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أنما إسبانيا فحديث آخر لننهّ حديث جميل وتأريخي لننهّ إسبانيا بالنسبة ل كانت عبارة… وجع قومي وتاريخي…
يعني ،ل يكمن أن أصفها ،كنت أشعر أننهّ كل حجر أدوس عليهّ يطلع ل من تحتهّ خليفة من خلفاء الدولة الموية
أفنما إسبانيا ففـَ...

فحديث آفخر
Es otro hablar

En cuanto a España,
pues

للننهّ )للفننّ+ـَهّ( فحديث فجميل وتاريخي
Porque es un hablar bello e histórico

ل ييلكمن فأن أفلصفها يكنت فأشيعر أفننهّ يكنل فحفجر أدوس عليهّ

يعني

No la ppuedo describir

Es decir

Sentía que

Cada piedra que piso sobre ella

للفننهّ لإسبانيا

لباللنسبة ل

porque España

con respecto a mí

يطفلع ل

لمن فتحتهّ )فتحت الفحفجر(

فخليفة لمن يخفلفاء الفدولة اليفموية

Sale a mí

De debajo de ella

Un califa de los califas abbasíes

كافنت لعبارة فعن فوجع فقومي وتاريخي
Fue una expresión de
Fue como...

Un dolor nacional e histórico

اللغة السبانية لغة متونترة ،عنيفة ،فيها حرارة ،ليس فيها أنصاف حلول ،وكانت تشبهني… كان أول هي تشبهّ،
يعني اللغة السبانية تشبهّ مثلل رقص الفلمنكمو ،تشبهّ مصارعة الثيان ،تشبهّ الغناء السبان يعني حيث كل شء متونتر…
كافنت يتشلبهـَني

كان أفوولل...

هي يتشلبهّ...

No hay en ella

Medias soluciones
medias tintas

Se parecía a mí

Fue, en primer lugar

Se parece a...

اللغناء السبان

فحييث...

يكنل ش يمتففوتتر

El cante español

...donde...

Todo es tenso

اليلغة اللسبانية...
La lengua española es

يلغة يمتففوتترة ،فعنيفة

Una lengua tensa, violenta

En lla hay calor

يعني

يتشلبهّ فرقص الفلمنكمو

فمثفلل

يمصافرعة الثيان

Es decir

Se parece al baile flamenco

Por ejemplo

La corrida de toros

فليس فيها

فيها فحرارة

فأنصاف يحلول

هناك راقصة متوترة ،الراقصة السبانية تند أظافرها لتقتطف النجوم… الكموريدا كمن لها عنفها لها وحشيتها إنل أننها
كانت تنثل حالة من التونتر السبان… هذا ك نلهّ أفادن كثيا ف كتابتي وأصدرت كتابا فيها روح ،فيها روح إسبانيا تتجنل
بصورة واضحة جددا هو كتاب "الرسم بالكملمت"
يهناك...
Hay

رالقصة يمتففوتترة
Una
bailarina/bailaora
tensa

لإنل أفننها...

كافنت فيتتثل

Si bien ella

representaba

يفتند فأظافرها لـَـَفتقتفلطف الينجوم

الرالقصة السبانية

الكموريدا فكمن

لها يعنفها

لها فوحلشيتـَها

La bailaora española

Extiende sus uñas

Para arrancar las
estrellas

La corrida también

Tiene su violencia

Tiene su salvajismo

حالة من التففوتتر اللسبان

هذا يكنلـَهّ

فأفادن فكثليا

ف لكتابـَتـَي

فأصفدرت لكتابا...

En mi escritura

Publiqué un libro

فيهّ روح إسبانيا ت فتففجنل

Un estado del nervio español

Todo esto

لبصورة والضحة لجددا

يهفو لكتاب...

de manera clara

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

Me sirvió mucho

“الفرسم لبالفكملمت"

Es el libro...

ف فمدفخل الفحمراء كان للقاؤنا )للقاءّ+ـَنا(

En el que el alma de España se
manifiesta

”“Pintar con palabras

ما فأطَفيبَ اليلقيا

لبل ميعاد
!...sin cita

فعينان فسوفدوان
Dos ojos negros

ف فحفجفريلهم

ت ففتوافلد افلبعاد لمن فأبعاد

فهل أنلت إسباننية؟

سافءلتيـَها

En sus dos piedras
preciosas

Creándose dimensiones de las dimensiones
Se hacen más hondas y profundas

?¿Eres española

Le pregunté

En la entrada de la
Alhambra

)فحفجفرينّ+هم(

Fue nuestro encuentro

¡Que bueno el encuentro...

قافلت

وف فغرناطَة...

ميلدي

Dijo

Y en Granada...

)Mi nacimiento (nací

)ساءلتّ+ها(

