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دەسپەڕچی گەورە

ڕهشید مهحموود
مێزێک لەسەر تەختەی شانۆکەیە ،تابلۆی "دەسپەڕچی گەورە"ی سێلڤادۆر دالی ،لەسەر
دیواری پشت مێزەکە هەڵواسراوە .کورسیێک ،لەالی چەپی بەردەم مێزەکەیە .پیاوێکی
کاسکێت بەسەر ،لەسەر کورسی پشتەوەی مێزەکە دانیشتووە .تەپڵەکێک ،پاکەتێک
جگەرە ،چەند کاغەز و پێنووسێکیش لەسەر مێزەکەن .بۆ ماوەی سی چرکە،
ڕووناکییەکە لەسەر مێزەکە دەدرێت.
(دەنگی پێی پیاوێک دێت ،کە هەناسەبڕکێیەتی ،ڕووناکییەکە دەکەوێتە سەر پیاوەکە ،کە
نزیک دەبێتەوە لە مێزەکە ،بۆ ماوەی یەک خولەک ،مۆسیقای""Requimی مۆزارت
لێدەدرێت).
بیست و حەوت ساڵ گەورەم! تۆش پێم دەڵێی بۆ کوشتم؟ بەاڵم ،کە جەنگ هەڵگیرسا،
نە چەکێکمان هەبوو بۆ سەرشان و نە گیرفانێکیش بۆ دەستەکانمان .پێاڵوی
چارەنووسێکی باش ،پڕ بە پێی ئێمە نەبوو .بە قسەی زل و درۆ بەگریمانکرد ،هاهاهاها.
تەنانەت شیعرێکیشمان لەبەر نەبوو ،بۆ بەرزکردنەوەی پلەی گەرمی سلیزیی ورەمان،
بەاڵم لەوێ ،لە پەنایەک ،بە دەست هانکە هانکم لە خۆم هێنا.
(دادەنیشێتە سەر کورسییەکەی بەردەم مێزەکە ،دەنگی مۆسیقایەکە کەم دەبێت،
بەجۆرێک ،کە دەنگی قسەکردنی بەتەواوی زاڵ بێت بەسەر دەنگی مۆسیقا).
تێدەگەم ...دەزانم ،کە ئێستا دەڵێی تەواو شێتانەیە( ،بە خەمگینییەوە) ،بەاڵم گەورەم
بیست و حهوت ساڵ کەم نییە.
(پێنج چرکە بێدەنگ دەبێت).
هاندەری هەمان یانە و هەمان هەڵبژاردە بووین .دڵنیانیم ،بەاڵم ڕەنگە بردنەوەی یانەکە،
هەڵبژاردەکەمان و ڕەحەتبوون ،هەمان چێژیان پێ بەخشیباین.
(دەستێک بەڕیشیدا دێنێت).
دواجار کوشتم .ئاخر چوارده ساڵ چاوت لەسەر سمت و مەمکی قیت بێت و نەتوانی
دەستیان بۆ ببەیت ،چواردە ساڵ چاوچاوانێ بکەیت و شەرمێک ،کە سەرچاوەکەی
پەروەردە و ئایین بوو ،نەیهێشت هەستم دەرببڕم و بڕۆمە پێش( .دەنگی بەرز
دەکاتەوە) چواردە ساڵ بشکێیی ،بسووتێیی ،بمریی ...بمریی ...بمریی( ...بە دەنگی نزم)
چواردە ساڵ ،چواردە هەزار جار گریان ،کوشتنی چواردە هەزار وشە و هەست.
کێشانی چواردە هەزار پاکەت جگەرە ،چواردە هەزار ویست ،لەنێومدا بۆگەنیان کرد،
گەورەم.
(ئاماژە بۆ تابلۆی "دەسپەرچی گەورە"ی سێلڤادۆر دالی دەکات).
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پێت وایە ئەم تابلۆیە بێهۆکار کێشراوە؟
(بەدەنگی بەرز) تابلۆی "دەسپەڕچی گەورە" ئێمە لە هەرزەکارییەوە فێری دەسپەڕلێدان
دەبین .دەسپەڕ بەسەر سەرپۆش ،سفور ،عەبابەسەر و هەر هێندە قژی لە ئێمە درێژتر
بێت ،لێدەدەین .لە "باتە ،لەنگه و مۆڵەکان" چاومان هەر لەسەر مەمک ،سمت و
ڕانەکانیان بوو .مرۆڤ بە شکست خواردوویی لەدایک نابێت ،نە بەدوای شکستدا
دەگەڕێین و نە شکستیش بەدوامانەوەیە .ئەوەی ڕوودەدات ئەنجامی هۆکارگەلێکن،
شکست ،وەک میوانێکی ناوەخت ،عەبووس و ناحەز دێتە المان ...شکست :ئەنجامی ئەو
هۆکارانەی ،کە هی خۆمان نەبوون ،کاردانەوەی ئەو کارانەی ،کە ئێمە نەمانکردن.
(دەستی ڕاستی بە قژیدا دەهێنێت) سوپاس بۆ ئەو کچە مەکسی لەبەرانەی ،لە کاتی
ئاوپڕژێنکردنی بەردەگهی ماڵهکانیان ،القەکانیانیان پێشان دەداین ،ئهگەر نا تەنیایی
دەیخنکاندین.
(سەیری پیاوە کاسکێت بەسەرەکە دەکات).
وندهبین و ئومێدێك دهماندۆزێتهوه ،فێری فڕین دهبین و باڵهكانمان دهشكێن .كه
ئێوارهش ئیفلیج دهبێت و پیاسهكان له ڕۆیشتن دەکەون و ئهستێرهش دڵی دهچێت
لهخامۆشیی؛ ئیتر شهو بهپێی پهتییهوه بهرهو دڵتهنگی ههنگاو دهنێت .هاوڕێم چهند له
تهنیاییمت كهمكردووهتهوه ،ئهو سپێدانهی خۆر لەبیری دەکرد هەڵبێت؟ ها! ئهم تهمهنه
الوییه كاڵفامه لهشۆستهكانی ژیان ههنگاوهكان دهونوسێتهوه ،تا بگاته ئهبهدییهت ،بەاڵم
ههمیشه مهنفایهك ههیه ،كه له دورگهی دڵنهوایییهوه ،پەڵکێشی ناو دۆزەخی
گومانەکانمان دەکات.
(سەری دەهەژێنێت).
ئاخر گەورەم ،تەمەنت بگاتە بیست و حهوت ساڵ و بیست و حهوت هەزار مەراق ڵە
دڵتدا زیندە بەچاڵ بکەیت ،چیت بەسەر دێت؟
پلیکانەکان ،دهرگه و پەنجەرە ،چایخانە و باڕەکان ،پشت سەیتەرە ،شەقام ،مێز و
کورسییەکان ،گەواهیدەری بیستنی پرتەوبۆڵەی ڕووخان و شکستەکان بوون .دەیانزانی
چەند جار عاشق بووم ،چەند جوێنم داوە .کە وشەکان دەتوانەوە ،چۆن هەناسەکانم
تەنگ دەبوون .لەوە بگەڕێ ،گرینگتر لەدەست چوو .چۆن دەبوو ،ئهگەر لەنێوان ئەو
هەموو تێڕوانینە جیایانەی بۆ ژیان خەمڵێنرابوون ،یەکێکیانم هەڵبژاردبا ،ئایا پێیەوە
ئاسوودە دەبووم؟ ها! ڕەنگە ئەوسا ژیانم ببا بە موعجیزەیەکی مەزن.
(پەنجەی بۆ پیاوە سەر بە کاسکێتەکە درێژ دەکات).
تۆش دەزانی حەمامێکی سەر جەمەلۆن سەرلەشکری پڕچەکترین سووپای یادەوەریی
بوو .دۆشداماو لەنێوان دۆزەخی تۆ و ئەوانیتر دەوەستام .لەودیو کۆشکی
حەزەکانتانەوە ،چ کەالوەیەکی ڕووخاو بووم.
(سەری خۆی دەخورێنێت).
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لەبەرخۆمەوە دەکەوتمە ئاخاوتن؛ مۆسیقای من ،بێدەنگی دوای باران بارینە ...مۆسیقای
من ،بێدەنگی دوای باران بارینە.
(مستێک لەسەر مێزەکە دەدات و هەڵدەستێت ،پیاوە کاسکێت بەسەرەکەی پشت مێزەکە،
جگەرەیەک دادەگیرسێنێت).
دەزانم کوشتن تاوانێکی مەزنە دەرهەق بە مرۆڤایەتیی ،هیچ بیانوویەک ئەوە ناهێنێ
مرۆڤێکی لەسەر بکوژیت ،بەاڵم گەورەم :گەرما بوو ،بێحەوسەڵە ،بێمۆسیقا.
(بەدەنگێک له جۆری دانپێدانان).
بەڵێ ،گەرمایەکی بەتین .چلەی هاوین ،هەڵبەتە گەر لە هەولێر ژیابیت ،تێدەگەی ،کە
بەیانیانی هەولێر چەندە کەئابین ،بەاڵم بەیانی نەبوو .دوای نیوەڕۆیەکی بێبەزەیی،
دهرگهی حەوشەم کردەوە و گەرمایەک ،کە ئێسقانەکانت دەکرۆژێت ،خەریک بوو
چاوەکانم کوێر بکات.
(سەیرێکی پیاوە سەر بە کاسکێتەکە دەکات و دەوەستێت ).هێشتان پێت وایە ،کە من
گرفتێکی دەروونیم هەیە؟ بەاڵم با پێت بڵێم ئەم جۆرە گەرمایە؛ ئهگەر کەسێکی زۆر
بەدبەختی وەک من نەبێت ،توخنی ناکەوێت .دوای دەسپەڕلێدان لەسەر کچی جیرانتان،
کە حیسابی پوشکە گیایەکت بۆ ناکات ،لە حەمامە سەر جەمەلۆنیەکە دێیتە دەرەوە و
گەرماش بێبەزەییانە زەفەرت پێببات ،چی دەکەی؟ لەو کاتەشدا کچە شۆخ و شەنگەکەی
جیرانتان لەبەر سپلیت هەڵدەستێ و دێتە دەرەوە بۆ زبڵ فڕێدان ،گەورەم.
(بەدەنگێکی بەرز).
زبڵ فڕێدان ...تۆ وا هەست دەکەیت ،ئەوە حەز ،ئارەزوو و هەستەکانی تۆیە دەیخاتە
نێو زبڵدانەکە و تۆش هیچت لەدەست نایەت ،هیچ.
(دەنگی نزم دەکاتەوە).
بێئەوەی ئاوڕێکیشت لێبداتەوە ،دەڕواتە ژوورەوە ،تۆش چاوت لەسەر سمتیەتی ،کە
لەنێو مەکسییە نارنجیەکەی دەرپەڕیوە.
(بەدەنگێکی بەرز).
ئاخر گەورەم ،ئەم دیمەنە ئەژدادی گام( .بە شلەژاوییەوە) هێشتان دەتەوێت لێم بپرسی،
کە بۆچی کوشتم؟! نا ...نا...
(دەڕواتەوە الی مێزەکە ،دەنگی مۆسیقاکە کزتر دەبێت .لەسەر کورسییەکە دادەنیشێت
و بەدەنگێکی هێمنانە)
ئاخر ئەم دیمەنە ئەژدادی گام.
(دەنگی بەرز دەکاتەوە و السایی کەسە ئایینیی و بەتەمەنەکان دەکاتەوە)
حەڕامە ...عەیبە ...شوورەیییە ...نابێ ...ناکرێ ...لەگەڵ شکۆی خێزانمان ناگونجێ...
ئابڕووبەرانەیە ...نابێ..
ناکرێ...
(چەند جارێک نابێ و ناکرێ دووبارە دەکاتەوە).
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ناخم پڕە لە کەبت ،کەبتی سێکسیی ،سیاسیی ،ئایینیی و کۆمەاڵیەتیی.
(دەڕواتە الی ڕاستی مێزەکە و هەردوو دەستی دەخاتە سەر مێزەکە ،بەدەنگێکی زۆر
نزم) ،ئاخر گەورەم ،بەڕاستی ناخم پڕ بوو لە کەبت ،لە پرسیار ،لە ترس ،لە دڵەڕاوکێ،
لە ویست ،لە خەیاڵ.
(بە دەنگێکی بەرزتر).
گوتیان وامەکە؛ وامنەکرد.
بێئەوەی پێم بڵێن :بۆ؟
بێئەوەی بهێڵن بڵێم :بۆ؟
گوتیان بڕۆ؛ ڕۆیشتم.
بێئەوەی پێم بڵێن :بۆ کوێ.
بێئەوەی بهێڵن بپرسم :بۆ کوێ؟
(دەنگی مۆسیقاکە نامێنێت .بۆ ماوەی سی چرکە ،ڕووناکی سەر تەختەی شانۆکە
دەکوژێتەوە .دەنگی ئاخ و ئۆف دێت .ڕووناکییەکە ،لە الی چەپی دیوارەکە دەدرێت و
تەنیا سەری کوڕەکە دیارە و دێتەوە بەردەم بینەران .بەخێرایی زنجیری کابۆیەکەی
دادەخات و قایشەکەی دەبەستێت .سەیری پیاوە شەبقە بەسەرەکەی سەر مێزەکە
دەکات).
هاهاهاهاها جارێکیان گانێکم نەکرد ،زۆر خۆش بوو ،هاهاهاها.
(لە مێزەکە نزیک دەبێتەوە و هەردوو دەستی لەسەر مێزەکە دادەنێت).
بڵێی داینەسۆرەکان چۆن گانیان کردبێ؟ پێمەکەنە ،ماوەیەکی زۆر بیرم لەوە دەکردەوە،
بڵێی دۆلفین و دایناسۆرەکان چۆن گانیان کردبێ ،هاهاها.
(بە بێتاقەتی دادەنیشێتە سەر کورسییەکەی بەردەم مێزەکە ،پیاوە شەبقە بەسەرەکە
جگەرەیەک یتر دادەگیرسێنێت ،دەنگی مۆسیقاکە دووبارە بە کزی دهبیسترێت)
بەاڵم گەورەم ،گەرما بوو .لەو سەردەمەی باسی دەکەم ،هەموو شتێک حەڕام بوو (بە
پێکەنینەوە) ،وەک بڵێی ئێستا هەموو شتێک ڕەوا بێت ،هاهاها.
(هەڵدەستێتەوە سەر پێ و بەڕێکیی ،ڕوو لە بینەران دەکات و دەستەکانی لە پشتەوە
دەگرێت).
هەڵەیت ئهگەر وابیر بکەیتەوە من بانگەشە بۆ بێئەخالقی دەکەم ،هەڵەی...
(پەنجە بۆ پیاوە سەر بە کاسکێتەکە درێژ دەکات).
هەڵەی گەورەم ...ئەو شتانەی دەمەوێت پێتی بڵێم و دانیان پێدا بنێم ،نائەخالقی نین.
بەڵکو کاتێک کەبت دەکرێن ،مرۆڤ بەرەو بێئەخالقی دەبەن.
(دەستەکانی دەخاتە نێو گیرفانی)
ئاخر پیاوێکی گیرفان بەتاڵی ژێر حەمامێکی جەمەلۆنیی ،جگە لە دەسپەڕ ،چیتری هەیە؟
چ شتێکی لە دەست دێ ،ها؟
(بە غروور و خۆبەزلرانییەوە).
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تووانیوومە لەگەڵ بەناوبانگترین کەسایەتییەکان گان بکەم ،بڕوا دەکەی؟ لەگەڵ "مۆنیکا
بووڵووچی" ،لەگەڵ "نانسی عەجرەم و لەیال فەریقی ،لۆکە ،هەیفا وەهبی" تەنانەت
ئەوانەیشی ،کە بەر لە لەدایکبوونم مردبوون .لەگەڵ هەموو ئەو کچانەش ،کە سەیریان
نەدەکردم.
(بۆ الی مێزەکە دەڕواتەوە).
دەزانی چی گەورەم ،لەگەڵ هەر کچێک ویستبێتم ،گانم کردووە ،تێدەگەی ...ڕێک ئەمە
یەکێکە لە برینەکانم ،یادەوەرییم لەگەڵ ئەو کچانە دەمکوژێت ...دەمکوژێت ...سەختە
سەخت "ئەو ڕووداوانەت بەبیربێتەوە ،کە ڕوویان نەداوە*" ،تێدەگەی گەوەم؟
(دەڕواتە پشت مێزەکە و دەستی لەسەر شانی پیاوە شەبقە بەسەرەکە دادەنێت ،ئاهێک
هەڵدەکێشێت ).بەڕاستی گەرمایەکی بەتین بوو ،بێعەینەک ،بێکاسکێت ،ژیانم وەک دۆڵێک
لە دۆزەخ دەهاتە پێش چاو.
(دەست لەسەر شانی پیاوەکە هەڵدەگرێت و دەگەڕێتەوە پێش مێزەکە).
باوەڕدەکەی تەنانەت قەحپەیەکیش ڕازی نەبوو ،گانم لەگەڵ بکات.
(دەوەستێت).
گوتیان لە فالن شوێن ،لەسەر فالن جادە ،دەتشێلن و بە دڵی خۆشت ،لەگەڵیان
ڕادەبوێڕی .هەڵبەتە گەر پارەیەکی زیاتریان پێبدەیت.
(دەستی ڕاستی بۆ دەمی بەرزدەکاتەوە و پەنجەی دۆشاومژەی دەگەزێت).
ئێ ،خۆ من نەمدەویست جەستەم بۆ بشێلن ،بەڵکو ویستی من .تەنیا گانەکە بوو.
(سەیری پیاوە کاسکێت بەسەرەکە دەکات).
کێری ڕەپم ،شل بووەوە لە داخان ،پارەشم پێنەما .ناڵێم پیاوێکی بەدبەختم ،نا كاری
من گلەیی کردن نییە ،ئەسلەن گلەییکردن کاری ترسنۆکەکانە ،بەاڵم دوای ئەم ڕووداوە،
سڵم لە سێبەری خۆشم دەکردەوە.
(لەبەر دەم مێزەکە هاتوچۆ دەکات ،بەشلەژاویی و سەریشی دەجووڵێنێت).
ئاخر دەبوایە بیکوژم گەورەم( ،بەدەنگی بەرز ).جگە لەمه ،دەبوایە چیتر بکەم؟ دەسپەڕ
لێبدەمەوە؟
(بەدەنگێکی لەسەرخۆ و هێمنانە).
نیوکاتژمێر دانیشتن لە هۆڵی چاوەڕوانیی .نیو کاتژمێر بە سەیرکردنی کچە نیمچە
ڕووتەکانی سەر بەرگی گۆڤارێکی بەردەمت ،کە سەیری دیوارەکەش دەکەیت ،دەبینی
کچێکی ئەسمەر ،بە قژێکی درێژ و ڕەنگ خورمایی ،بە جلێکی یونیفۆرمی کورت ،کە
سمتی لەنێو جلەکانی دەرپەڕیبوو؛ خەریکی شێالنی پشتی پیاوێکە ،کە لەسەر تەختەیەک
لەسەر زگ ڕاکشاوە و خاولیێکیش ،سمت و القی داپۆشیوە ،دیمەنی ئەم تابلۆیە زیاتر
ورووژاندمی .ئەوساتە بیرم لەوە دەکردەوه ،کە بە چ شێوازێک ،گانی لەگەڵدا بکەم!
(سەیری بینەران دەکات و پێدەکەنێت).
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هاهااها .بڕوا بکەن لە کاتی دەستبازیی ،خەریکی "کاندی کراش"ی حیز بوو بە مۆبایلە
گاالکسییەکەی.
(برۆیەکی بەرزدەکاتەوە و هەردوو دەستی لە پشتەوەی دەگرێت).
هەرزەکار بووین .بێئەوەی ترسم لە گەڕانەوەی باوکم هەبێت بۆ دووکانەکە ،ماچیم
دەکرد ،مەمکیم دهگرت.
(سەیرێکی پیاوە کاسکێت بەسەرەکە دەکات و پێدەکەنێتەوە ،لەگەڵ پێکەنینی پیاوەکە،
دەنگی مۆسیقاکەش بەرزدەبێتەوە).
هاهااها .گەورەم ،خەریکی دەستبازیی بووم لەگەڵی و ئەویش خەریکی یاریکردن.
دەستم بە قژە ڕەشەکەیدا هێنا و گەردەنیم ماچ دەکرد ،زەوقم هێندە هەستابوو ،کە
ساردی و بێباکی ئەوم لەبەر چاو نەدەگرت.
(دەستی لەسەر کورسی بەردەم مێزەکە دادەنێت و سەری نزم دەکاتەوە ،دەنگی
مۆسیقاکە نزم دەبێتەوە).
دواجار خۆی لەژێر دەستم ڕزگارکرد ،شتومەکەکانی هەڵگرت و ڕۆیشت ،وەک بڵێی لە
بیابانێک بێت و مارێک پێتەوە بدات ،بێباکانەش لەبەر چاوت ون ببێت.
(لەسەر کورسییەکە دادەنیشێت و قاچی چەپی دەخاتە سەر قاچی ڕاستی و دەستی
ڕاستیشی دەخاتە سەر مێزەکە ،دەنگی مۆسیقاکە بەرز دەبێتەوە).
یەک ڕووخسارمان هەیە بۆ عەبەسبوون .بێبەهانە خۆم لە هەموویان تووڕە دەکرد،
دەمخواردەوە و دەگریام .عەشق و کەبتی سێکسیم بۆ لێکجوودا نەدەکرایەوە ،هەر
مێییەنەیەک سەیری کردبام ،وامدەزانی عاشقی ئەوم و ئەویش هاوهەستمە.
(دەستی ڕاستی ،کە لەسەر مێزەکەیە ،بەرزی دەکاتەوە ،تا ئاستی ڕووخساری و
دەیکێشێت بە مێزەکەدا).
ئاخر من چۆن لە مانای هاوڕێیەتی نێوان خۆم ڕەگەزی بەرانبەرم تێگەیشتبام؟
هەرکاتێک قسەم لەگەڵیان کردبا ،بیرم الی ئەوەبوو چۆن دەستم پێیان بگات ،ئاخر
چۆن توانیبام ئەم هەستەم کۆنتڕۆڵ بکەم گەورەم؟
(هەڵدەستێتەوە ،ڕووە و بینەرەکان دەڕوات و ئاوڕ بۆ الی مێزەکه دەداتەوە)
شەوان ،تا خەو دەیبردمەوە ،دەستم لە ناو ناوگەڵم بوو( .بەدەنگێکی بەرز پێدەکەنێت).
بەزمەساتە ،بەزمەسات .گەورەم ...شەوێکیان تاقەتم نەبوو خۆم بکوژم ،خەوتم.
(سەری لەگەڵ جەستەی ڕێک دەخاتەوە و دەستەکانی لە پشتەوە دەگرێت).
بەیانی هەڵسامەوە و تاقەتم نەبوو بژیم ،خەوتم.
(سەری نزم دەکاتەوە و بە پەنجەی دۆشاومژەی ،بەشی پێشەوەی سەری
دەخورێنێت).
لە خەونمدا ژیانم فڕێدەدایە نێو زبڵدانەوە و دەسپەڕێکم لێدا.
(دەست دەکات بە هاتوچۆ کردن لە پێش مێزەکە و پەنجەی بۆ پیاوە سەر بەشەبقەکە
درێژ دەکات و بە ڕیتمێکی خێرا قسان دەکات).
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دەزانم ...دەزانم تۆی منی تارمایی دووبارە و سێبارە ،سەرزەنشتم دەکەیتەوە و پێم
دەڵێیەوە بۆ کوشتت؟
(دەوەستێت و هاوار دەکات).
بۆ کوشتت ...بۆ کوشتت .دەی بەهەالکەت بچن ئەی درووشمە بریسکەدار و
ڕازاوەکانی ئازادیی و ژیان ،ورد و خاش بن ،ئەی وەهمەکانی ژێر جەمەلۆن و بەتانییە
دڕاوەکان...
(بەرەو پشت مێزەکە ،بۆ الی پیاوەکە دەڕوات و دەست دەنێتە گەردنی و بە دەنگێکی
پڕ لە ڕق و کینەوە)
بۆ دەتکوژم ...بۆ کوشتت ...بۆ کوشتم ...بۆ دەتکوژم( ...ڕووناکییەکە بۆ ماوەی چل
چرکە دەکەوێتە سەر تابلۆی "دەسپەڕچی گەورە" .دەنگی مۆسیقاکە بەسەر دەنگی
پیاوەکەدا زاڵ دەبێت).
بۆ دەتکوژم ...بۆ کوشتت ...بۆ کوشتم...
(ڕووناکییەکە نامێنێ ،دەنگی پیاوەکە نامێنێ و دەنگی مۆسیقاکەش نزمتر دەبێت ،تا چل
چرکە دوای نەمانی دەنگی پیاوەکە؛ دەنگی مۆسیقاکەش نامێنێت).

کۆتایی.

پهراوێز:
* دەسپەڕچییە گەورەکەی سێلڤادۆر دالی
وهرگێران و ئامادهكردنی له ئینگلیزییهوه :ڕهشید مهحموود
دەسپەڕچییە گەورەکە ،یەکێکە لە شاکارەکانی سێلڤادۆر دالی ،کە لە ساڵی  ۹۱۹۱دا
تەواویکرد .لەناو کارە تایبەتیيەکانیدا مایەوە ،تا کاتی مردنی لە ساڵی  .۹۱۹۱دواتر بوو
بە موڵکی نەتەوەی"ئیسپانیا".
تابلۆیهکە ،لە مۆزەخانەی (ناسیۆنال سینترۆ دی ئارت) نمایش دەکرێت ،لە مەدرێدی
پایتەختی ئیسپانیا.
زەیتێکی زۆر بەسەر کانڤاسەکەوەیە .تابلۆیهکە ،پڕە لەو هێما و هزرانەی دالی لێی
دەکۆڵینەوە .هەرکەسێک زانیاریێکی کەمیشی لەبارەی کارەکانی دالییەوە هەبێت ،ئەوا لە
یەکەم سەیرکردنی بۆ تابلۆی دەسپەڕچی گەورە ،خاوەنەکەی دەناسێتەوە .تابلۆیهکە
تەژییە لە هێمای ڕووپۆشی تەنک ،هێڵی چەماوەی تواوە و شێوە و ڕووخسار.
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کۆمەڵێک زیندەوەر بەدەردەکەون ،کە زۆربەی کات تێبینییان ناکرێت ،ژینگەکەش ،تا
ڕادەیەک نامۆ و ناسراوە .ئەمە گەڕان و لێکۆڵینەوەیەکی کەسیی سێلڤادۆر دالییە بەناو
دنیای خەونەکانیەوه.
بەشی زۆری تابلۆیهکە ،پێکهاتووە لە ڕووخسار ،چاوی داخراو و هاوسەنگی ناجێگیری
لووتی کەوتوو لەسەر زەوی.
ڕووخساری ژنێک لە بەشی چەپی سەرەوەی بەرزبووەتەوە ،زۆربەیان لەسەر ئەوە
هاوڕان ،کە گوایە ڕووخسارەکە هی خۆشەویستە مەزنەکەی دالی "گاال"یه.
گاال ،بە نەژاد ڕووسییە و لەنێو خێزانێکی ڕۆشنبیر گەورەبووه .لە تەمەنێکی زووەوە
وابەستەی جوواڵنەوەی سوریالیبوو و ئیلهامبەخشی بەشێکی زۆری هونەرمەندەکانی
سەردەمی خۆی بووە .لە ساڵی  ۹۱۹۱هاوسەرگری ،لەگەڵ شاعیری سوریالیی
فەرەنسیدا کرد.
دالی و گاال ،هەر لەیەکەم دیدارەوە پێوەندیێکی بەهێز لەنێوانیاندا پەیدابوو ،لە ساڵی
( ۹۱۹۱هەمان ساڵی کە دەسپەرچی گەورەی تەواوکرد) هەرچەندە ئەوکات لە پۆل
ئێلوار جیانەببوەوه.
گاال ،ئیلهامبەخشی بەشێکی زۆری تابلۆکانی دالی بووە ،لەوانە:
the discovery ، galatea of the spheres 1952، (galarina 1940-1945
)of America by Christopher columbs 1959.
وا دەردەکەوێت ،کە ژنێک پاڵدەنرێت بەرەو ئەندامی نێرینەی پیاوێک ،لە شێوەی
ئەنجامدانی کاری مژین خۆیدهنوێنێت .سەر و بەشی سەرەوەی کەمەری پیاوەکە،
نابینرێن .هەردوو ئەژنۆکانی بە ڕووشان و خوێن لێهاتنەوە بەدیار کەوتوون .گوڵه
سەوسەنێک لەسەر مەمکەکانی ژنەکەن ،نزیک لە کیری پیاوەکه.
بۆ هەموو دەربڕینە سێکسییەکان لە دەسپەڕچی گەورە ،دالی پێوەندیێکی ئاڵۆزی
هەبوو ،لەگەڵ سێکس ،دەسپەڕ و ئەندامی زاوزێدا .ئەم تابلۆیەش زیاتر ئەم ئاڵۆزییەی
دەردەخات.
الیەنە پێشبینی نەکرا و دەمارگیرییەکەی کوللـەکانن ،کە گاز لە لهشهکە دەگرن ،ئەمە
الیەنی پەرێشانیی و نائاسوودەیی دالی دەردەخەن .مێش و مەگەز ،لە بەشێکی
کارەکانی ئەودا دەردەکەون .کۆمەڵێک مێروولەش زیادکراون بۆ ئەتمۆسفێرەکە ،بەهۆی
نائارامیی و نا ئاسوودەیی .هەروەک پێشوتر ئاماژە بە خوێنکرا ،سەرێکی درزتێکەوتوو
و پێستێکی شەقبردوو لەناو تابلۆکەدا دەبینرێن .لە خوارووی دیمەنەکە ،چەند شێوەیەک
دەبینرێن ،کەپڵێک باوەشیان بهیەکدا کردووە ،پێدەچێ بێئاگابن لەو ئازارەی لەسەرەوە
و دەوروبەریانە .دالی ،لە کاتی تابلۆکێشاندا ،ئەزموونی هەندێک بەدگۆڕانی دەکرد لە
ژیانی تایبەتی خۆیدا.
هۆرمۆن و هەستەکانی گاال ،وەک تیرێک بەر ژیانی دالی کەوتن و ئاڵۆزی باری
دەروونییەکەی ،کە پێوەست بوو بەالیەنی سێکسیی ـ دەسپەڕچی گەورە سەرەتاتکێ و
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ڕوانینێکە لە هزرهکانی دالی .دەسپەڕچییە گەورەکە ،نموونەیەکی هونەری سووریالییە،
کە لێکدانەوەی زۆری لەخۆگرتووە.

سهرچاوه:
/https://www.dalipaintings.com
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