
ننهّ إسبانيا بالنسبة ل كانت عبارة… وجع قومي وتاريخي…  ننهّ حديث جميل وتأريخي ل نما إسبانيا فحديث آخر ل أ
ننهّ كل حجر أدوس عليهّ يطلع ل من تحتهّ خليفة من خلفاء الدولة الموية يعني، ل يكمن أن أصفها، كنت أشعر أ

ففـَ... نما إسبانيا  فخرفأ فجميل وتاريخيفحديث آ فحديث  نن+ّـَهّ)  فلل ننهّ ( لإسبانيالل ننهّ  لنسبة لفلل فعنلبال لعبارة  فنت  فقومي وتاريخيكا فوجع 
En cuanto a España,

pues
Es otro hablarPorque es un hablar bello e históricoporque Españacon respecto a míFue una expresión de

Fue como...
Un dolor nacional e histórico

لصفهايعني فأ فأن  لكمن  يي ننهّل  فأ يعر  فأش يكنت  فجر أدوس عليهّ  فح نل  فلع ليك فتحتهّ يط فجر)لمن  فح فتحت ال فموية( يل فدولة ا فلفاء ال يخ لمن  فخليفة 
Es decirNo la ppuedo describirSentía queCada piedra que piso sobre ellaSale a míDe debajo de ellaUn califa de los califas abbasíes

نترة، عنيفة، فيها حرارة، ليس فيها أنصاف حلول، وكانت تشبهني… كان أول هي تشبهّ،  اللغة السبانية لغة متو
نتر…  لل رقص الفلمنكمو، تشبهّ مصارعة الثيان، تشبهّ الغناء السبان يعني حيث كل شء متو يعني اللغة السبانية  تشبهّ مث

للسبانية... يلغة ا فعنيفةال تترة،  فو فت يم فحرارةيلغة  يحلولفليس فيهافيها  لبهـَنيفأنصاف  يتش فنت  لل...كا وو فأ لبهّ...كان  يتش هي 
La lengua española esUna lengua tensa, violentaEn lla hay calorNo hay en ellaMedias soluciones

medias tintas
Se parecía a míFue, en primer lugarSe parece a...

فرقص الفلمنكمويعني لبهّ  لليتش فث فرعة الثيانفم لغناء السبانيمصا يث...ال تترفحي فو فت يم نل ش  يك
Es decir Se parece al baile flamenco Por ejemplo La corrida de toros El cante español ...donde... Todo es tenso 

ننها نل أ ند أظافرها لتقتطف النجوم… الكموريدا كمن لها عنفها لها  وحشيتها إ هناك راقصة متوترة، الراقصة السبانية ت
نل نلهّ أفادن كثيا ف كتابتي وأصدرت كتابا فيها روح، فيها روح إسبانيا تتج نتر السبان… هذا ك نثل حالة من التو كانت ت

ددا هو كتاب "الرسم بالكملمت" بصورة واضحة ج
تترةيهناك... فو فت يم لقصة  لقصة السبانيةرا فأظافرهاالرا ند  ينجوميفت لطف ال فت فتق فكمنلـَـَ يعنفهاالكموريدا  لشيتـَهالها  فوح لها 

HayUna
bailarina/bailaora

tensa

La bailaora españolaExtiende sus uñasPara arrancar las
estrellas

La corrida tambiénTiene su violenciaTiene su salvajismo

ننها... فأ نل  تثللإ فيت فنت  للسبانكا تتر ا فو فت نلـَهّحالة من ال يك لياهذا  فكث لكتابـَتـَيفأفادن  لكتابا...ف  فدرت  نلفأص فج فت فت فيهّ روح إسبانيا 
Si bien ellarepresentabaUn estado del nervio españolTodo estoMe sirvió muchoEn mi escrituraPubliqué un libroEn el que el alma de España se

manifiesta

ددا لج لضحة  لكتاب...لبصورة وا فو  فكملمت"يه لبال فرسم  “ال
de manera claraEs el libro...“Pintar con palabras”

فحمراء فخل ال فمد للقاؤنا ف  للقاء+ّـَنا)كان  يلقيا( فيبَ ال فأطَ فدوانلبل ميعادما  فسو فعينان 
En la entrada de la

Alhambra
Fue nuestro encuentro¡Que bueno el encuentro......sin cita!Dos ojos negros

لهم فري فج فح ف 
فرين+ّهم) فج فح )

فأبعاد لمن  فلبعاد  فلد ا فتوا نية؟فت لت إسبان يتـَهافهل أن فءل سا
(ساءلت+ّها)

En sus dos piedras
preciosas

Creándose dimensiones de las dimensiones
Se hacen más hondas y profundas

¿Eres española?Le pregunté

فلت فغرناطَة...قا ميلديوف 
DijoY en Granada...Mi nacimiento (nací)

قصيدة "غرناطَة"
ف مدخل الحمراء كان لقاؤنا
ما أطَـَيبَ اللقـَيا بل ميعاد

عينان سوداوان ف حجريهم
تتوالـَد البعاد مـَن أبعـَاد

هل أنت إسبانية ؟ ساءلـَتها
قالت: وف غـَرناطَة ميلدي

www.arabevivo.comنزار قبباني وإسبانيا

https://sites.google.com/site/arabevivo/
https://youtu.be/JG56AFnC5TM

