         la  ا llave que

+َّكد            aseguraب ـ+يَتلَخأ

nuestro َعوةدة+نا        regreso

  Abdel Aziz Abu Gazala-artista plástico  عبد التعزيز أبو غزالة-ف يّظنان تشتكيةلي 

اًما حاضر...    ترِشرت، على ما أذكر، كا�ن تدائ حنظلة كا�ن في معظم كاريكاتيرات ناجي الربعين ألف اللي شُن

يّكدت حضور حنظلة   توبالتالي تكرار هذه الثيمة في أعمال ناجي أ

لَظةلة كان     Handala َحظن estuvo

لَظم كاريتكاتيات ناجي يفُمتع ف 
     en la mayoría de caricaturas de 

Naji

يشَألرَبتعني لَأل ف            las ا 40.000

ـِشَرت   que  الةلي يفُن fueron publicadas

رُكر       según َعةل ى ما لَأذ recuerdo

ـِضر كان ةداـِئ ًما حا
  estuvo siempre presente

por ِبالتال              tanto

ـِتتكرار هذه الثيمة
    la repetición de este icono

ف لَأعمال ناجي
    en los trabajos de Naji

+َّكَدت              aseguróلَأ

لَظةلة يفُحضور َحظن
   la presencia de Handala

ـِتعةلمي الـِتتكظنولوجي     Ahmad Abu Amira-Club Científico y Tecnológico  أحد أبو عمية-الظناةدي ال

يّمة    يّل أيشراف ال يّل الشعب الفلسطيني توك يّص في حلوق الغاصبين توهو رمز تدائم لك رحل لكيّنه ترك ابنه غ

  العربية

se َرَحل               fue

ـِتك يّ ن+ه            pero لَل él

dejó   َتَرك ـِاب ن+ه            a su hijo

ـِصبني يفُحةلوق اليغا سَّص ف  لَغ
         que se ahogó en las gargantas de los 

usurpadores

يفُهَو َرمز ةدائم ـِل ـ
     es un símbolo eterno para

ـِيفلَةلسطني ..ّل الَشتع+ب ال رُك
   todo el pueblo palestino

ومُأل يّمة التَعَربية ..ّل لَأايشرا ف ا رُك
       para toda la gente honrada de la 

 nación árabe
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si          لو رحل صوت ما ب ـترحل حظناجركم...                                          se va mi voz, no se irán vuestras gargantas

mis            عيون عةل ى بتكرة ةوقةلب  متعتكم...                                     ojos verán el mañana y mi corazón estará con vosotros

si         اليغن بتظل األغان                                                          لو راح  se va el cantante, quedan las canciones 

que        تمع القةلوب التكسورة ةوالةلي ب ـتتعان                                             unen los corazones rotos y los que sufren

..ّظ ف    Hakim Abu Kaf-Funcionario  حتكيم أبو ك ف-مو
هو رمز فلسطين تونبوءة ناجي العلي قبل استشهاتده... ناجي العلي هو اللي تويّقع أيّنه هناك راح تكو�ن   

 ثورة حجارة قبل ما تنتطل ق ثورة الحجارة... كا�ن استشهاتده قبل النتفاضة الفلسطينية التولى، يعني 

   انتفاضة الحجارة في فترة بسيطة توكانت ها ي إحدى النبوءات العظيمة للشهيد ناجي العلي 

يفُهَو َرمز ـِفلَةلسطني
     el el símboblo de Palestina

يفُنبوءة ناجي التعةلي
    la profecía de Naji Al-Ali

لَقبل ـِاوسـِتشرهاةد+ه
   antes de su muerte

él     يفُهَو الةلي َتو+َّقع  es el que se esperaba

يفُهظناك راح تتكون +َّن  لَأ
   que iba a haber

ـِحلجارة لَثورة ا
    la Revolución de las piedras

لَطـِةلع ق لَقبل ما َتظن
  antes de comenzar

كان ـِاوسـِتشرهاةد+ه
  su muerte fue

antes لَقبل ال ـ             de

ـِيفةلسطيظنية األةوىل ـِالنـِتيفاضة ال ا
   la 1ª Intifada palestina

es َيتعن                  decir

ـِحلجارة ـِانـِتيفاضة ا
    La Intifada de las piedras

ف لَفترة َبسيطة
      y en un período corto 

Fue كاَنت هاي        esta

ِإحدى اليفُظنبوءات التَعظيمة
     una de las grandes profecías

ل ـ+الشرهيد ناجي التَعةلي
   del mártir Naji Al-Ali

اًءا من السبع توثمانين، يوم النتفاضة التولى، تويوم   بـيزتداتد الطلب على حنظلة يعني زمن يرجع ابتدا

  النتفاضة الثانية اللي صارت، انفاضة القصى... فكا�ن الطلب عليه كثير قو ي

لَطلَةل+ب َعةل ى ب ـ+يزةداةد ال
    aumenta la demanda de

es َيتعن                    decir

َزَم ن يرَجع
      en un momento que se remonta a

ـِم ن        اًءا  a  ـِابـِتدا partir de

el الَسبع ةوثانني         87

ـِالنـِتيفاضة األةوىليوم  ا
   el día de   la 1ª Intifada

ـِالنـِتيفاضة الثانيةيوم  ا
   el día de   la 2ª Intifada

que   الةلي صارت             pasó a ser

يشَألقص ى   La   ـِانـِتيفاضة ا Intifada de Al-Aqsa

pues ف ـ         conector

لَطلَةل+ب َعةل ى+ه  كان ال
  era su demanda 

fuerte لَقوي              

يفُحيفي  يفُص   Muhind Salahat-periodista  مرهظند صالحات-

يّ ي إنسا�ن عنده أبعاتد إنسانية في تداخله بـيعني    حنظلة يعني ... أتو انتقال الرتوح من ناجي إلى أ

  له حنظلة

لَظةلة َيتعن َحظن
 Handala significa

llevar      ـِانـِتقال الرةوح  el alma

de  ـِم ن ناجي ِإىل        Naji a

ـِعظند+ه لَأ يّي ِإنسان 
   cualquier persona que tenga

profundidad لَأبتعاةد ِإنسانية       humana

ـِخل+ه         en  ف ةدا su interior

ب ـ+َيتعن ل ـ+ه
   significa algo para él
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http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Intifada
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Intifada
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
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  Alaa Abu Awaad-estudiante de ingeniería  عالء أبو عواةد-طاـِل+ب َهظنَدوسة 
يّل، هو الشيء الخر   حنظلة ل يؤلينا ظهره ليّنه غاضب ميّنا بل ليّنه إمامنا... حنظلة هو الح

لَظرهر+ه ال يفُيلؤل+نا 
    no nos da su espalda

ـِم ن+نا ـِض+ب  ..ّن+ه غا يشَنِأل
    porque esté enfadado con nosotros

+َّن+ه ِإمام+نا يشَنِأل َبل 
      sino porque es nuestro guía

..ّل            لَحل él   هو ا es la solución

él    هو الَشيء الَخر   es la otra cosa

si          لو رحل صوت ما ب ـترحل حظناجركم...                                          se va mi voz, no se irán vuestras gargantas

mis            عيون عةل ى بتكرة ةوقةلب  متعتكم...                                     ojos verán el mañana y mi corazón estará con vosotros

ـِدس     Muhammad Tamam-Ingeniero  م يّمد تام-يفُمرَهظن

si          لو رحل صوت ما ب ـترحل حظناجركم...                                          se va mi voz, no se irán vuestras gargantas

mis            عيون عةل ى بتكرة ةوقةلب  متعتكم...                                     ojos verán el mañana y mi corazón estará con vosotros

si         اليغن بتظل األغان                                                          لو راح  se va el cantante, quedan las canciones 

que        تمع القةلوب التكسورة ةوالةلي ب ـتتعان                                             unen los corazones rotos y los que sufren

Abandona     حظنظةلة !... غاةدر كل جرائد التعال !                                            todos los periódicos del mundo

y               ةوابق ى ف رحم أمي هظناك جرحا ةويامسيظنة حظنظةلة   quédate en el seno demi madre allí, como herida y jazmín de Handala

Llamaré      وسخأمسي كل اةوالةدي التعشرة حظنظةلة                                                     a mis diez hijos Handala

El    اال يّةول حظنظةلة                                                                                   primero será Handala

y          ةوالثانية وستتكون بظن ًت ةولتك ن وسخأمسيرها حظنظةلة                           la segunda será una niña pero la llamaré Handala

y   ةوالتعاايشر حظنظةلة                                                                                    al décimo, Handala

para         حت ال يقولون ان وسرقت مظنرهم الرمز                                       que no digan que yo les robé el símbolo

y           ةويظنسوا أن�ك مظنذ ةولدت غيت أمسي حظنظةلة           olviden que tú, desde que naciste, cambiaste mi nombre a Handala

A       ةوبتعد األن ل ن نتاج  أوسامي                                              partir de ahora, ya no necesitaremos nombres


