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عەلی جۆاڵ:
و  بگەیەنــێ  پــێ  خــۆی  شــێوەکار  دەبــێ 
شــێوازی خــۆی دیــاری بــکات.. سروشــتیش 

باشــترین مامۆســتای مرۆڤــە.

هەڤپەیڤین: ئازاد عەبدولواحید
)١ - ٣(

* عەلــی ئەحمــەد عەبدوڵــا كــە بــە عەلــی جــۆاڵ 
ــەنگەكانی  ــدە پێش ــە هونەرمەن ــە ل ــراوە، یەكێك ناس
بــواری هونــەری شــێوەكاری لــە كوردســتان كــە 
بــە درێژایــی )٦٠( ســاڵی بــەردەوام كاری كــردووەو 
كۆمەڵــی  لەنــاو  تــا  داوە  هونــەرە  بــەو  پــەرەی 
كوردەواری بچەســپێ و ڕەگوڕیشــەی خــۆی دابكوتێ، 
هەروەهــا یەكێكــە لــە هونەرمەنــدە چاالكەكانــی ئــەو 
ــە شــانی  ــە ســااڵنی شەســتەوە شــان ب ــوارە كــە ل ب
زۆریــان  كاری  دیکــەی  هونەرمەندەكانــی  هــاوڕێ 
كــردووە، بۆیــە بــە هونەرمەندێكــی خــاوەن ئەزموونــی 
دوورودرێــژ دەژمێــردرێ كــە ســەری خــۆی لەنــاو ئــەو 

ــردووە. ــپی ك ــەرەدا س هون
* عەلــی جــۆاڵ لــە خێزانێكــدا چــاوی هەڵێنــاوە 
ــووە،  ــك ب ــەوە خەری ــەی جۆاڵیی ــە پیش ــی ب ــە باوك ك
بۆیــە هــەر لــە منداڵییــەوە دیــدەی بــە ڕەنگــەكان 
ــەوە  ــە ماڵ ــە ل ــەش ك ــەو ڕەنگان ــەر ئ ــووە، ه ــنا ب ئاش
)بەن(یــان پــێ دەكــرد بــە خاســە ڕەنــگ، هەنــدێ جــار 
ــەم  ــەوە، ئ ــە ماونەت ــەرەكان ك ــی ماش دوای ڕەنگكردن
ــێ كێشــاوە،  ــەڕەك پ ــی گ ــۆ مندااڵن ــەی ب ــووە وێن هات
منــدااڵن كاغــەز و مقەبایــان بــۆ بردووەتــە ماڵــەوە 
ــۆ الی  ــەن ب ــش بیب ــۆ بكێشــێ و ئەوانی ــان ب ــا وێنەی ت
مامۆســتاكانیان، بەرانبــەر بــەوەش نوقــڵ و شــیرینییان 
ــە پیشــەکەی باوکــی دەبێتــە یەکــەم  ــردووە، بۆی ــۆ ب ب
ــەوەی  ــۆ ئ ــام و هاندەرێكــی گــەورە ب ســەرچاوەی ئیله
ــەو  ــر ل ــەوە، ئیت ــک ببێت ــان نزی ــەری وێنەكێش ــە هون ل
ســەرەتایەوە باوكــی وەك جۆاڵیەكــی كارامــە و لێهاتــوو 
كــە بــەڕە و جاجــم و پۆپەیشــمین و قاڵــی و دووگــردی 
نوێــژ و هەنــدێ جــار شاڵیشــی بــۆ لەبەركــردن دروســت 
ــوو  ــی ب ــەیەی باوكیش ــەو كار و پیش ــەر ئ ــردووە، ه ك
ــەو  ــە ئ ــووە ك ــان بەســەرییەوە هەب ــەری گەورەی كاریگ
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ــاو كوردەواریــدا زۆر ڕەواجــی هەبــووە و  ســەردەمە لەن
ــووە. ــەکار هات ــدا ب ــوو ماڵێك ــە هەم ــەی ل بەرهەمەک

* بێجگــە لــە دەســتڕەنگینی باوكــی لــە كاری 
ــرا ناوەنجییەکەشــی  ــەن، ب ــی ب ــی و ڕەنگكردن جۆاڵی
ئــەو  بــووە،  وێنەكێشــان  خەریكــی  )عەبدوڵــا( 
ــدی  ــووە، ئی ــی زۆری بەســەرەوە ب ــەی كاریگەری برای
كەشــوهەوای  هونەرپــەروەر،  خانەوادەیەكــی  وەك 
پــێ  بــووە  لەبــار  بــۆی  زەمینەكــەی  خێزانییــان 
ــك  ــە ماڵێ ــە ل ــۆ ك ــەرەوە. ت ــای هون ــاو دنی ــە ن بخات
ــی  ــردن و تێكەڵكردن ــۆی ڕەنگك ــەووڕۆژ بەه ــت ش بی
ڕەنگــەوە، لەنــاو ڕەنگــە هەمەجــۆرەكان بژیــت، یــان 
لەنــاو ڕەنگــدا چــاو بکەیتــەوە و گــەورە بیــت، هــەر 
دەبــێ هۆگــری ڕەنــگ و وێنەكێشــان بیــت، ئــەوە 
پێــش ئــەوەی حەرفــی مەكتەبێكــی خوێندبــێ، بــەاڵم 
بــە  قۆناغــی دەســتپێكە،  كــە  لــەو ســەرەتایەوە 

خۆڕســك )فطــري( كاری كــردووە.
* کــە تەمەنــی گەیشــتووەتە )٩( ســااڵن، ئەوجــا 
براوەتــە بەرخوێنــدن، ئــەوەش ئەوکاتــە بــووە کــە 
ئەندازیــار عەبدوڵــای بــرای بــە زەمالــە نێــردراوە 
بــە ســەردان  کاتــێ  بەریتانیــا،  لــە  بــۆ خوێنــدن 
هاتووەتــەوە ســلێمانی، دوای ئــەوەی عەلــی جــۆاڵ 
دوو ســاڵ لــە خوێنــدن دواكەوتــووە، ئــەو پەلــی 
گرتــووە و خســتوویەتییە قوتابخانــەی مەڵکەندییــەوە، 
هــۆی ئــەم دواكەوتنەشــی لــە خوێنــدن، باوكــی بــووە 
ــۆی  ــەی بەه ــوو براك ــار وەك ــووە دواج ــی وا ب ــە پێ ك
ــە  ــەاڵم ک ــێ، ب ــی دەهێڵ ــەوە دەڕوات و بەجێ خوێندن
براكــەی دەیباتــە بــەر خوێنــدن، باوكــی ســەبارەت 
بــەو كارەی براكــەی بــۆی كــردووە، هیــچ دەنگــی لێــوە 
ــە ســەركەوتوویی  ــوو ســاڵێك ب ــش هەم ــەت، ئەوی نای

ــوە. ــی بڕی ــی خوێندن قۆناغەكان
* لــە قوتابخانــە یەكەم كەس كە دەســتی یارمەتی 
بــۆ درێــژ كــردووە مامۆســتا عەلــی ســدیق بــووە، ئــەو 
مامۆســتایە زۆر بایەخی پێ داوە و دەســتی گرتووە، 
هــەر ئەویــش كارێكــی كــردووە متمانــە بەخــۆی پەیدا 
بــكات، ئــەم مامۆســتایە زۆرجــار وێنــەی داوەتــێ تــا 
لــە ماڵــەوە لەبــەری بگرێتــەوە و كاری لەســەر بــكات، 

بێجگــە لــە هانــدان و دەســتگیرۆیی ئــەو مامۆســتایە، 
بــۆ دەوڵەمەندكردنــی ئەزموونــی خــۆی،  خۆشــی 
پێــش ئــەوەی بچێتــە بــەر خوێندنیــش تەماشــای 
ــەوەش  ــردووە، ئ ــی ك ــی بیان ــی هونەرمەندان کارەکان
ــە  ــووە ك ــەوە ب ــار و كتێبان ــەو گۆڤ ــۆی ئ ــر بەه زیات
ئەوســا هاتوونەتــە ســلێمانی، بەردەوامیــش ســەردانی 
پێشــانگای قوتابخانــەكان و هونەرمەندانــی شــارەكەی 
كــردووە و كەڵكــی لــە ئەزموونــی ئەوانــەی پێــش 
خــۆی و هاوەڵــە هاوتەمەنەکانــی وەرگرتــووە، لەوانە: 
نــووری ئیســماعیل و عوســمان خــاڵ و شــێرزاد و 

شــەوقی و ئیســماعیل خەبــات.
* یەكــەم هونەرمەنــد كــە لــە نزیكــەوە ناســیویەتی 
كاری  هونەرەكــەی  و  وەرگرتــووە  لــێ  و ســوودی 
بــووە  بەختیــار  جەمــال  هونەرمەنــد  تێكــردووە، 
ــی  ــەر دەرك ــی لەب ــووە و دووكانێك ــیاویان ب ــە ناس ك
ســەرای ســلێمانی هەبــووە، لــەو دووكانــەدا خەریكــی 
ــە الی و  ــەردەوام چووەت ــەو ب ــووە، ئ ــان ب وێنەكێش
ســەیری دەســت و پەنجــەی كــردووە كــە چــۆن ئــەو 
ــە  ــار ل ــد جەمــال بەختی ــە دەكێشــێ، هونەرمەن وێنان
ئیشــكردن زۆر هانــدەری بــووە، هەروەها هونەرمەندی 
گــەورە ئــازاد شــەوقی وەك مامۆســتایەكی هونــەر 
ــی  ــە فێركردن ــدی ل ــدی و دواناوەن ــی ناوەن ــە قۆناغ ل
ــان  ــوێ و جیاوازیی ــۆن و ن ــانی ك ــێوازی وێنەكێش ش
چییــە، دەوری گرنگــی لــە ڕێنمایــی و ئاراســتەكردنیدا 
هەبــووە، هــەر لــەو سەردەمەشــدا ســوودی زۆری لــە 

سلێمانی، زستانی ٢٠٢١، عەلی جۆاڵ  - ئازاد عەبدولواحید
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ــێ. ــەر بووب ــی هون قوتابیان
ــوودی  ــدە زۆر س ــەو هونەرمەن ــەوەی ئ ــەر ئ * لەب
لــە سروشــتی كوردســتان و ڕەنگەكانــی وەرگرتــووە، 
كوردەواریــن،  كۆمەڵــی  هەڵقــواڵوی  هونەرەكــەی 
بــۆ كاركــردن و داهێنانەكانــی، ســوودی زۆری لــە 
كەرســتە و ماتریاڵەكانــی كوردســتان وەرگرتــووە، 
ــرەی  ــی کەتی ــاوە و تێکەڵ ــە وردەداری هێن ــۆ نموون ب
کــردووە و بــۆ زبــری تابلۆکانــی بــەکاری هێنــاوە. ئــەو 
هونەرمەنــدە لــە بــواری وێنەكێشــان )بــە ئــاوی و بــە 
زەیــت(، ســیرامیك، گرافیــك، هێڵــكاری، مینــا، لێدان 
لەســەر مــس، پۆســتەر، زەخرەفــە، مۆزائیــک(دا كاری 
كــردووە و جێدەســتی دیــارە، ســەرەتا كاری واقیعــی 
ــەرەو  ــا ب ــە ئەکادیمی ــی ل ــاش دەرچوون ــردووە، لەپ ك
ــە  ــا چووەت ــەاڵم ت ــوە، ب ــی ڕۆیی ــری و تەكعیب تەعبی
ئەكادیمیــاش لەســەر ڕێچكــە و ڕێبــازی مامۆســتاكەی 

ــردووە. ــازاد شــەوقی ڕۆیشــتووە و کاری ک ئ
* هونەرمەنــد عەلــی جــۆاڵ کــە بەكالۆریۆســی 
ــدا  ــی بەغ ــەرە جوانەكان ــااڵی هون ــای ب ــە ئەکادیمی ل
ــە  ــەوە بووەت ــۆی بڕوانامەکەی ــە ه ــتهێناوە، ب بەدەس
هونــەرە  كۆمەڵــەی  دامەزرێنەرانــی  لــە  یەکێــک 
موحــەڕەم  مامۆســتایان:  لەگــەڵ  و  جوانــەكان 
محەمەدئەمیــن و شــێركۆ بێكــەس و حەمەســدیق 
تریــش  کەســی  هەنــدێ  و  پارێــزەر  مەحمــوودی 
كۆڵەكــەی درووســتبوونی ئــەو کۆمەڵەیــە بــوون، 
لــە كۆمەڵــەی هونــەرە جوانەكانیــش بێجگــە لــەوەی 
ســەرۆکی بەشــی هونــەری شــێوەكاری بــووە، لــە 
چیرۆكنووســین و وەرگێــڕان و شــانۆ و دیكــۆری 

كــردووە. كاری  شانۆییشــدا 
ــی  ــی قوتابیان ــی پێگەیاندن ــەوەی خەریك ــش ئ * پێ
پەیمانــگا و كۆلێــژی هونــەرە جوانــەكان بــێ، بــەردەوام 
كاركــردن  بــۆ  داوە  هاوڕێكانــی  و  الوەكان  هانــی 
خەمخۆرییــە،  لــەو  جگــە  كردنــەوە،  پێشــانگا  و 
ــەوەی  هیوایەكــی زۆریشــی لەســەر پێگەیشــتن و گەڕان
بێنــەوە  كــە  هەڵچنیــوە  هەنــدەران  هونەرمەندانــی 
ــەرەو پێشــەوەچووی  ــی ب ــی ڕەوت كوردســتان و خزمەت
هونــەری شــێوەكاری بكــەن، دوای تەواوكردنــی خوێندن 

ــد  ــد خالی ــی هونەرمەن ــوون و كارە هونەرییەكان ئەزم
ــووە. ــەعیدیش وەرگرت س

* كــە قۆناغەكانــی خوێندنــی بڕیــوە، ســاڵی ١٩٦٢ 
چووەتــە بەغــدا و داوای پێشكەشــی ئەکادیمیــای 
بــااڵی هونــەرە جوانــەكان كــردووە، ئەوکاتــە خولــی 
ــەو  ــووە، ئ ــە ب ــەو ئەکادیمیای ــەوەی ئ ــی كردن دووەم
تەنیــا چــاوی لــەوە بــووە لــەو ئەکادیمیایــەدا بخوێنــێ 
ــۆ  ــە ب ــدات، بۆی ــە بەهــرە هونەرییەكــەی ب و پــەرە ب
پێشــكەش  داوای  و  هەڵپــە  دی  كۆلێژێكــی  هیــچ 
نەكــردووە، ئــەو کاتــە کــورد زۆر بــە کەمــی ڕوویــان 
ــۆاڵ ڕووی  ــی ج ــە عەل ــەر، ک ــی هون ــردە خوێندن دەک
کردووەتــە بەغــدا، پێــش ئــەو تەنیــا شــاخەوان نامیق 
ــق  ــەوزی ڕەفی ــەوێ، )ف ــووە ئ ــرەوە چووب ــە هەولێ ل
حیلمــی(ش پۆلێــک لــە پێشــییەوە بــووە، بــەاڵم 
ســاڵێک چووەتــە بەریتانیــا، دوایــی کــە گەڕاوەتــەوە، 
هاتووەتــەوە پۆلەکــەی ئــەو، بۆیــە ئــەو هونەرمەنــدە 
قوتابــی یەکەمیــن خولــی ئەکادیمیــا بــووە، لــە دوای 
ئەوانیــش کــورد زۆر بــە دەگمــەن ڕووی دەکــردە 

ــا. ــە ئەکادیمی خوێنــدن ل
* لــەو كەشــوهەوا هونەرییــەی ئەوێــش وردە وردە 
ــە  ــەوە. ب ــك بوونەت ــەت نزی ــە ئەكادیمیی ــی ل كارەكان
چوونــی بــۆ شــاری بەغــدا، ئــەو  دۆخــە لەبــار و 
ــەوێ  ــە ل ــۆ ڕەخســا، بۆی ــا ب ــە ئەكادیمی ــاوەی ل گونج
جیهانبینــی  بووەتــەوە،  قووڵتــر  زۆر  ئەزموونــی 
ڕووناكتــری  ئاســۆی  بــووە،  بەرفراوانتــر  هونەریــی 
و  مامۆســتاكان  بەهــۆی  كراوەتــەوە،  لەبەردەمــدا 
هونەرمەنــدە باشــەكانی ئــەوێ چووەتــە دنیایەكــی 
تــرەوە، بــە وەرگیرانــی لــە ئەكادیمیــای بــااڵی هونــەرە 
ــە  ــەورە ل ــی زۆر گ ــدا، وەرچەرخانێك ــی بەغ جوانەكان
ــە  ــە ل ــەوێ بێجگ ــدا ڕووی داوە، ل ــان و هونەرەکەی ژی
مامۆســتا باشــەكان كە لە ڕووی تیوری و عەمەلییەوە 
ســوودی گەورەیــان پــێ گەیانــدووە و هۆشــیاریی 
هونەرییــان بەرفراوانتــر كــردووە، بەردەوامیــش لــە 
بەغــدا پێشــانگای هونەریــی كراوەتــەوە، ئەو ســەردانی 
ئــەو پێشانگایانەشــی كــردووە، ئەوجــا پێشــانگای 
ــان پێشــانگای  ــدە گــەورە و ناســراوەكان، ی هونەرمەن
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تەكنیكەكانیشــی بــۆ خزمەتــی بیرۆكــە و نــاوەرۆك و 
ــاوە. ــۆی بەكارهێن ــی خ جیهانبین

ــە  ــتاوە ك ــەوە نەوەس ــەر بەوەش ــۆاڵ ه ــی ج * عەل
وەك هونەرمەندێكــی شــێوەكار كاری كردبــێ، یــان 
وەك كەســێكی ئەكادیمــی هونــەری شــێوەكاری لەنــاو 
بەڵكــوو  كردبــێ،  خۆشەویســت  خــۆی  گەلەكــەی 
هەوڵــی داوە بەهــرە و تواناییەكانــی الوانــی كــورد 
بــڕوات،  بــەرەو ئاســۆیەكی زانســتی و ئەكادیمــی 
ــە دروســتكردنی  ــە ڕێگــەی بەشــداربوون ل ــەش ل ئەم
لــە  جوانــەكان  هونــەرە  كۆلێــژی  و  پەیمانــگا 
ســلێمانی خــۆی دەنوێنــێ كــە شــان بــە شــانی 
بناغەكەیــان  دیكــەی  هونەرمەندەكانــی  هــاوڕێ 
دانــاوە و پەرەیــان پێیــان داوە، چەنــد ســاڵێكیش 
ــا  ــووە ت ــەکان ب ــەرە جوان ــگای هون ــدی پەیمان عەمی
ــەو  ــەی ئ ــەو كاتان ــتووەتەوە، ئ ــان خس ــەوێ دووری ل
ــان  ــوو ژی ــووە، هەم ــتۆ گرت ــە ئەس ــیارێتیی ل بەرپرس
ــەو دوو دەزگا هونەرییــە  و چاالكــی و كاتــی خــۆی ب

بەخشــیوە.
* لەبیرمــە كــە ســاڵی ١٩٨٠ پەیمانــگای هونــەرە 
ئــەم  كاتــە  ئــەو  دامــەزرا،  جوانەكانــی ســلێمانی 
دەزگا هونەرییــە لەســەر ئاســتی هەمــوو كوردســتان، 
ــی زۆر  ــلێمانی ڕووداوێك ــاری س ــە ش ــی ل ــە تایبەت ب
گرنــگ بــوو، دەنگدانەوەیەکــی گەورەشــی هەبــوو، 
قوتابیانــی  نەدەكــرد  پێویســتی  چیتــر  چونکــە 
ــری  ــدا، كادی ــە بەغ ــەر بچن ــی هون ــۆ خوێندن ــورد ب ك
پێدەگەیشــت.  كوردســتان  لەنــاو  هــەر  هونەریــی 
ئــەو هونەرمەنــدە كــە بەدەیــان و ســەدان قوتابــی و 
ــی  ــیاری هونەری ــد و هۆش ــی پێگەیان ــری هونەری كادی
لــە ئاســتێكی بەرفــراوان باوكــردەوە. ئــەو پەیمانگایە 
لــە شــاری ســلێمانی پەیمانــگای دایكــە، جــاران کــە 
قوتابیانــی كــورد بــە زەحمــەت و ماندووبوونێكــی 
زۆر لــە پەیمانــگا و ئەكادیمیــای هونــەرە جوانەكانــی 
لــە  قوتابیانــە  ئــەو  ئیتــر  وەردەگیــران،  بەغــدا 
خرایــەوە  دووریــش  کــە  وەردەگیــران،  ســلێمانی 
هەمدیــس تــا پەیمانــگای هونــەرە جوانــەكان لەســەر 
پێــی خــۆی وەســتاوە، ئــەو پاڵپشــتی لــە مامۆســتا و 

و كەڵەكەكردنــی ئەزمــوون و شــارەزایی، هەرچەنــدە 
ــا  ــە ســەرەتای دەســتپێكردنەوە ت ــدە ل ــەم هونەرمەن ئ
ئەمــڕۆ لــە كردنــەوەی پێشــانگای تایبەتــی و هاوبــەش 
کەمتەرخەمــی نەكــردووە، بــەاڵم لــەو كاتانــەدا كــە 
خەریكــی بەڕێوەبردنــی پەیمانــگا، یــان كۆلێــژی هونەرە 
ــەری و پێشــانگاکانی  ــووە، بەرهەمــی هون ــەكان ب جوان
ڕوویــان لــە كــزی كــردووە، چونكــە لــەو كاتانــەدا 
ــرەی  ــانەوەی بەه ــە و گەش ــەو قوتابیان ــی ئ پێگەیاندن

ــووە. ــەردەفتەر ب ــگ و س ــەالوە گرن ــی ب هونەرییان
* هونەرمەنــد عەلــی جــۆاڵ لــە تەمەنــی هونەریــی 
خۆیــدا، بەرهەمێكــی ئێجــگار زۆر و هەمەچەشــنی 
كارەكانیشــی  ســەرەكی  تــەوەری  بەرهەمهێنــاوە، 
سروشــت و مرۆڤــی كــورد بــووە، بــە تایبەتــی دایكــی 
ــەهیدان و  ــی ش ــووتاو، دایك ــەر س ــار و جگ مەینەتب
ئەنفالكــراوان کــە ئــەوە لە ڕەنگە ڕەش و خۆڵەمێشــی 
ــن و ســیمای  ــدا دەبینرێ ــۆرە تاریكەكانی و شــین و م
ســەرەكی كارەكانــی ئــەون، ئــەو دەڵــێ تەنانــەت لــەو 
کارانەشــمدا کــە مرۆڤــی تێــدا بــەدی ناکــرێ، مــرۆڤ 
هــەر ئامادەبوونــی خــۆی هەیــە. هەنــدێ جاریــش 
ڕەمــز دەچێتــە دووتوێــی تابلۆكانــی و ڕەهەنــدی 
لــە هەمــوو  بــەاڵم  جۆراوجــۆر بەخــۆوە دەگــرن، 
کارەکانیــدا تایبەتمەنــدی كــوردەواری و ڕووداوەكانــی 
ــاو  ــن و لەبەرچ ــدا دەبینی ــاو تابلۆكان ــتان لەن کوردس

ــن. ون ناب
* لــە قۆناغــی خوێندنــی بەغداشــیدا كارەكانــی ئــەم 
هونەرمەنــدە، لــە كاریگــەری خوێندنی ئەو ســەردەمەی 
بەغــدا بــەدوور نیــن، بــە تایبەتــی كاری مامۆســتاكانی 
و كەشــوهەوا و ژینگــەی هونەریــی بەغــدا، لەگــەڵ 
نێــوان  لــە  هاوســەنگیی  توانیویەتــی  ئــەوەش 
هەڵچــوون و داچوونەكانــی نــاوەوە و دەرەوەی خــۆی 
ڕابگــرێ، لــە كارەكانیشــیدا هــەر ڕێچكــە و ڕێبازێكــی 
گرتبێتــە بــەر، بــە هیــچ شــێوەیەك  لــە ڕەگــەزی 
ڕیالیزمێكــی  بــەاڵم  نەكەوتووەتــەوە،  ڕیالیــزم دوور 
كــە  ئەوتــۆ  پێشــكەوتووی  و ســەردەمیانەی  نــوێ 
هەندێــك لــە ئیشــەكانی لــە شــێوازی دیواربەنــد نزیــك 
ــگ و  ــوونی ڕەن ــز و ئەفس ــوو هێ ــتووەتەوە، هەم خس
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بەخشــش و کۆڵــی نــەداوە،  ئەگەرچی هونەرمەندێكی 
ــاڵ  ــەرووی )٨٠( س ــۆ س ــی ب ــااڵچووە و تەمەن بەس
ــك  ــی الوێ ــە ڕوحیەت ــەر ب ــەو ه ــەاڵم ئ هەڵكشــاوە، ب
كار دەكات و لــە بەرهەمهێنانــی هونــەر و تابلــۆی 
جــوان ســاردنەبووەتەوە و هەمیشــە شــان بــە شــانی 

نوێبوونــەوە و الوێتیــدا ڕۆییــوە و دەڕوا.
* لــە ڕێــی بەدواداچوونــی خــۆم ســەرنجم داوە زۆر 
ــە،  ــارە گەورەی ــۆی قەب ــە دروســتكردنی تابل حــەزی ب
ئازادانــە  گەورەیــەدا  ڕووبــەرە  لــەو  ئــەوەی  بــۆ 
بەرجەســتە  تێیانــدا  خــۆی  هونــەری  جیهانبینیــی 
ڕەنگدانــەوەی  ســەرومڕ  تابلۆیانــەش  ئــەو  بــكات، 
دۆخــی كۆمەاڵیەتــی و سروشــتی كوردســتانن، هەمــوو 
ئــەو شــتانەی ڕۆژانــە دەیانبینــێ و هەســتی دەبزوێنن، 
ئــەو دەیانخاتــە نــاو تابلــۆ و كارە هونەرییەكانــی، هــەر 
ــەنایەتی  ــەوێ ڕەس ــییەوە دەی ــەی تابلۆكانیش ــە ڕێگ ل
هونەرمەنــدە  ئــەم  بپارێــزێ.  خــۆی  میللەتەكــەی 
مەبەســتیەتی ڕێــز لــە هەســت و بینینــی بینــەران 
ــێ   ــاندنی ب ــە وەش ــە فڵچ ــی ل ــە كارەكان ــرێ، بۆی بگ
پەیــام و ئامانــج دوورن، لــە ئاڵــۆزی و ناڕوونــی خــۆی 
تەریــک گرتــووە، چونكــە دەیــەوێ پەلــی بینــەران 
ــە  ــژ ل ــا چێ ــی ت ــاو تابلۆكان ــێتە ن ــرێ و ڕایانكێش بگ

هونەرەکــەی وەربگــرن.
* هەرچەندە عەلی جۆاڵ لەســەر دەســتی باشــترین 
خوێندوویەتــی  بەغــدا  هونەرمەندانــی  و  مامۆســتا 
كــە ئــەو كاتــە )د. خالیــد جــادر(ی شــێوەکاری 
ئەكادیمیاکــە  ڕاگــری  کــورد  دۆســتی  و  ناســراو 
بــووە، ئەکادیمیــای بــااڵی هونــەرە جوانەکانیــش 
ــە  ــدە، وات ــەم هونەرمەن ــی ئ ــتی خوێندن ــە ناوەڕاس ل
قۆناغــی ســێ و چــوار، نــاوی لە ئەکادیمیــاوە کراوەتە 
کۆلێــژ، ئــەوەش لــە دوای ئــەوەی زانکۆکانــی بەغــدا 
بوونەتــە خاوەنــی یــەک کاڕگێــری، ئەکادیمیــاش 
ــە چــوار  چووەتــە ســەر زانکــۆی بەغــدا، هەروەهــا ل
ســاڵی خوێندنــی ئەكادیمیــادا، ســااڵنە كە فیســتیڤاڵ 
كــراوە، ئــەو بەشــداریی بەرچــاوی تێیانــدا كــردووە.
* عەلی جۆاڵ لەســەر دەســتی باشــترین مامۆســتایانی 
خوێنــدووە،  هونــەری  وانــەی  جیهــان  و  عێــراق 

قوتابییــەكان كــردووە.
دەبــێ  كــە  وایــە  بــڕوای  هونەرمەنــدە  ئــەو   *
ــێ،  ــێ بگەیەن ــۆی پ ــۆی خ ــێوەكار خ ــدی ش هونەرمەن
خــۆی  بــە  تایبــەت  ئیشــكردنی  شــێوازی  خــۆی 
بدۆزێتــەوە، لەوانەیــە هونەرمەنــد، هــەر هونەرمەندێــک 
لــە قۆناغــی ئەكادیمیــادا نەتوانــێ ئــەو شــێوازە تایبەتە 
بــۆ خــۆی بدۆزێتــەوە، چونکــە بەهــۆی ســۆراخ و گەڕان 
تــا  ئەزموونەكانەوەیــە  و  شــێواز  هەمــوو  بــەدوای 
هەموویــان تاقــی بكاتــەوە، بــەاڵم دوایــی كە بــە هەموو 
الیەكــدا پەلــی هاوێشــت و گــەڕا، دواجــار هــەر دەبــێ 
خــۆی کــۆ بکاتــەوە، ئیتــر شــێواز و ســتایلی کاری 
خــۆی دەدۆزێتــەوە و خەڵكــی كارەكانــی دەناســنەوە.
لــەدوای ڕاپەڕیــن كــە حكوومەتــی هەرێمــی   *
ــۆی  ــی خ ــودەزگای نەتەوەی ــتی دام ــتان ویس كوردس
هونــەرە  كۆلێــژی  لێكــرد  داوایــان  دابمەزرێنــێ، 
جوانــەكان بکاتــەوە، وەك چــۆن لــە پێــش ڕاپەڕیــن 
جوانەكانــی  هونــەرە  پەیمانــگای  لێكــرد  داوایــان 
دامەزرانــد و توانــرا مامۆســتای هەڵكەوتوو و كارامەی 
ــوو  ــە هەم ــڕۆ ل ــات ئەم ــا وای لێه ــەوە، ت ــێ كۆبكەن ل
شــارەكانی كوردســتان پەیمانــگا و كۆلێــژی هونــەرە 
ــە شــارۆچكەكانیش  ــەت ل ــە، تەنان ــان هەی جوانەكانم
ســااڵنە  و  هــەن  جوانــەكان  هونــەرە  پەیمانــگای 
كادیــری هونەردۆســت و  هونەریــی پــێ دەگەیەنــن، 
بــە تایبەتــی لــەو كاتانــەی هونەرمەنــد عەلــی جــۆاڵ 
ســەروكاری پەیمانــگا و كۆلێــژی هونەری كــردووە، تا 
ئێســتاش بووەتــە ڕێســایەک، بــە تاقیكردنــەوە نەبــێ 
قوتابییــان وەرنەگرتــووە، لــە جیاتــی ئــەوەی بــە 
واســیتە قوتابــی بــە لێشــاو وەربگــرن و دەربچوێنــن.
* ئــەم هونەرمەنــدە زۆر پێشــانگای تایبەتــی و 
هاوبەشــی لــە شــارەكانی كوردســتان و عێــراق و 
دەرەوە كردووەتــەوە، وەك ســەفیرێكی هونەر هەوڵی 
ــی  ــاو تابلۆكان ــۆ ن ــەی ب ــوئازاری میللەتەك داوە ئێش
بگەیەنــێ،  پەیامەکانــی  لەوێــوە  و  بگوێزێتــەوە 
شــوێنی  ســەردانی  كــە  ئێســتا  تــا  و  هەمیشــە 
ــە حەماســەت  ــدا ب ــە ماڵەکەی ــردووە، ل ئیشــەكەیم ك
و کەفوکوڵــی الوێــک کار دەکات و بەردەوامــە لــە 
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الی ئارتۆمۆفســكی وەك مامۆســتایەكی پۆڵەنــدی 
گرافیکــی خوێنــدووە و الزســكی پۆڵەنــدی دیواربەنــد 

ــەوە. ــی پــێ وتووەت و داڕشــتن )إنشــاء اللوحة(یان
هونــەرە  کۆلێــژی  خوێندنــی   ١٩٦٦ ســاڵی   *
جوانــەکان تــەواو دەكات و بکالۆریــۆس لــە هونــەری 
نیگارکێشــان بــە دەســت دەهێنــێ، ســاڵی ١٩٦٧ 
ــی  ــە مامۆســتای ئامادەی ــە شــاری ســلێمانی بووەت ل
قوتابخانــەی  بــۆ  دواتــر  و  ســلێمانی  کوڕانــی 
هونەرەکانــی ناومــاڵ )فنــون بیتــي( گوێزراوەتــەوە، 
ئــەو قوتابخانەیــە وانەكانــی زیاتر لە بــارەی چۆنیەتی 
ــەی هونەریشــیان  ــووە، وان ــاڵ ب ــاو م ــی ن بەڕێوەبردن
خوێنــدووە، لەبــەر ئــەوەی ئــەو قوتابخانەیــە وانەیــان 
زۆر بــووە، لەوانــە: ســیرامیك، مێــژووی هونــەر، 
نیگاركێشــان، نەخشــونیگار و چنیــن، چێشــت لێنــان 
ــی جــۆاڵ  ــد عەل ــی منــداڵ، هونەرمەن و پەروەردەكردن
لــەوێ ســیرامیک و وێنەکێشــان و مێــژووی هونــەری 

ــەوە. ــان وتووەت پێی
بــۆ گۆڤارەکەمــان  بــوو دەمویســت  * دەمێــك 
بیدوێنــم و گفتوگــۆی لەگــەڵ بكــەم، بــەاڵم ڕێــك 
نەدەكــەوت، تــا دواجــار لــە ســەردەمی كۆرۆنــادا پێــم 
بــە جەرگــی خۆمــەوە نــا و لــە ســلێمانی لەگــەڵ 
هونەرمەند قادر میرخان لە ١٢/ ١٠/ ٢٠٢٠ ســەردانی 
ــە  ــرد، ک ــم ك ــی نیگاركێشــان و كارەكانی ــاڵ و هۆڵ م
ــەوە الی،  ــە ٧/ ١/ ٢٠٢١ چووم ــاری دووەم ل ــۆ ج ب
گفتوگۆكــەم  لــە هۆڵێکــی ساردوســڕی کۆمەڵــەی 
هونەرەکانــی کــورد لەگەڵــی دامەزرانــد، لــە ڕۆژی 
١٤/ ٩/ ٢٠٢١ لــە ســلێمانی لــە قاوەخانەکــەی ســیتی 
ــا  ــدەوە ت ــۆ خوێن ــەم ب ــوو چاوپێکەوتنەک ســتار هەم
بکەیــن،  چاکــی  هەیــە  کەموکووڕییەکــی  ئەگــەر 
ــەدەر  ــدن ب ــوود گەیان ــە س ــەکانمان ل ــوادارم قس هی

ــێ. نەب

لەوانــە مامۆســتایان: )فایــەق حەســەن، ئیســماعیل 
ئەلشــێخلی، محەمــەد غەنــی حیكمەت، ئەرتۆمۆتســكی، 
فالینتینــۆس، الزســكی( گــۆش کــراوە و پێگەییــوە، لــە 
ســااڵنی دواتریــش بــۆ فێربــوون و زانیــن كۆڵــی نــەداوە 
و لــە هــەر كــوێ خولێكــی فێربــوون و زانیــن هەبووبــێ 
بــۆی چــووە، بــۆ نموونــە هاوینــان لــەو خوالنــەی 
ئــەو  بــۆ  بــووە،  لــە ســلێمانی دەكرانــەوە بەشــدار 
مەبەســتەش )٢ -٣( خولــی لــە شــاری بەغــدا بینیــوە، 
بــە تایبەتــی بــۆ ئاشــنابوون و فێربوونــی ئیشــی مینــا 
كــە هونەرێكــی نــوێ بــووە لــە كوردســتان و كــەس 
بەالیــدا نەچــووە، نیــوەی جیهانیــش بــە ســەفەر گــەڕاوە 
و ســەردانی مــووزەی پایتەختەكانــی دنیــای كــردووە و 
شــوێنە هونەرییەكانــی بەســەركردووەتەوە و ســوودی 

ــوە. ــان بینی زۆری لێی
بەشــداریی  و  شــاخ  چووەتــە   ١٩٧٤ ســاڵی   *
بــەردەوام  لەوێــش  کــردووە،  ئەیلوولــی  شۆڕشــی 
پێشــانگای  شــۆڕش  نــاو  لــە  هەبــووە.  چاالکــی 
کردووەتــەوە و بــە پۆســتەر و تابلــۆ بەشــدار بــووە، 
یەکێــک لــە کارەکانــی بەناوی )ئــەوان ژن و منداڵیش 
دەکــوژن( بــوو، هەروەهــا لەگــەڵ هونەرمەنــد نــووری 
ئیســماعیل پێشــانگایەکی هاوبەشــیان کردووەتــەوە. 
ســاڵی ١٩٧٥ كــە شۆڕشــی كــورد لــە لووتكــەدا 
بــوو، دوای ئــەوەی بــە پیالنگێڕییەكــی نێودەوڵەتــی 
لــە شــاخ  كــە خەڵكەكــە  بــوو،  نســكۆ  تووشــی 
عێــراق  باشــووری  و  ناوەڕاســت  بــۆ  گەڕانــەوە، 
دوورخرانــەوە و ئــاوارە بــوون، ئــەو هونەرمەنــدە ئــەو 
ڕووداوە تراژیدییــە هەژاندوویەتــی، بۆیــە لــە بەشــێک 

ــەوە. ــی داوەت ــی ڕەنگ ــە تابلۆكان ل
* عەلــی جــۆاڵ لــەو چــوار ســاڵەی خوێندنــی 
ئەكادیمیایــدا لــە بەغــدا وانــەی تایبەتــی لــە بــارەی 
گرافیك و دیواربەند و وێنەكێشــان و داڕشــتن )انشا ء 
ــوری و  ــە ڕووی تی ــە چ ل ــدووە، بۆی اللوحــة(ی خوێن
چ لــە ڕووی عەمەلــی زۆر ســوودی وەرگرتــووە، لەنــاو 
مامۆســتاکانی هونەرمەنــد )فایــەق حەســەن( وانــەی 
ــەی  ــەت وان ــی حیكم ــەد غەن ــی، محەم ــەی زەیت وێن
پەیکەرســازی، ئیســماعیل ئەلشــێخلی وانــەی مۆدێل، 
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ڕامــان: لــە شــاری ســلێمانی ، لــە بــارەگای 
کۆمەڵــەی هونــەرە جوانەکانــی کــورد لــە خزمەتــی 
هونەرمەنــد عەلــی جــۆاڵ گفتوگۆیەکــی بەرفراوانمــان 
لەگەڵــی کــرد کــە لەمێــژ بــوو نیازمــان هەبــوو 
ــوون و  ــەرکردنەوەی ئەزم ــۆ بەس ــن، ب ــازی بکەی س
وێســتگەکانی ژیانــی ئــەم هونەرمەنــدە، بــۆ ئــەوەی 
بتوانیــن ڕووناکــی بخەینــە ســەر ئــەو ئەزموونــە 
ــردەوە.  ــڕ بەخششــە بەســەرمان ک ــد و پ دەوڵەمەن
ســەرەتا بــۆ ئــەم گفتوگۆیــە زۆر خۆشــحاڵ بووم کە 
دوای ماوەیــەک چاوەڕوانــی ئێســتا ئــەو گفتوگۆیەت 
لەگــەڵ دەکەیــن، کــە بەهــۆی هەنــدێ بارودۆخــەوە 
ڕێــک نەدەکــەوت، ئێســتا خۆشــبەختانە توانیمــان 
بــە دیــدارت بگەیــن، بۆیــە لــە پێشــەوە پێــت دەڵێــم 

بەخێــر بێــی بــۆ ئــەم هەڤپەیڤینــە. 
دەکــەم، سپاســی  زۆر سپاســتان  جــۆاڵ:  عەلــی 
شــاری  لــە  کــە  دەکــەم  ماندووبوونتــان  و  ئــەرک 
هەولێــرەوە هاتــوون، لەپێنــاو بەســەرکردنەوەی مــن و 

هونەریــی. هۆشــیاری  بەرزکردنــەوەی 
ڕامــان: پێــم خۆشــە لــە ســەرەتای ســەرەتاکانەوە 
ــە ســەرەتاوە حــەز دەکــەم  ــن، ل دەســت پــێ بکەی
باســێکی خانــەوادەی خۆتــم بــۆ بکــەی، لەنــاو 
خانــەوادەی ئێــوە، مەبەســتم لــە دایــک و باوکــەوە، 
لــە خوشــک و بــراوە، لــە خــاڵ و مامــەوە کەســێک 
هەبــوو خەریکــی هونــەر بــێ و ســەرنجی تــۆی بــۆ 

ــەر ڕاکێشــابێت؟ الی هون
مــن  خانــەوادەی  ڕاســتییەکەی  جــۆاڵ:  عەلــی 
خانەوادەیەکــی پیشــەکار بــوو، باوکــم جــۆاڵ بــوو، 
خۆشــتان دەزانــن کــە جۆاڵیی بریتییە لە دروســتکردنی 
جاجــم و پۆپەشــمین و بەرماڵــی نوێژکــردن و ئــەم 
جــۆرە کارانــە کــە لــە کــوردەواری الی ئێمــەدا لــە 
الیەنــی هونەرییــەوە زۆر پێشــکەوتوو و بــە نرخــە.
ڕامــان: هەمیشــە ئیشــی دەســت گرنگــە، نــرخ و 

بەهــای لــە ئیشــی کارگــە و قاڵــب زیاتــرە.

بــە  ســەرقاڵبوونمان  بەهــۆی  جــۆاڵ:  عەلــی 
جۆاڵییــەوە، باوکــم و براکانــم، بــۆ ڕەنگکردنــی 
بــەن بــۆ جاجــم، هەمیشــە ڕەنــگ و ئــەم شــتانەیان 
لەپێــش دەمــدا بوو، بۆیــە لە ســەرەتای منداڵیمەوە 
ــووم و چــاوم  ــەورە ب ــەدا گ ــەو ڕەنگان ــاو ئ ــن لەن م
هەڵێنــاو هەســتێکی هونەریــم بەرانبــەر ڕەنــگ لــەال 
ــان  ــەوەی بەنەکانم ــاش ئ ــوو، چونکــە پ دروســت ب
ــە  ڕەنگاوڕەنــگ دەکــرد، پاشــماوەکانی ئــەو ڕەنگان

ــتن. ــەوە، دەمانڕش ــە دەمان ک
ڕامان: دوایی تۆ سوودت لەو ڕەنگانە وەردەگرت؟

عەلــی جــۆاڵ: دوایــی دەســتم دەدایــە و بــەو 
ــم دەســت  ــەز و چی ــا و کاغ ــەر مقەب ــە لەس ڕەنگان
بــوارە  لــەم  ئەمــە  دەکێشــا،  وێنــەم  کەوتبایــە 
هونەرییــەدا ســەرەتای دەســتپێکردنی مــن بــوو، 
تەنانــەت مندااڵنــی گــەڕەک کــە دەچوونــە قوتابخانە 
دەیانزانــی ئێمــە بــە وێنەکێشــانەوە خەریکیــن، 
ــۆم دەهێنــا، مــن بــۆم  ــان ب ــە دەهاتــن و وێنەی بۆی
دەکــردن و بــۆ مامۆســتاکەیان دەبــردەوە، یــان 

ــن. ــە بکێش ــۆن وێن ــە چ ــردن ک ــرم دەک فێ
ڕامان: تۆ هێشتا نەچووبووی بۆ قوتابخانە؟

عەلــی جــۆاڵ: هێشــتا مــن لــە قوتابخانــە نەبــووم، 
ــە  ــە قوتابخان ــک ل ــم تۆزێ چونکــە باوکــی ڕەحمەتی
ــوو  ــوو، ئەمــەش بەهــۆی براکەمــەوە ب ــووڕە بووب ت
کــە چووبــوو بــۆ ئینگلتــەرا بخوێنــێ، دەیگــوت 
تــۆش وەکــوو ئــەو بەجێــم دەهێڵــی، لەبــەر ئــەوە 

ــەوە. ــە قوتابخان ناتخەم
ــەرا و  ــووە ئینگلت ــەت چ ــەو برای ــەوە ئ ــان: ئ ڕام
باوکتــی بەجێهێشــت، ئــەی خــۆ بــرا و خوشــکەکانی 

دیکــەت لــە ماڵــەوە بــوون؟
عەلــی جــۆاڵ: بــرا گەورەکــەم و دوو خوشــکم 
و  ڕۆیشــتن  بەالیەکــدا  یەکەیــان  هــەر  ئەوانیــش 
ــۆ  ــم ب ــرا ناوەنجییەکەش ــان، ب ــی خۆی ــە ماڵ چوون

خوێنــدن چــووە لەنــدەن.
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ــی  ــەت کــە ڕۆیشــت نــاوی چ ڕامــان: ئــەو برای
بــوو، چــی خوێنــد؟

عەلــی جــۆاڵ: عەبدوڵــای بــرام لــە بەریتانیــا 
تــەواو کردبــوو. ئەندازیــاری  کۆلێــژی 

ڕامــان: گوتــت ئــەو برایــەت لــە خــۆت گەورەتــر 
بــوو؟

ــوو،  ــر ب ــۆم گەورەت ــە خ ــێ، ل ــۆاڵ: بەڵ ــی ج عەل
باوکــم گوتــی تــۆش وەکــوو ئــەو بەجێــم دەهێڵــی، 
ــاوام  ــەک ئ ــا ماوەی ــەوە، ت ــە قوتابخان ــە ناتخەم بۆی
ــەوە  ــەرا هات ــە ئینگلت ــەم ل ــە براک ــرد، ک ــەر ب بەس
هــەر بــە باوکیشــمی نەگــوت، بردمــی لــە قوتابخانــە 
نــاوی نووســیم، کاتێــک باوکــم زانــی مــن چوومەتــە 
قوتابخانــەوە، ئیتــر دڵــی نەهــات بــە براکــەم بڵــێ 

بــۆ وات کــردووە.
ڕامــان: بەهــۆی ئــەو پیشــەیەی باوکتــەوە، ژیــان و 

گوزەرانتــان چــۆن بوو؟
عەلــی جــۆاڵ: ژیانــی ئێمــە، ژیانێکــی هەژارانــەی 
ــاکاردا،  ــی زۆر س ــە خانوویەک ــوو، ل ــی ب کولەمەرگ

ــن. ــە گەڕەکــی ســابوونکەران دەژیای ل
هیــچ  باوکــت  لــە پیشــەکەی  بێجگــە  ڕامــان: 

نەبــوو؟ دیکەتــان  داهاتێکــی 
ــەن  ــان لەالی ــی کەمم ــڕە پارەیەک ــی جــۆاڵ: ب عەل
ئــەو برایەمــەوە کــە لــە لەنــدەن بــوو بــۆ دەهــات، 
خوێنــدن  بــۆ  زەمالــە  بــە  حکوومــەت  چونکــە 
کاتــی پشــووی  لــە  هاوینــان  بۆیــە  ناردبــووی، 

هاوینــە مــن کارم دەکــرد.
ڕامــان: ئــەو کاتــەی نــاوت لــە قوتابخانــە نووســرا 

تەمەنــت بەســەر نەچووبــوو؟
عەلــی جــۆاڵ: تەمەنــم دەوری نــۆ ســاڵ بــوو، 
دەبوایــە مــن لــە حــەوت ســاڵییەوە بچوومایــە بــەر 

ــدن. خوێن
ڕامان: کەواتە دوو ساڵ دواکەوتی؟

عەلــی جــۆاڵ: بەڵــێ، دوو ســاڵ لــە خوێنــدن دوا 

کەوتــم، بــەاڵم خۆشــبەختانە چونکــە ئــارەزووی 
خوێندنەکــەم هەبــوو، هیــچ ســاڵێک لــە قوتابخانــە 
نەماومەتــەوە، تــا ئەکادیمیــای هونــەرە جوانەکانــم 

تــەواو کــرد، هەمــوو ســاڵێ دەردەچــووم.
ڕامــان: ئــەو ڕەنگاوڕەنگییەی جاجم و پۆپەشــمین و 
بــەڕەی کــوردەواری و ئەمانــە کــە بــەردەوام دەتبینین 
و لــە جۆاڵییــدا باوکــت وەکــوو پیشــەگەرێک کاری 
ــە بەردەســتیت  ــۆش ک ــان ت ــردووە، بێگوم ــدا ک تێیان
کــردووەو لــە الی ئــەو شــاگرد بــووی، ئــەوە نەخشــی 

لەســەر تــۆ دانــاوە؟
عەلــی جــۆاڵ: لــە هەمــووی بەشــدار دەبــووم، 

تەنانــەت دەمتوانــی خــۆم بیکــەم.
ــووە  ــر هەب ــدا کەســی ت ــاو خزمەکانت ــان: لەن ڕام
ــاوا خەریکــی وێنەکێشــان، یــان شــانۆ، یــان  کــە ئ

ــێ.؟ ــەری ب ــان هــەر کارێکــی هون ــک، ی موزی
عەلــی جــۆاڵ: لــە خێزانەکەمانــدا براکانــم توانایــی 
مــن  لــە الی  بــوو، زۆرجــار  وێنەکێشــانیان زۆر 
وێنەیــان دەکــرد، بەتایبەتــی بــرا ناوەنجییەکــەم 
پێــش ئــەوەی بچــێ بــۆ ئینگلتــەرا، وێنــەی دەکــرد 

ــوو. ــی هەب ــتێکی زۆر باش و ئاس
ــار، ئەویــش دەســتی  ــای ئەندازی ــان: عەبدوڵ ڕام

ــوو؟ وێنەکێشــانی هەب

بەغدا، ١٩٦٥، قوتابیانی ئەکادیمیای هونەر، سێیەم کەس 
لە چەپەوە: عەلی جۆاڵ.
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ــاش  ــە وێنەکێشــان زۆر ب ــێ، ل ــی جــۆاڵ: بەڵ عەل
بــوو. 

ــەوان  ــوون، ئ ــرت کــێ ب ــی ت ــەی براکان ــان: ئ ڕام
ــوو؟ ــانیان هەب ــتی وێنەکێش دەس

باوکــم  لەگــەڵ  بــرا گەورەکــەم  عەلــی جــۆاڵ: 
ــوو، وێنــەی نەدەکێشــا،  خەریکــی کاری جۆاڵیــی ب
تەمەنــی مــن لەگــەڵ ئــەو تۆزێــک جیــاوازی هەبــوو، 

ــووم. ــداڵ ب ــوو، مــن من ــەو گــەورە ب ئ
ــان دەکێشــا،  ــم وێنەی ــی براکان ــۆ دەڵێ ــان: ت ڕام
ئــەوە بــرا ناوەنجییەکەمــان زانــی، براکــەی دیکــەت 

ــە؟ کامەی
عەلــی جــۆاڵ: ئێمــە چــوار بــرا بوویــن، ئــەو برایــەم 
ــۆر عوســمان  ــاوی دوکت ــوو ن ــر ب ــن بچووکت ــە م ــە ل ک
بــوو، ئەوەیــان لــە وێنەکێشــان بە ســەلیقە و بەهرەدار 

بــوو.
ڕامــان: ئــەی خوشــکەکانت لەگــەڵ هونــەر چــۆن 

بــوون؟
عەلــی جــۆاڵ: خوشــکەکانم خوێندەوارییــان هەیە، 

بــەاڵم هیچیــان قوتابخانەیــان تــەواو نەکردووە. 
ــەری و  ــتی و کاری هون ــە ئیشــی دەس ــان: ب ڕام

ــوون؟ ــک نەب ــانەوە خەری وێنەکێش
عەلــی جــۆاڵ: هیچیــان نەدەکــرد، ئــەوان بــە کاو 
ــەو شــتانەوە ســەرقاڵ  ــن و ئ ــوز چنی و کاش و بل
بــوون، کــە کچــان و ژنانــی ئــەو ســەردەمە پێــوەی 
خەریــک بــوون، ئەوانیــش ئــەو شــتانەیان دەچنــی. 
ــەوادەی خــۆت زانیمــان  ــاو خان ــەوە لەن ڕامــان: ئ
کــە دوو لــە براکانــت خەریکــی وێنەکێشــان بــوون، 
تــۆش بــە کاریگــەری ئــەو برایــەت و ئــەو ڕەنگانــەی 
ــان،  ــەکاری دەهێن ــدا ب ــە پیشــەی جۆاڵیی ــت ل باوک
ــەر  ــووە، ه ــت ب ــەال دروس ــت ل ــی هونەری خولیایەک
لێــرەوە حــەز و مەیلــەت بەالی هونەری شــێوەکاریدا 
ــە دەوروپشــتت کەســی تــرت  ــەی ل شــکاوەتەوە، ئ
نەبینــی، لەنــاو گەڕەکەکەتانــدا، کەســێک هەبووبــێ 

خەریکــی کاری هونــەری بــێ؟
عەلــی جــۆاڵ: مــن ئــەو کاتــە زۆر حــەزم لــە هونەر 
بــوو، هونەرمەنــد جەمــال بەختیــار، دووکانێکــی لــە 
ــارێ  ــوو ج ــوو، هەم ــەرا هەب ــی س ــی بەردەرک نزیک
دەچــووم لەبــەر دووکانەکــەی دەوەســتام، جەمــال 
کــە  ئــەو  بــوو،  خۆشــمان  ناســیاوی  بەختیــار 
ــەوێ دای  ــرد ل ــەواوی دەک ــی دەکێشــا و ت وێنەیەک

دەنــا.
ڕامان: چی لەو کارانەی ئەو سەرنجی ڕادەکێشای؟

عەلــی جــۆاڵ: زۆر حەزم لــەو جلە کوردی و وێنانە 
دەکــرد کــە ئــەو دروســتی دەکــردن، دەچوومــە الی 
ــوت وەرە ژوورەوە  ــش دەیگ ــم، دوایی ــی دەڕوانی تێ
یەکجــاری دانیشــە، ناتوانــی ئەوەنــدە لەســەر قاچت 
لەبــەر دووکانەکــەدا بووەســتی، هیــالک دەبــی، ئــاوا 
ــم  ــووە و هاندەریش ــی وەرگرت ــوودم لێ ــار س زۆر ج

بووە.
ڕامــان: ســوود وەرگرتنەکــەی تــۆ لێــی تەنیا ئەوە 
بــوو کــە ســەیری تابلۆکانیــت دەکــرد، یــان کاتــێ 
وێنــەی دەکێشــا ســەیری دەســت و پەنجەشــیت 

دەکــرد؟
عەلــی جــۆاڵ: ســەیری تابلۆکانیــم دەکــرد کــە 
دروســتی کــردن، ئــەوە زیاتــر ئــارەزووی بــۆ کاری 

ــدم.  ــەری دەجوواڵن هون
ڕامــان: ئــەی ڕێنمایــی نەدەکــردی چــی بکــەی و 

چــی نەکــەی؟
ــن،  ــی م ــی هونەری ــی کردن ــۆاڵ: ڕێنمای ــی ج عەل
ــەوقی(یەوە  ــازاد ش ــد )ئ ــەن هونەرمەن ــر لەالی زیات

ــوو. ب
ڕامان: ئەوت چۆن ناسی؟

عەلــی جــۆاڵ: مــن بــە تەمەنــی نــۆ ســاڵی چوومــە 
بەرخوێندن.

ــە،  ــە قوتابخان ڕامــان: ئێســتا دێینــە ســەر چوون
ــە مەکتــەب بــاس دەکەیــن. جــارێ پێــش چوون
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لــەو  مەکتــەب،  پێــش چوونــە  جــۆاڵ:  عەلــی 
ــرم  ــن هیچــی ت ــەوالوە، م ــردن ب شــتانەی باســم ک

نەدیــوە.
ــەوەی جەمــال بەختیــار  ــا ئ ــە تەنی ڕامــان: کەوای

ــوو؟ ــە مەکتەبــت ب پێــش چوون
عەلــی جــۆاڵ: بەڵــێ، هەروەهــا شــتێکی تــر کــە 
درکــم بــە گرنگییەکــەی کردبــوو، ئەویــش ئەوەبــوو 
ســەیری  کتێبخانــەکان  لــە  دەچــووم  هەمیشــە 
گۆڤــار و باوکــراوەی واڵتانــی تــرم دەکــرد، لــە 
هــەر شــوێنێک دەســتم کەوتبــان، ســەیرم دەکــردن، 
ــەوە  ــەالی مــن دروســت کــرد ئ ــەوەی ســەرنجی ل ئ
بــوو کــە بۆچــی ئــەم تابلــۆ جوانانــەی کوردەواریــی 

خۆمــان لــە گۆڤارەکانــدا نابینــم، 
ئــەوە بۆچــوون و لێکدانەوەیەکــی 
دروســت  لــەالم  بــوو  ســەیر  زۆر 

ــوو. ب
بــە  هەســتت  تــۆ  واتــا  ڕامــان: 
بۆشــایی و کەموکووڕییــەک دەکــرد؟

عەلــی جــۆاڵ: بەڵــێ، دەمگــوت بۆچــی ئێمــە 
میللەتێکیــن ئــەم شــتانەی خۆمــان لــە گۆڤــارەکان 
بەدیــم  دی  میللەتانــی  لــەالی  کــە  نابینیــن، 
جەمــال  هونەرییەکانــی  کارە  وەکــوو  دەکــردن، 
بەختیــار و خالیــد ســەعید و ئــازاد شــەوقی و 
ئــەو هونەرمەندانــە کــە لــە شــارەکەماندا ژمارەیــان 
ــەو  ــەاڵم ب ــان دەدەی، ب ــوو و بەرهەمەکانیانم زۆر ب
شــێوەیەی ئــەوان چــاپ بکرێــن و ئــەو وێنانــە لــە 

گۆڤــارەکان ببینیــن نەبــوون.
ڕامــان: هــی هەمــوو میللەتێکــت دەبینــی، تەنیــا 

هــی میللەتــی کــوردت تێیانــدا نــەدەدی؟
عەلــی جــۆاڵ: ئــەوەم زۆر پــێ ناخــۆش بــوو، بۆیە 
ســەرەتا بــە وێنەکێشــانی کەلەپــوور، بــە جلــی 
ــوردەواری  ــت و هەڵســوکەوتی ک ــە نەری ــوردی، ب ک
دەســتم پــێ کــرد، دەمویســت کار لەســەر ئــەو 

ــەم. ــە بک بابەتان
ــەوەری قســەکانمان  ــە ت ــک ل ــەوە یەکێ ــان: ئ ڕام
دەبــێ، مەســەلەی گەڕانــەوە بــۆ ڕەســەنایەتی و 
ئیشــکردن لەســەر ئــەو جــۆرە بابەتانــە.. ئــەوە 
زانیمــان پێــش ئــەوەی بچیتــە قوتابخانــەوە، دەوری 
باوکــت و ئــەو ژینگەیــەی تێیــدا پــەروەردە بــووی 
و چــاوت تێــدا هەڵێنــا چــۆن بــوو، وێــڕای بینینــی 
تابلۆکانــی هونەرمەنــد جەمــال بەختیــار، هــەر لــەو 
قۆناغــەدا تابلــۆی کێــی تــرت دەبینــی، پێشــانگای 
ــێ؟ ــۆ ســەردانت کردب کەســێکی دی کرابێتــەوەو ت
بــەردەوام  قوتابخانــەکان  لــە  جــۆاڵ:  عەلــی 
دەچوویــن  ئێمــە  و  دەکــردەوە  پێشــانگایانەیان 

دەکــردن. ســەیرمان 
ڕامــان: پێــش چوونە قوتابخانەشــت 
ــە  ــار ب ــوون ج ــانگایانە هەب ــەو پێش ئ

جــار بیانبینــی؟
ــم  ــەک دوو هاوڕێ ــۆاڵ: ی ــی ج عەل
هەبــوون، پێــش مــن لــە قوتابخانــە 
بــوون، کــە ڕەســمەکانیان دەکــرد، بەهــۆی ئەوانەوە 

ســااڵنە دەچــووم ســەیری پێشــانگاکانم دەکــرد.
ڕامان: ئەو برادەرانە ناویان چی بوو؟

عەلــی جــۆاڵ: هونەرمەنــد نــووری ئیســماعیل، 
ئێســتا لــە ئەمریکایــە، برادەرێکــی دیکەیشــمان 
ئێســتا هــەر لــە ئەمریکایــە و نــاوی تایــەر ئیبراهیــم 
بــوو، ئەوانــە هــەر لــەو ســەردەمانەدا وێنەیــان 

ــا. دەکێش
ڕامـــان: ئـــەو بـــرادەرەت ئێســـتاش خەریکـــی 

بەردەوامـــە؟ و  وێنەکێشـــانە 
ــە،  ــەی چیی ــتا کارەک ــم ئێس ــۆاڵ: نازان ــی ج عەل
ــەو  ــە، ئ ــەرە جوانەکان ــگای هون ــووی پەیمان دەرچ
پێشــانگاکانی  سەرپەرشــتیی  ئــەوان  ســەردەمە 

دەکــرد. قوتابخانەکانیــان 
بــۆ مێــژووە، دەبــێ  ئێمــە  ئــەو کارەی  ڕامــان: 

بەبێ پراکتیک
هیچ هونەرمەندێک ناتوانێ 

سوود لە الیەنی تیوری 
وەربگرێ.
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ڕووداوەکان و نــاوەکان بــە ئەمانــەت و ڕاســتگۆیی 
ــە  ــە ئێســتا ل ــەت ک ــەو دوو هاوڕێی ــن.. ئ ــار بکرێ تۆم
ئەمریــکان، دوای ئــەوەی بەهــۆی ئەوانــەوە پێشــانگای 
ســااڵنەت بینیــوە و بــۆ ســەیرکردنیان چــووی، چیتــر 

ــت؟ ــوو بیبینی هەب
ــەوەی  ــە ل ــوو، جگ ــر نەب ــی ت ــی جــۆاڵ: هیچ عەل
مــن لــە کتێبخانــەکان شــان بــە شــانی وێنەکێشــان 
کتێــب و گۆڤــارم تەماشــا دەکــرد، زۆر جــار تابلــۆی 

هونەرمەندانــی واڵتانــم دەبینــی. 
ڕامان: ئەوە هێشتا تۆ نەچووبوویتە قوتابخانەوە؟

ــار و  ــە گۆڤ ــەز ل ــر، زۆرم ح ــۆاڵ: نەخێ ــی ج عەل
کتێــب بــوو، بــەردەوام ســەیری گۆڤارەکانــم دەکرد.
ڕامــان: ئــەو خوێندەوارییــە ســەرەتاییە چــۆن 

فێــر بووبــووی؟
ــوو  ــە هــی ئەوەب ــەو خوێندەواریی ــی جــۆاڵ: ئ عەل
ــوون،  ــدەوار ب ــرا و کەســوکارم خوێن ــوو ب ــن هەم م
ــەم  ــەرەتایی و ک ــێوەیەکی س ــە ش ــەوە ب ــەر ئ لەب

ــوو. ــەوە کردب ــە خوێندن ــتم ب ــەم، دەس ک
ڕامان: زیاتر سەیری وێنەکانت دەکرد.

عەلی جۆاڵ: من زیاتر بۆ وێنە دەگەڕام.
تــۆ  دەدوێنــێ،  چــاو  وێنــە  چونکــە  ڕامــان: 
مەبەســتت بــووە ســەیری ئــەو وێنانــە بکــەی، یــان 
لەســەر ئــەو وێنانــە بگیرســێیتەوە، دوای ئــەوە 
گوتــت لــە تەمەنــی نــۆ ســاڵی بــرا گەورەکــەت تــۆی 
خســتە قوتابخانــەوە، ئــەم بــرا ئەندازیــارەت ئێســتا 

ــە کوێیــە؟ ل
ــری خــوای کــردووە،  ــۆاڵ: ئێســتا ئەم ــی ج عەل
ــەو بردمــی  ــی تــەواو کــرد، ئ ــە بەریتانیــا خوێندن ل
لــە قوتابخانــەی مەڵکەنــدی داینــام، لەبــەر ئــەوەی 
ــان  ــە ئارەزووی ــوو، زۆر قوتابخان ــەورە ب ــم گ تەمەن
نەبــوو وەرمبگــرن، ئیتــر منــی لــە قوتابخانــەی 

ــا. ــدی دان مەڵکەن
ڕامــان: کــێ بەڕێوەبــەری ئــەو کاتی ئــەو قوتابخانەیە 

ماوەیــەک  کەریــم  مســتەفا ســاڵح  مامۆســتا  بــوو؟ 
ــوو. ــە ب ــەو قوتابخانەی ــەری ئ بەڕێوەب

ــە ســەرەتایی مامۆســتامان  ــەو ل ــی جــۆاڵ: ئ عەل
ــاد، مامۆســتا مســتەفا ســاڵح  ــوو، مامۆســتا فوئ ب

ــم... کەری
ــاد  ــاد، فوئ ــە مامۆســتا فوئ ــان: مەبەســتت ل ڕام

ــرە؟ ڕەشــید بەک
عەلــی جــۆاڵ: نــا، فوئــادی ئەکتــەر، فوئــادی 

ئاغــا.  حەمەدئەمیــن 
ــری  ــان ئەم ــەش بەداخــەوە هەمووی ــان: ئەوان ڕام

ــردووە.  ــان ک خودای
عەلــی جــۆاڵ: بەڵــێ، م. ئەحمــەد هــەردی، ئەوانە 

هەموویــان لــە ســەرەتایی دەرســیان پــێ گوتووم.
ڕامــان: بەڵــێ، ئەوانــە هەموویــان لــە قوتابخانــەی 

ــدی بوون.  مەڵکەن
ــەواو  ــا شەشــم ت ــدی ت ــە مەڵکەن ــی جــۆاڵ: ل عەل

ــەرەتایی.  ــرد، شەشــی س ک
ــە  ــەر ل ــووی ه ــاڵە هەم ــەش س ــەو ش ــان: ئ ڕام
قوتابخانــەی مەڵکەنــدی بــووی؟ دیــارە قوتابخانەکە 

لــە ماڵتانــەوە نزیــک بــووە؟
مەڵکەنــدی  لــە  هــەر  بەڵــێ،  جــۆاڵ:  عەلــی 
الی  بوویــن  ســابوونکەران  گەڕەکــی  لــە  بــووم، 
ــەوێ  ــن، ئێســتا ل ــێ دەڵێ ــک(ی پ )ئاشــی ئەلەتری

لێیــە.  دیکــەی  قوتابخانەیەکــی 

ــەت،  ــی تایب ســلێمانی، ســاڵی ١٩٧٢، ئاهەنگێکــی هونەری
لــە ڕاســتەوە: نەناســراو، نــووری وەشــتی، ڕەئــووف یەحیا، 

عەلــی جــۆاڵ، نەناســراو.
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ڕامان: ئەو کاتە کێ مامۆستای هونەرتان بوو؟
عەلــی جــۆاڵ: ئــەو کاتــە مامۆســتا )عەلی(یــەک 

هەبــوو.
ڕامان: عەلی کێ، ناوی باوکی چییە؟

عەلــی جــۆاڵ: نــاوی باوکــی نازانم، ئێســتا جارجار 
بــە خەڵــوز  ئــەو خــۆی  کوڕەکەیشــی دەبینــم، 
وێنــەی شــاعیرەکانی کردبــوو و لــە قوتابخانەکــەدا 
باشــی  تواناییەکــی  و  بەهــرە  هەڵیواســیبوون، 

ــوو. هەب
ڕامــان: دەرچــووی پەیمانــگای هونــەرە جوانــەکان 

بوو؟
و  پەیمانــگا  هیــچ  دەرچــووی  جــۆاڵ:  عەلــی 
خوێندنێکــی هونــەر نەبــوو، بــەاڵم ئــەو لــە قۆناغــی 

ســەرەتایی زۆر هانــی دام.
ڕامــان: جگــە لــەوەی بە خەڵووز وێنەی شــاعیرەکانی 

کردبــوو، کاری دیکەیت دیبوو؟
عەلــی جــۆاڵ: مــن تەنیــا ئــەو وێنانەیم دیبــوو، کە 
ــی  ــوو، وێنەیەک ــا کردب ــازە شۆڕشــی بەرپ میســر ت
)محەمــەد نەجیــب(م کردبــوو، کــە وێنەیەکــی ئــەوم 
کێشــا و بــردم بــۆ ئــەوێ، قوتابییــەکان دەیانگــوت 
خــۆی نەیکــردووە، مامۆســتا عەلــی گوتــی نــا 
خــۆی کردوویەتــی، چونکــە مــن دەزانــم خــۆی 
وێنەکێشــە، محەمــەد نەجیــب کــە لــە شۆڕشــی 
ــەوم  ــی ئ ــش وێنەیەک ــوو، منی ــگ ب ــر بەناوبان میس

ــی. ــۆ مامۆســتا عەل ــردم ب ــرد و ب ک
ــی،  ــە بکێش ــەو وێنەی ــی دای ئ ــێ هان ــان: ک ڕام

ــا؟ ــەت کێش ــەوە وێنەک ــە خۆت ــەر ل ه
دی،  وێنەکەیــم  گۆڤارێکــدا  لــە  جــۆاڵ:  عەلــی 
شۆڕشــی کــردووە و نــاوی هەیــە و لە ڕادیۆدا باســی 
دەکــەن، مــن حــەزم کــرد وێنەیەکــی بکێشــم، کــە 
ــەکان  ــتا، تەلەب ــۆ مامۆس ــردم ب ــا ب ــەم کێش وێنەک
مامۆســتا  ئیتــر  نەیکــردووە،  خــۆی  دەیانگــوت 

ــی.  ــۆی کردوویەت ــا خ ــی ن گوت

ڕامــان: ئــەو مامۆســتایە تەنیا وێنەی پــێ دەگوتن، 
یانی ســروود و گۆرانیشــی پێتان گوتووە؟

عەلــی جــۆاڵ: تەنیــا وێنــەی بــە مــن گوتووەتــەوە، 
ئیتــر نازانــم دەرســی دیکــەی گوتبێتــەوە، یــان نــا، 

نەخێــر ســروود و گۆرانــی پــێ نەدەگوتینــەوە. 
 - )نیگارخانــە  نیگارکێشــان،  هۆڵــی  ڕامــان: 

هەبــوو؟ قوتابخانەکەتانــدا  لــە  مەرســەم(تان 
ــە  ــوو، ب ــەممان هەب ــێ، مەرس ــۆاڵ: بەڵ ــی ج عەل
نیســبەت منــەوە لــە ســەرەتایی وێنەیــان دەدامــێ، 

ــە ماڵــەوە ڕەســمم دەکــرد.  ل
ڕامان: کێ دەیدایتێ؟ مامۆستای وێنەکێشان؟

عەلــی جــۆاڵ: بەڵــێ، زیاتــر مامۆســتا عەلــی بــوو، 
ئــەوەی کــە لــە بیرمــە زیاتــر ئەو بــوو هانــی دەدام.
ڕامــان: خۆزگــە بتزانیایــە مامۆســتا عەلــی نــاوی 
ــە بەشــێک  ــش دەبێت ــە ئەمی ــە، چونک ــی چیی باوک

ــە مێــژووی شــێوەکاریی ئــەم شــارە.  ل
ــە  ــرێ، چونک ــی دەزان ــە، دوای ــۆاڵ: وای ــی ج عەل
لەگــەڵ ئــەو جــۆرە مامۆســتایانەدا، مامۆســتای دی 

ــوو دەیناســن.  ــووە، هەم هەب
ڕامــان: زۆر چاکــە، تۆ ئەو شــەش ســاڵە هەســتت 
ــە  ــواری وێنەکێشــاندا پێشــکەوتنێکت ب ــە ب ــرد ل ک

خۆتــەوە دیــوە؟
عەلــی جــۆاڵ: بەڵــێ، چونکــە تابلۆکانــی خــۆم لــە 
ــە پێشــانگاکانی ســەر  ــەوە، ل پێشــەنگاکاندا دەدیی
ئاســتی شــاری ســلێمانیش، نــەک تەنیــا پێشــانگای 

قوتابخانەکەمــان.
ــەر  ــانگا لەس ــەوەی پێش ــۆ کردن ــە ب ــان: وات ڕام

ئاســتی شــاری ســلێمانی پەلتــان هاویشــت؟
عەلــی جــۆاڵ: بەڵــێ، لــە ئاســتی شــاری ســلێمانی 

پێشــانگامان دەکردەوە.
ڕامــان: ئەوکاتــە کــێ و کــێ چاالکییــان هەبــوو و 

لــەم جــۆرە پێشــانگایەدا بەشــدار دەبــوون؟
عەلــی جــۆاڵ: هــەر قوتابییــەکان خۆیــان بــوون، 
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وێنەیــان  مامۆســتاکان  هاندانــی  بــە  هەمــووی 
دەکــرد، زۆر قوتابخانــەش هەبــوون کــە مامۆســتای 
وێنەکێشــانیان نەبــوو، مامۆســتای دیکەیــان بــۆ 

ــا.  ــان دادەن ــەی وێنەکێش وان
ڕامــان: وەک لەبیــرت بــێ لــەو پێشــانگایانەدا 
ــی  ــن، خەڵک ــگ بووب ــر بەناوبان ــەی دوات ــەو ناوان ئ
بەرچــاو بووبــن، کــێ بــوون لــەو پێشــانگایانەدا 

بەشــدار دەبــوون؟
هونەرمەنــدان:  وەک  هاوڕێکانــم  جــۆاڵ:  عەلــی 
نــووری ئیســماعیل و خالیــد ســەعید و کوڕێکــی 
دیکــەش بــوو کــە دەمناســی نــاوی تایــەر ئیبراهیــم 

ــرد. ــمیان دەک ــە ڕەس ــر ئەوان ــوو، زیات ب
ڕامــان: ئــەی پیاوێــک لــە ســلێمانی هەبــوو، 
هونەرمەندێکی خۆڕســک بوو، ناوی حەســەن فەالح 
بــوو، هەندێــک دیواربەنــدی کــردووە، هەتــا ســااڵنی 

هونەرمەنــد  و  مــن  هەشــتاکانیش 
ــەیرمان  ــن س ــابیر دەچووی ــال س کەم
ــەقامی  ــە ش ــەک ل ــرد، چایخانەی دەک
چامــان  لــەوێ  هەبــوو،  مەولــەوی 
دەخــواردەوە، بــە تایبەتــی دەچوویــن 
ســەیری ئــەو دیواربەندەمــان دەکــرد، 

بەداخــەوە ئــەو کاتــە وێنەگرتــن وەکــوو ئێســتا 
ــەی  ــە وێن ــپارد ک ــم ڕاس ــوو، زۆر کەس ــان نەب ئاس
ئــەو شــتانە بگــرن و کــۆ بکەنــەوە، نازانــم بــۆ 

ــوە؟ ــەوت بینی ــەکانی ئ ــۆ ئیش ــرد، ت نەیانک
عەلــی جــۆاڵ: مــن ئیشــەکانیم دیــوە، بــەاڵم لــەالم 
نیــن، ئیشــەکەی چایخانەکــەی دەیفەرمــووی ئــەوەم 
دیــوە، لــە هەندێــک شــوێنی دیکــەش هــەر ئیشــی 
ئــەوم دیــوە کــە لەســەر دیــوارەکان کردوویەتــی و 
دایدەنــا، ئەویــش یەکێــک بــوو لــەو وێنەکێشــانەی 

ئــەو ســەردەمە کــە خۆڕســک بــوو. 
ڕامان: ناو و ناوبانگیشی هەبوو؟ 

زۆر  خەڵــک  هەبــوو،  ناویشــی  جــۆاڵ:  عەلــی 

دەکــرد.  باســیان 
بــواری  لــە  کــە  پیــاوە  ئــەم  باشــە،  ڕامــان: 
وێنەکێشــاندا دەســتڕەنگین بــووە، بــە پــارە ئیشــی 
کــردووە، یــان بــە خۆڕایــی و هــەر بــۆ چێــژی خــۆی 

ــووە؟ ب
عەلــی جــۆاڵ: مــن تەمەنــم وا نەبــووە کــە بزانــم 

ئــەوە چــۆن بــووە.
ــەت نەبیســتەوە  ــە خەڵکــی دیک ــر ل ــان: دوات ڕام

ــووە؟ کــە چــۆن ب
عەلــی جــۆاڵ: نەوەڵــا، غەیــری وێنەکانــی نەبــێ 
هیچ شــتێکم دەربارەی ئەوە نەبیســتووە، ئێســتاش 
لــە یادەوەریمــدا مــاوە، بــە هەندێــک شــوێنەوە، بــە 
ــوار  ــوارەوە، خ ــەم خ ــەی ئ ــە چایخانەک ــی ل تایبەت
بانکــی ڕەشــیدەوە دانەیــەک لــە کارەکانــی هەبــوو.
ڕامــان: بەڵــێ ڕاســتە، چایخانەیەکــی چکۆلــە 
ــوو. ــەوێ دیواربەندێکــی هەب ــوو، ل ب
ــەم  ــەو وێنان ــن ئ ــۆاڵ: م ــی ج عەل
فۆتۆگرافیشــم  هەندێــک  دیــوە، 
دیــوە، کــە هــەر هــی ئــەو زەمانەیــە، 
ئــەم  و  مەحمــوود  شــێخ  شــەڕی 

بابەتانەیــە.
ڕامــان: هونەرمەنــد عەزیــز ســەلیم کــە لــەالی مــن 
ــم  ــانگای تایبەتی ــاڵی ١٩٣٧، پێش ــە س ــوت ل دەیگ
لــە شــاری ســلێمانی کردووەتــەوە، تــۆ کارەکانیــت 

دیــوە؟
عەلــی جــۆاڵ: مــن پێشــانگای ئــەوم نەدیــوە، بــەاڵم 
لــە دوای شەســتەکان لــە پێشــانگای هاوبەشــدا 

ــردووە. بەشــداری ک
ڕامــان: چیــت لــە وێنەکانــی لەبیــر مــاوە؟ ئــەو دەیوت 
شــێخ  )بازیــان(ی  دەربەنــدی  و  ئاوباریــک  شــەڕی 

ــاوە. ــانگایەدا دامن ــەم پێش ــاوە و ل ــوودم کێش مەحم
عەلــی جــۆاڵ: مــن تابلــۆی حەپســە خانــی نەقیــب و 

شــێخ مەحمــوودی نەمــرم لەبیــرە.

هونەرمەند ناتوانێ بەبێ 
جوواڵنی هەستی کار 
بکات، کە ئەکادیمیاشم 

تەواوکرد، شێواز و
ستایلی خۆم گۆڕی
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ڕامــان: هونەرمەنــد فەالح حەســەن کــە یەکێک لە 
بیناغەدانــەران و چاالکەکانــی هونــەری شــێوەکاری 
ســلێمانی بــووە، لــە پێشــەنگەکان و ســەرەتاکانی 
هونــەری شــێوەکاری کوردییــە، بــۆ کــەم ئــاوڕی لــێ 

دراوەتــەوە و زۆر کەمــی لەبــارەوە نووســراوە؟
عەلــی جــۆاڵ: ئــەو کاتــە نەتەوەکەمان هەســتی بە 
گرنگــی ئــەو شــتانە نەدەکــرد کــە هونــەر و ئــەدەب 
کۆڵەکەیەکــی گــەورەی پێشــکەوتنی نەتەوەیــە، 
ئــەوە ئەگــەر دەرفــەت بووبوایــە، لەوانەبــوو بــە 
ــە  ــژوو ئەوان ــۆ مێ ــە ب ــی بتوانرای ــی تاکەکەس هەوڵ
تۆمــار بکرێــن و ســوودی بــۆ بزووتنــەوەی هونەریــی 

ــوو. کوردیــش دەب
ڕامــان: ئــەوەی تــا ئێســتا مــن بەرچــاوم کەوتووە 
زیاتــر ناوهێنانێکــی ســەرپێیی نــاوی هاتــووە، بەاڵم 

زۆر کــەم وتــاری تایبەتی لەســەر نووســراوە.
ــتا  ــا ئێس ــە ت ــۆم ک ــڕوای خ ــە ب ــۆاڵ: ب ــی ج عەل
ــە  ــوون لەوان ــەم، زۆر هەب ــش دەک ــوارەدا ئی ــەو ب ل
ــردووە،  ــان ک ــردووە، پەیکەری ــش ئیشــیان ک زیاتری
وێنەیــان کێشــاوە، بــەاڵم ناویــان ون بــووە، چونکــە 
ئــەو  خاوەنــی  بــە  نابــێ  ژێردەســتە  نەتــەوەی 

ــتە. هەس
ڕامــان: بــەالی منــەوە ئــەوە زیاتــر پێوەنــدی بــە 
ــەم  ــا ئ ــە ت ــە ئێم ــە ک ــیڤییەوە هەی ــی ئەرش عەقڵ
ســاتەش کــە قســەی تێــدا دەکەیــن ئەو هۆشــیارییە 
ــیڤیمان  ــی ئەرش ــان عەقڵ ــە، ی ــیڤییەمان نیی ئەرش
دەڕوا  ســەدەیەک  چارەکــە  بــۆ  ئــەوە  نییــە، 
ــەم،  ــەری دەک ــی و هون ــی ئەدەب کاری ڕۆژنامەوانی
زۆر لــە هــاوڕێ نووســەر و هونەرمەندەکانــم کــە 
پێیــان دەڵێــم نامــەی هونەرمەندێــک، نووســەرێک، 
کەســایەتییەکتان ئەگــەر لەالیــە بۆمانــی بنێــرن بــا 
ــاوی  ــان(دا ب ــاری )ڕام ــە(ی گۆڤ ــی )نام ــە بەش ل
نامەکانیــان  دەبینیــن  داخــەوە  بــە  بکەینــەوە، 
پەنجــا  باشــە،  نووســەری  خــۆی  فەوتانــدووە، 

ســاڵە، شەســت ســاڵە نووســەرە، نامــەی ئەرشــیڤ 
نەکــردووە، ئــەو نامانــەی لــە برادەرەکانیانــەوە 
ــای  ــزراون، ئێســتاش لەوەت ــان نێــردراوە نەپارێ بۆی
ئــەو کۆمپیووتــەر و ئینتەرنێــت و تەکنۆلۆژیایــە 
ــەرەو  ــاوە و ب ــتوخەت نەم ــەی دەس ــووە، نام داهات
نەمان دەچێ، چونکە باوی نووســینی دەســتوخەت 
ــۆ ئێســتا باســی شــتێکی گرنگــت  ــا.. باشــە ت نەم
کــرد، گوتــت لــەو ســەردەمەدا خەڵــک هەبــووە 
وێنــەی کێشــاوە و پەیکــەری کــردووە و ناویــان 
ون بــووە، مــن پێــم خۆشــە لــە دەمــی ئێــوەوە 
ــە  ــاوی ئەوانەمــان پــێ بڵێــی، ئەوان بیبیســتین و ن

ــن؟ کێ
ــم،  ــەوە نی ــارەزای ئ ــۆم ش ــن خ ــۆاڵ: م ــی ج عەل
میللەتێــک  مێــژوو،  درێژایــی  بــە  قابیلــە  بــەاڵم 
نەیتوانیبــێ ڕەســم بــکا، دوایــی بــە درەنگــەوە 
فێــری بووبــێ، لــەو بڕوایــەدام لەپێــش ئێمەشــەوە 
خەڵــک هەبــوون و کاریــان کــردووە، مەبەســتم 

لەوەیــە.
ــی  ــە بێن ــەو هونەرمەندان ــاوی ئ ــە ن ــان: گرنگ ڕام

ــردووە. ــە پێــش خــۆت ئیشــیان ک ک
عەلــی جــۆاڵ: ئاخــر دەزانــی چــی مــن لــە خۆمەوە 
ــەدا  ــەو قۆناغان ــن ل ــە م ــم، چونک ــاو بێن ــم ن ناتوان
نەژیــاوم، ئەگینــا ئێســتا هەمــوو ئەوانــەی کــە 
ــوون،  ــان کــردووە ون نەدەب ــە کاری ــەو کات پێــش ئ
ونبوونــی نــاوی ئەوانــە خەتــای خۆمــان بــووە، کــە 
ــەت  ــن، تەنان ــە ون ــەو هونەرمەندان ــا ئێســتا زۆر ل ت

ــن. ــەی ئێســتاش ون زۆر لەوان
ــان  ــە ناوم ــر ک ــەی ت ــەو برادەران ــەی ئ ــان: ئ ڕام
هێنــان، وەکــوو خالیــد ســەعید، بــۆ نموونــە خالیــد 

ســەعیدت چــۆن ناســی؟
ــن  ــە دەچووی ــەڵ ک ــە کۆم ــرە ل ــۆاڵ: لێ ــی ج عەل
بــۆ تەلەڤزیــۆن و بەرهەمەکانمــان لــە بەغــدا تۆمــار 
سەرپەرشــتی  بــوو،  دیکۆریســت  ئــەو  دەکــرد، 
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ــۆی  ــر بەه ــن، ئیت ــۆ دەکردی ــی ب ــۆری دراماکان دیک
ــوو،  ــم دیب ــۆن وێنەکانی ــن ک ــە م ــانەوە ک وێنەکێش

ــیم. ناس
ڕامان: لە کوێ تابلۆکانیت دەدی؟

ــردن  ــتی دەک ــە دروس ــەی ک ــۆاڵ: ئەوان ــی ج عەل
الی هەندێــک لــە وێنەکێشــەکان هەبــوون، شــێوازی 
وێنەکردنەکەیــم زۆر بــە دڵ بــوو. پێــش ئــەوەی 
بچــێ بــۆ دەرەوە، نازانــم لــە دەرەوە خوێندنــی 
تــەواو کــرد، یــان نــا، ئیشــەکانی زۆر جــوان بــوون 
و ئێمــە زۆر ســوودمان لێیــان بینیــوە، لەبــەر ئــەوە 
کــە خالیــد ســەعیدم لــە بەغــدا بینــی، لــەوێ زانیــم 
ئیتــر وێنــە ناکێشــێ و خەریکــی پســپۆڕییەکەی 
یەکتریمــان  کــە  بۆیــە  دیکــۆرە،  کــە  خۆیەتــی 
دییــەوە، چوومــە ماڵەکــەی لــە بەغــدا کــە لــە 
شــووقەیەکدا دەژیــا، بۆیــەش چــووم ویســتم بزانــم 

ــن؟ ــن و چۆن ــی چی ــش و کارەکان ئی
ڕامان: لەو سەردانەتدا کارەکانیت بینی؟
عەلی جۆاڵ: نەخێر، ئیشی تابلۆی نەبوو.

ڕامان: کاری لەسەر تابلۆ نەدەکرد؟
ــۆ و  ــە خەریکــی فۆت ــەو کات ــا، ئ ــی جــۆاڵ: ن عەل

ــوو. ــن ب وێنەگرت
ڕامان: ئەی تابلۆ کۆنەکانی، لەالی مابوو؟

عەلــی جــۆاڵ: بــە نیســبەت منــەوە لــەو دەرفەتەدا 
ــا  ــەدی، تەنی ــچ شــتێکیم ن ــووم، هی ــی ب ــە لەگەڵ ک

کارەکانــی پێشــووتریم لەبیــر مابــوون.
ڕامــان: هــی پێشــووتر، مەبەســتت بەرهەمــی 

بــوو؟ ســااڵنی شەســتەکانی 
ــتەکاندا  ــە شەس ــا ل ــێ، ئەوس ــۆاڵ: بەڵ ــی ج عەل
ئیشــی دەکــرد، هاوڕێــی نزیکــی هونەرمەنــد جەمــال 

بەختیــار بــوو. 
ــەوە ســلێمانی،  ــە هات ــە هەشــتاکاندا ک ــان: ل ڕام
زوو زوو، ئەگــەر نەڵێــم ڕۆژانــە ســەردانی چایخانەی 
بــە خزمەتــی  لــەوێ  مــن  )شــەعب(ی دەکــرد، 

گەیشــتم، بەاڵم زۆر بێباک و کەمتەرخەم دیار بوو، 
ــوودەی جگەرەکێشــان  ــەرەی دەکێشــا، ئال زۆر جگ
ــارە  ــە جگــەرە دادەگیرســاند، دی ــوو، جگــەرەی ب ب
وەک دەزانیــن ئــەو هــەر بەهــۆی جگەرەکێشــانەوە 

بــوو ماڵەکــەی خــۆی ســووتاند.
عەلی جۆاڵ: خێزانی نەبوو.

بــە ســەڵتی دەژیــا، ئەویــش  ڕامــان: بەڵــێ، 
یەکێکــە لــەو هونەرمەندانــەی کــە لــە مێــژووی 
ــر  ــارە و کەمت ــەری شــێوەکاریدا جێدەســتی دی هون

لــە بارەیــەوە نووســراوە.
عەلــی جــۆاڵ: بەڵــێ، زۆر فەرامــۆش کــراوە، ئــەو 
ــە  ــە، وات ــی تێدای ــکردنی ئەکادیم ــێوەیەکی ئیش ش
شــێوەیەکی  شــەوقی  ئــازاد  هونەرمەنــد  وەکــوو 

ــکی.  ــەک خۆڕس ــووە، ن ــی وەرگرت ئەکادیم
ڕامــان: ئیشەکانیشــی وەک کارەکانــی هونەرمەنــد 

ئــازاد شــەوقی واقیعــی و تەعبیــری بــوون؟
عەلــی جــۆاڵ: زۆری واقیعــی بوون، بــەاڵم هەندێکی 

تەعبیریشــی هەبوو. 
ــش  ــی ئەمین(ی ــەر عەل ــد )عوم ــان: هونەرمەن ڕام
ــووس و شــانۆکارێک  ــەوەی وەکــوو درامان بێجگــە ل

ــردووە. ــراوە، کاری شێوەکاریشــی ک ناس
عەلی جۆاڵ: بەڵێ، دەستی وێنەکانیشی هەبوو.

ــی  ــی عەرەب ــە زمان ــۆی ب ــی خ ــن کات ــان: م ڕام
وتارێکــم لەســەر نووســی و وەکــوو شــێوەکارێک 
)العــراق(دا  ڕۆژنامــەی  لــە  و  کــردەوە  بەســەرم 
بــاوم کــردەوە، کۆمەڵێــک  تابلۆشــی هەبــوو، کــە 
ــوە،  ــگ دی ــی ڕەنگاوڕەن ــە فۆتۆگراف ــەم ب ــن ئەوان م
دەوری ئــەو لــە بــواری هونــەری شــێوەکاریدا چــۆن 

هەڵدەســەنگێنی؟
عەلــی جــۆاڵ: هەمــوو کــەس لــە بــواری هونــەردا 
بــن، خزمەتێکــی  یــان خۆڕســک  ئەکادیمــی،  چ 
هــەر  چونکــە  دەکــەن،  گەلەکەیــان  گــەورەی 
یەکەیــان بــە دەوری خۆیــان شــتێک دەکــەن و 
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ــەردا  ــی هون ــە نەبوون ــەوە، ل ــڕ دەکەن ــک پ کەلێنێ
هەمــوو هونەرمەندێــک پێویســتە، ئــەم هونەرمەنــدە 
هونــەری  تواناییەکــی  دیــوە،  ئیشــیم  هەندێــک 

خۆڕســکیی زۆر جوانــی تێــدا بــوو.
ــە بــارەی سروشــتی  ڕامــان: هەمــوو تابلۆکانــی ل

ــوو. کوردســتانەوە ب
بــواری  لــە  مامۆســتایەک  وەک  جــۆاڵ:  عەلــی 
کــردووە،  کەســی  گەلێــک  هاوکاریــی  هونــەردا 
هەروەهــا شــاعیری بەناوبانــگ، ع. ع. شــەونم، 
ئەویــش ســەلیقەیەکی جوانــی هونەری وێنەکێشــانی 

هەبــوو. 
ڕامان: تابلۆکانیت دیبوو؟

ــەاڵم  ــوە، ب ــەوم نەدی ــی جــۆاڵ: مــن ئیشــی ئ عەل
لــە هەڵەبجــە مامۆســتا بــووە، هەندێــک ئیشــی 
نــاوازەم دی، وتیــان بــە سەرپەرشــتی ئــەو بــووە. 
ڕامــان: ئــەی بەشــداری لــە پێشــانگای هاوبــەش 

کــردووە؟
عەلــی جــۆاڵ: نەخێــر، لــە زەمانــی ئێمــەدا ئەوانــە 

وازیــان لــە وێنەکێشــان هێنابــوو.
ڕامــان: پیاوێکــی تریــش لــە ســلێمانی هەبــوو، مــن 
ئەویشــم دەناســی، جــار بــە جــار دەهاتــە چایخانــەی 
ــی  ــەوەی هونەرمەندان ــە ن ــەر ل ــش ه ــەعب، ئەوی ش
شەســتەکان بــوو، )عوســمان خــاڵ(ی نــاو بــوو، لــە 

بــارەی ئــەوەوە چــی دەزانــی؟
عەلــی جــۆاڵ: عوســمان خــاڵ لەگــەڵ ئێمەدابــوو، 
مــن کــە چوومــە ئەکادیمیــا نەمدەزانی لــە ئەکادیمیا 
ــەر  ــی ه ــن، وامدەزان ــەوە وەردەگیرێی ــە تاقیکردن ب
ئەوەیــە بڕوانامەکــەت دەبەیــت، کــە ســەلماندت 
ــەوێ و  ــە ئ ــانەوی ، دەچیت ــی س ــووی پێنج دەرچ
موعامەلەکــەت تــەواو دەکــەی، کــە چوومــە ئــەوێ 
گوتیــان دوو ڕۆژی دیکــە بــۆ تاقیکردنــەوە وەرەوە 

ئێــرە.
ڕامــان: تاقیکردنــەوەی ســەر کاغــەز، یــان عەمەلی 

بوو؟
ــی  ــەوە عەمەل ــە تاقیکردن ــەو کات ــی جــۆاڵ: ئ عەل
و بــە زەیــت بــوو، هونەرمەنــدان عوســمان خــاڵ و 
شــێرزاد شــەوقی لــە پەیمانــگای هونــەرە جوانــەکان 
بــوون، کــورد و خەڵکــی ســلێمانی بــوون، پێــم 
گوتــن تاقیکردنــەوەم هەیــە، ئــەوان یارمەتییــان 
وێنەکردنیــان  فڵچــە و کەرســتەی  بۆیــە و  دام، 
ــی  ــە بۆیەکان ــەوە، ب ــۆ تاقیکردن ــووم ب ــێ و چ دام
لێبوومــەوە،  بــە دوو ڕۆژ  ئــەوان ئیمتیحانــم دا، 
ڕۆژی یەکــەم هێڵــکاری و ڕۆژی دووەم بــە ڕەنگــی 
ــەوە  ــە دیارمان ــان ب ــوو، خزمەتگوزارەکەی ــی ب زەیت
دانــا و وێنەمــان کــرد، تاقیکردنەوەکــە ئــەوە بــوو. 

ڕامان: کارەکەی کردت پۆرترێت بوو؟
عەلــی جــۆاڵ: بەڵــێ، پۆرترێــت بــە زەیــت بــوو، 
تاقیکردنــەوەی ئەکادیمیــا وابــوو، پەنجــا و دوو 
کەســیان  دە  تاقیکردنــەوەوە،  چووینــە  کــەس 
وەرگــرت کــە دوانیــان ئوردونــی بــوون، یەکێــک لــە 

ــووم.  ــن ب ــەکە م ــت کەس هەش
ڕامــان: کــە زانیــت وەرگیــراوی، لەو ســاتەدا هەســتت 

بــە چــی کرد؟
عەلــی جــۆاڵ: لــە خۆشــییان پێم ئــەرزی نەدەگرت، 

زۆر دڵخــۆش بووم.
ڕامــان: بۆچــی دوای تەواوکردنــی قۆناغی ناوەندی، 
ســەرەتا ماڵەوەتــان نەیانهێشــت پەیمانــگای هونــەرە 

جوانەکانــی بەغــدا بخوێنی؟
عەلــی جــۆاڵ: ئــەوان پێیــان وابــوو هێشــتا مناڵــم، 
ــەواو  ــم ت ــە دواناوەندی ــێ دام ک ــان پ ــەاڵم بەڵێنی ب

کــرد لــە کۆلێــژ بخوێنــم.
ــدا چــوار  ــە بەغ ــرای و چوویت ــە وەرگی ــان: ک ڕام
ســاڵ خوێنــدت، ئــەو چوار ســاڵەت چــۆن گوزەراند، 

لەگــەڵ بەغــدا گونجایــت و پێــت خــۆش بــوو؟
ــوو،  ــی نەب ــە بەشــی ناوخۆی ــی جــۆاڵ: چونک عەل
لــەو چــوار ســاڵەدا ناخۆشــی زۆرم دی، لەبــەر بــێ 
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جێگەیــی دەچوویــن لەگــەڵ چەنــد قوتابییەکــی 
دی ژوورێکمــان بەکــرێ دەگــرت، دەبــوو لەنــاو 
ــوو  ــەو هەم ــەڵ ئ ــەم، لەگ ــش بک ــەو ژوورەش ئی ئ
ــژ  ــاب( کۆلێ ــەی )نای ــە پل ــم ب ــەش توانی زەحمەتیی

ــەم. ــەواو بک ت
ــەوێ  ــەم جــار )عوســمان خــاڵ(ت ل ــان: یەک ڕام

ــان پێشــتر دەتناســی؟ ناســی، ی
ــدا  ــیم، لەگەڵی ــەوێ ناس ــێ، ل ــۆاڵ: بەڵ ــی ج عەل
لــە چاالکیــی قوتابخانــەکان مامۆســتای هونــەر 
بوویــن، مــن خــۆم سەرپەرشــتیاری هونــەری بــووم، 

ــوو.  ــر هەب ــەڵ یەکت ــان لەگ ــە هاتوچۆم هەمیش
ڕامــان: ئــەی پێکــەوە پێشــانگای هونەریتــان 

نەکردووەتــەوە؟
عەلــی جــۆاڵ: بــا، گەلێــک پێشــانگامان پێکــەوە 
کردووەتــەوە، لــەو ســەردەمانەدا ئیســماعیل خەیات 
و عوســمان خــاڵ و شــێرزاد شــەوقی و هەنــدێ جــار 

)ئــازاد شــەوقی(یش لەگەڵمــان بەشــداری دەکــرد.
ڕامــان: نازانــی بەرهەمەکانــی، تابلۆکانی عوســمان 

خــاڵ کەوتنــە کوێــوە؟
عەلــی جــۆاڵ: ئەوەیــان نازانــم، لەوانەیــە لــە 
ماڵەکــەی خۆیــدا هەڵگیرابــێ، یــان ڕەنگــە الی 

براکــەی بــێ.
ــە پێشــەوە،  ــک هاتووەت ــان: ئێســتا دەرفەتێ ڕام
بــۆ ئــەوەی ئــەو بەرهەمانــە نەفەوتێــن، حەقــە 

ــن. ــاپ بکرێ ــە و چ ــە کوڕاس بکرێن
عەلــی جــۆاڵ: )عوســمان خاڵ(یــش دەوری خــۆی 
ــووە، ئەوانــە گرنــگ بــوون، مامۆســتاش بــوو،  هەب
قوتابیانــی بــە پــەروەردەی هونەریــی گــۆش دەکرد. 
قوناغەکانــی  باســی  ئــەوەی  پێــش  ڕامــان: 
دوای ســەرەتایی بکەیــن، تــا دەگەینــە قۆناغــی 
ــادەوەری  ــە ی ــم ل ــەوێ بزان ــا، جــارێ دەم ئەکادیمی
ــە  ــە ل ــی دیک ــە کێ ــۆرە هونەرمەندان ــەو ج ــۆدا ل ت
دووراودووریــش  ئەگــەر  هەبــوون،  شــارەکەدا 

ــت بیســتبێ،  ــان ناویان ــت، ی ــۆ بینیبێتیان ــێ ت بووب
ــەیرکردنی  ــۆ س ــی ب ــانگاکان چووبێت ــە پێش ــان ل ی
بەرهەمەکانیــان، کــەس مــاوە باســی بکەیــت؟

عەلــی جــۆاڵ: ناوەکانــم لەبیــر نەمــاوە، دەنــا زۆر 
بــوون، چونکــە تەمەنێکــم بەســەر بــردووە، زۆر 

ــەوە. ــرم بێن ــە بەبی زەحمەت
ڕامــان: باشــە، ئێســتا یــەک یــەک ناوەکانــت 
بەبیــر دەهێنمــەوە و قســەیان لەســەر دەکەیــن، بــۆ 
نموونــە هونەرمەنــد شــێرزاد شــەوقی، کــە ئەوەیــان 
ــم  ــک بــوون، پێ ــەوە نزی ــە یەک هاوتەمەنیشــتەو ل
ــیوتە و  ــۆن ناس ــن، چ ــەو بکەی ــێکی ئ ــە باس خۆش

ــردووە؟ ئیشــتان ک
عەلــی جــۆاڵ: ئــەو وەکــوو کاکــی ئــازاد شــەوقی 
دەرچــووی پەیمانــگای هونــەرە جوانــەکان بــوو، لــە 
ماڵــەوە پێکــەوە ئیشــمان دەکــرد، بــەاڵم لــە کاتــی 
پێشــانگاکاندا تابلۆکانــی بــۆ پێشــانگا دەهێنــا و لــە 

هۆڵــی نمایــش دایدەنــان.
ــانگاتان  ــک پێش ــە چ هۆڵێ ــە ل ــەو کات ــان: ئ ڕام

دەکــردەوە؟
عەلــی جــۆاڵ: ئــەو کاتــە لــە ســلێمانی هــەر 
خۆمــان هۆڵەکەمــان ســاز دەکــرد و پارتشــنمان 
لەســەر  تابلۆکانــی  تــا  دەکــرد  دروســت  بــۆ 
هەڵبواســین، بەم شــێوەیە پێشــانگامان دەکردەوە. 
زۆر پێشــانگا لــە شــاری ســلێمانی کراونەتــەوە، کــە 
هــۆڵ و خانوومــان بــۆ ئامــادە کــردوون، هەنــدێ لــە 
هونەرمەنــدان هەمــوو هەوڵێکــی شەخســیی خۆیــان 
تەرخــان دەکــرد و خۆیــان مانــدوو دەکــرد بــۆ 

ئــەوەی پێشــانگاکە بکەنــەوە. 
لــەو  ئیســماعیل  نــووری  هونەرمەنــد  ڕامــان: 

بــوو؟ چــی  دەوری  پێشــانگایانەدا 
ــوو  ــماعیل(یش هەم ــووری ئیس ــۆاڵ: )ن ــی ج عەل

ــردووە. ــداریی ک ــدا بەش ــارێ لەگەڵمان ج
ــدااڵن و  ــەو کاتــەش خەریکــی ئیشــی من ڕامــان: ئ



53 ژ )٢٨٨/٢٨٧( ٥/ ٩ - ١٠/ ٢٠٢١

پێگەیاندنیــان بــوو، یــان تەنیــا ئیشــی خــۆی دەکرد؟
عەلــی جــۆاڵ: خــۆی ئیشــی مندااڵنــی نەدەکــرد، 
بــەاڵم وەکــوو مامۆســتایەکی خــاوەن ئەزمــوون 
بــۆ پەروەردەکــردن و هونــەری منــداڵ خولیایەکــی 
زۆری هەبــوو، ئــەو لە قوتابخانەکاندا سەرپەرشــتیی 
هونــەری دەکــرد، تەنانــەت پێشــانگاکانی دەرەوەی 
واڵتیــش کــە بــۆ منــدااڵن تەرخــان کرابــوون، ئــەو 
بــۆ مندااڵنــی بەهــرەداری کــورد ڕێکــی دەخســتن. 
ڕامــان: ئــاگام لــێ بــوو، زۆر منداڵــی بەهــرەداری 
لــەو  هەنــدێ  ســاڵ  زۆر  پێگەیانــد،  و  ناســاند 
مندااڵنــە خەاڵتیــان دەبــردەوە.. ئێســتا قۆناغــی 
ــی  ــەوێ مامۆســتا عەل ــرد، ل ــاس ک ســەرەتاییمان ب
نــاوی  دوایــی  باشــە  پێــم  هەرچەنــدە  ناوێــک، 
باوکیــت بیــر بکەوێتــەوە، تــا پۆلــی شەشــت هێنــا.
عەلــی جــۆاڵ: بیــرم کەوتــەوە، نــاوی تــەواوی 

ــە. ــی سدیق(ـ )عەل
ڕامــان: زۆر چاکــە.. دوایــی چوویتــە قۆناغــی 

ناوەنــدی، نــاوی ناوەندییەکــەت چــی بــوو؟
عەلــی جــۆاڵ: ناوەندیــی ســلێمانی کــە تــازە لەگەڵ 
ســانەویی ســلێمانی دروســت بووبــوو، مــن چوومــە 
ناوەندییەکــە و لــەوێ هونەرمەنــد ئــازاد شــەوقی 
لــە  ئــەودا  دەســتی  لەژێــر  بــوو،  مامۆســتامان 
مەرســەم دەســتم دایــە ئیشــکردن، لــە ســانەوییەی 
ــش  ــوو، لەوێ ــەر مەرســەممان هەب )ســلێمانی(ش ه
کاری  شــەوقی  ئــازاد  م.  لەسەردەســتی  هــەر 

ــرد. ــم دەک هونەری
ڕامــان: لەگــەڵ تــۆ کێــی دیکــە هەبــوون کاریــان 

کردبــێ؟
ــوردی  ــادر ک ــۆم، ق ــەی خ ــۆاڵ: خزمەک ــی ج عەل

ــوو. ــە ب ــتای وێن مامۆس
ڕامــان: م. قــادر کــوردی تەنیــا وەک مامۆســتای 

هونــەر ســەروکاری ئێــوەی دەکــرد؟
ــدی و  ــی ناوەن ــی جــۆاڵ: مامۆســتای خوێندن عەل

ــوون،  ــوردی ب ــادر ک ــازاد شــەوقی و ق ــم ئ ئامادەیی
ــاک  ــۆ ڕوون ــان ب ــەردا ڕێگای ــواری هون ــە ب ــە ل ئەوان
ــردن  ــۆ کارک ــوو ب ــە ب ــەو قۆناغ ــەر ئ ــەوە، ه کردین
بۆمــان  پێداویســتییەکانیان  و  کەرســتە  هەمــوو 

ــوو. ــەم کردب فەراه
ڕامان: قادر کوردی وێنەی دەکێشا؟

عەلــی جــۆاڵ: ئــەو کەمتــر وێنــەی دەکێشــا، زیاتــر 
خەریکــی دیزاینــی هەڵپەڕکــێ بــوو، مــن تەنیــا یەک 

تابلۆیــم بــە نــاوی )شــەڕە کەڵەشــێر( دیوە.
ڕامــان: دەڵێــی ڕێگایــان بۆ ڕوونــاک )کردینەوە(، 
واتــە بــە کــۆ، نــەک بــە تــاک قســە دەکەیــت، بــۆ 

کێــی دیکــەت لەگــەڵ بــوو؟
عەلــی جــۆاڵ: لــە خوێندنــی ئامادەیــی ســلێمانی، 
هۆڵــی نیگارکێشــانمان هەبــوو، لەگــەڵ ســەردار 
زوهــدی و تایــەر ئیبراهیــم و نــووری ئیســماعیل 
لــەو هۆڵــەدا کارمــان دەکــرد، ئەوکاتــە مامۆســتایان 
بــوو  ئەوکاتــە  هــەر  دەکردیــن،  سەرپەرشــتیان 

ــردەوە. ــانگامان دەک ــااڵنە پێش س
ڕامــان: ئــەی چــی لــە بــارەی م. ئەنــوەر تووڤــی 

دەزانــی؟
عەلــی جــۆاڵ: دەزانــم کــە مامۆســتای هونــەر 
لــەو  زۆر  دەکــرد،  تابلــۆی  و  هێڵــکاری  بــوو، 
لــە  ســاڵێکیش  دەمدیــن،  دەیکــردن  کارانــەی 
پێشــمەرگایەتیدا لــە چۆمــان پێکــەوە بوویــن، من و 
نــووری ئیســماعیل پێشــانگایەکمان کــردەوە، بــەاڵم 
ئــەو بەشــداری تێــدا نەکــرد، )٢ -٣( مانگیــش لــە 
چاالکیــی قوتابخانــەکان پێکــەوە بوویــن، ئــەو زیاتر 
سەرپەرشــتیی هونــەری دەکــرد، بەرهەمــی نەبــوو.
ڕامــان: باشــە، کــە چوویــت بۆ خوێندنــی ناوەندی، 
باســێکی ئــەوەم بــۆ بکــە، جــارێ بەڕێوەبەرەکەتــان 

نــاوی چــی بــوو؟
عەلی جۆاڵ: بەڕێوەبەری قوتابخانەکە؟

ڕامــان: بەڵــێ، مــن دڵــم بــەوە خۆشــە کــە زۆربەی 
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ــان کــردووە،  ــواری پــەروەردەدا کاری ــە ب ئەوانــەی ل
مامۆســتاکان، بەڕێوەبــەرەکان، سەرپەرشــتیارەکان، 
زۆربەیــان هــەواداری هونــەر بــوون، ئەوجــا هونــەری 
شــانۆ  هونــەری  یــان  شــێوەکاری،  و  میوزیــک 
بووبــێ، بۆیــە ئەوانــە حەقــی خۆیانــە ناویــان بێنیــن 
ــۆ لێیــت  ــەو ناوەندییــەی ت ــان بکەینــەوە.. ئ و یادی
خوێنــد، ســانەوی ســلێمانی بــوو، بەڕێوەبەرەکەتــان 

نــاوی چ بــوو؟
عەلــی جــۆاڵ: مامۆســتا ســامی حوســێن نــازم 
بــوو، کــە خوێندکاریــش بــووم، هەر ئەو مامۆســتای 

خــۆم بــوو.
ڕامــان: پەروەردەکارێکــی هەڵکەوتــووە، یــادی 
ــن  ــە ماڵــەوە کەوتــووە، م بەخێــر بــێ، ئێســتا ل
چەنــد ســاڵێک پێــش ئێســتا گفتوگــۆم لەگــەڵ 

ئەویــش کــردووە.
عەلــی جــۆاڵ: دوایــی کــە چوومــەوە و لــەوێ 
دامەزرام، ڕووم نەدەهات بچمە ناو مامۆســتاکانەوە.
ــوو  ــە هەم ــەوە، ک ــەر ئ ــە س ــی دێین ــان: دوای ڕام
ئــەو  ســەر  دێینــەوە  کــرد  بــاس  قۆناغەکانمــان 
قۆناغــەش، ئەوجــا تــۆ لــە ســێ ســاڵی قوتابخانــەی 
ناوەندیــی بــە سەرپەرشــتی هونەرمەند ئازاد شــەوقی 
وێنەکێشــان  کاری  خەریکــی  مەرســەمەکەدا  لــە 
بــووی، لــەو کاتــەی کــە بــە یەکــەوە کارتــان کــرد، 

ــرت؟ ــی وەرگ ــوودت لێ ــد س چەن
عەلــی جــۆاڵ: لــەو کاتــەوە م. ئــازاد شــەوقی 
بەتایبەتــی  هەبــوو،  مــن  بــۆ  ســوودی  زۆر  زۆر 
ــوێ،  ــێوازی ن ــۆن و ش ــی ک ــێوەی وێنەکردن ــە ش ل
هەروەهــا جیاوازییەکانیــان چیــن، لــەو ڕووەوە زۆر 

ــرت. ــێ وەرگ ــوودم ل س
ڕامــان: ئــەو تەکنیکــەی کــە لێیــەوە فێــر بــووی، 

حــەز دەکــەم باســی ئــەوە بکــەی.
عەلــی جــۆاڵ: ئــەو تەکنیکــی ڕووەکان )ســتووح( 
ــەو  ــەرەتاوە الی ئ ــە س ــووم، ل ــر ب ــەوە فێ ــە لێی ک

دیومــە، ئەوجــا چوومەتــە نــاو وێنەکانــی دیکــەوە، 
ــەرەو  ــی، ب ــد ڕۆی ــەرەو تەجری ــەکان ب ــە وێن چونک
کەمکردنــەوە )کــورت کردنــەوە( بــەرەو ڕۆحــی 

ــتەکان ڕۆیشــت. ش
ڕامان: ئازاد شەوقی بەالی تەجریددا ڕۆیشتووە؟

ــی  ــدە کارەکان ــەو هونەرمەن ــا، ئ ــۆاڵ: ن ــی ج عەل
واقیعیــن، بــەاڵم ئیشــەکانی هــەر واقیعــی نیــن، 

بگــرە زیاتــر بــەرەو تەعبیرییــەت ڕۆیشــتوون.
ــەری  ــەرەو هون ــەوە ب ــە ڕیالیزم ــێ، ل ــان: بەڵ ڕام
تەعبیــری ڕۆیشــتووە، خــۆی یەکێکە لــە هونەرمەندە 
تەعبیرییــە گەورەکانــی عێــراق، مامۆســتاکانی وەکوو 
ئیســماعیل شــێخلی و فایــەق حەســەن و ئەوانــە کــە 
ــە بەغــدا مامۆســتای بــوون، دەڵێــن ئــەو یەکێکــە  ل

لــە هونەرمەنــدە تەعبیرییــە گەورەکانــی عێــراق.
لــەو  یەکێکــە  خــۆی  ڕاســتە،  جــۆاڵ:  عەلــی 
هونەرمەندانــە، خــۆ بەبــێ ئــەوەش، ئیشــەکانی 

دەدەن. کارەکانــی  بــۆ  شــاهیدی  خــۆی 
ڕامــان: کارەکانــی تــۆش هــەم تەعبیریــن، هــەم 
واقیعــی، ئــەو کارانــەت دەچنــەوە ســەر ئــەو ڕێچکــە و 

ــازاد شــەوقی. ــد ئ ــازەی هونەرمەن ڕێب
عەلــی جــۆاڵ: ڕاســتە، کارەکانــی منیــش واقیعــی - 

تەعبیریــن.
ڕامــان: بێجگــە لەوەی تۆ باســت کــرد، هونەرمەند 
ئــازاد شــەوقی هەســتێکی ڕەنگیــی زۆر بەهێزیشــی 
چارەســەرکردنیان،  و  ڕەنگدانــان  لــە  هەبــوو، 
هونەرمەندێکــی دەســتڕەنگین و لێهاتــوو بــوو، بۆیــە 
پێــم خۆشــە باســێکی ئــەوەش بکــەی، کــە چەنــدە 
ســوودت لــەو هەســتە ڕەنگییــەی ئــەو وەرگرتــووە، 
ــز  ــەو زۆر بەهێ ــە الی ئ ــەی ک ــتی ڕەنگ ــەو هەس ئ

بــوو؟
عەلــی جــۆاڵ: خــۆی ئــەو ڕووانەی )ســتووحانەی( 
لــەو  بەڕاســتی  دەهێنــان،  بــەکاری  ئــەو  کــە 
یەکێکــی  بــوو  گــەورە  بوێرییەکــی  ســەردەمەدا 
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دیکــە بیــکات و بیبینــێ، لــەو بابەتــی ڕەنگدانانــەدا 
ئــاوا شــارەزا بــێ، بــەاڵم بــە هــۆی سروشــتی 
کوردســتان، مامۆســتا ئــازاد شــەوقی زۆر ســوودی 

لــە سروشــتەکە وەرگــرت.
زوو  هــەر  ئــازاد شــەوقی  هونەرمەنــد  ڕامــان: 
گەڕایــەوە نــاو باوەشــی سروشــتی کوردســتان و 

ســوودی لــێ وەرگــرت.
عەلــی جــۆاڵ: ئــەو وەک مامۆســتای ئێمــە زۆر 
ــە کوردســتان ســیفەتی  ــرد ک ــەوە ک ــی ب زوو دەرک
ڕەنگــی، ئــاو و هــەوای، کەلەپــوور و کولتــووری 
لــە  مــن  جیــاوازە،  عێــراق  خــوارووی  لــە  زۆر 
تەعبیرکردنــی ڕەنگــدا زۆر ســوودم لــێ وەرگرتــووە، 
بەتایبەتــی هەندێــک ڕەنــگ کــە چــاوی ئاســایی 

نایانبینــێ، ئــەو دەیانیبینــی.
ــێ: سروشــت  ــە دەڵ ــەو قســەیەکی هەی ــان: ئ ڕام
دایکــی هەمــوو ڕەنگەکانــە، بەڕاســتیش هــەر وایــە.
عەلــی جــۆاڵ: خــۆی باوکیشــیانە، نــەک دایکــی، 

ئاخــر هــەر تەنیــا دایکــی نییــە باوکیشــیەتی.
ڕامــان: ئاخــر خــۆی تەعبیرەکــە وایــە و لــە 
ــة إم  ــێ )الطبیع ــراوە، دەڵ ــی وەرگی ــی عەرەب زمان
االلــوان(، ئێســتاش لەبیرمــە تەعبیرەکــەی بــەم 
ــر  ــوری زیات ــی تی ــە الیەن ــۆ ل ــوو.. ت شــێوەیە کردب
ــازاد شــەوقی وەرگــرت،  ــد ئ ــە هونەرمەن ســوودت ل

یــان لــە ڕووی عەمەلــی و پراکتیکییــەوە؟
عەلــی جــۆاڵ: وایــە ڕاســتە.. هیــچ هونەرمەندێکــی 
کــورد ناتوانــێ بــە تەنیــا ســوود لــە الیەنــی تیــوری 
وەربگــرێ، چونکــە تیــورەکان و خوێندنەوەیــان، 
ــوودێکی  ــچ س ــی هی ــک و بەکارهێنان ــێ پراکتی بەب

نییــە.
ڕامــان: الیەنــی پراکتیکــی و عەمەلــی لــە الیەنــی 

تیــوری ســوودی بــۆ هونەرمەنــد زیاتــرە.
عەلی جۆاڵ: سروشــت خۆی بەتەنیا مامۆســتایەکە، 
ــی زانســتی، چ  ــر دەکا، چ الیەن ــتێکت فێ ــوو ش هەم

ــەو  ــووری ئ ــگ و ڕوو و کولت ــەر و ڕەن ــوری، ڕووب تی
نەتەوەیــە هەمــووی دەگرێتــەوە، مــن زۆر ســوودم 
ــەو مامۆســتایەی  ــر ل ــووە، زیات ــە سروشــت وەرگرت ل

دەرســی پــێ گوتــووم.
هونەرمەندانــەی  ئــەو  هەمــوو  لەنــاو  ڕامــان: 
ناومــان هێنــان: ئــازاد شــەوقی، شــێرزاد شــەوقی، 
عوســمان  ســەعید،  خالیــد  ئســیماعیل،  نــووری 
خــاڵ، زیاتــر ســتایلی کامیــان ســەرنجی تۆیــان بــۆ 

ڕاکێشــاوە؟ الی هونەرەکەیــان 
عەلی جۆاڵ: مامۆستا ئازاد شەوقی.

ڕامان: وەکوو هونەرمەندێکی گەورە دەیبینی؟
عەلی جۆاڵ: بەڵێ.

ڕامــان: هەســت دەکــەی کاریگــەری لەســەرت زۆر 
بووە؟

عەلــی جــۆاڵ: بەڵــێ، لــە ســەرەتادا بوێــری و 
زاتــی وێنەکــردن و گۆڕینــی ســتووح و هەندێــک 
وردەکاری لــە هێــڵ و لــە ڕەنگــدا هەیــە، ئــەوەی لــە 
کارەکانــی هونەرمەنــد )ئــازاد شــەوقی(دا دەیبینــم، 

ــوە. ــە یەکێکــی دیکــەدا نەمدی ل
ــڕی کــرد و  ــا کــوێ ب ــەو کاریگەرییــە ت ڕامــان: ئ

ــدا کۆتاییــت پــێ هێنــا؟ ــە کوێ ــوو، ل لەگەڵــت ب
ــەردا  ــە هون ــوو شــتێک ل ــی جــۆاڵ: خــۆی هەم عەل
کاڵ  زەمــەن  بەپێــی  و  وردە  وردە  دەتوێتــەوە، 
دەبێتــەوە، هونەرمەندیــش ئــەوە بەجــێ دێڵــێ و 
دێ بــەدوای بەجێهێنانــی هەندێــک دروشــمی تــردا 
دەگــەڕێ، بــەدوای هەندێــک مەبەســتی تــردا دەگەڕێ. 
هونەرمەنــد بــە پێــی تەمەنەکــەی خــۆی، ناتوانــێ لــە 

ــکات. ــش ب ــدا ئی ــەک قۆناغ ی
ڕامــان: مەبەســتت ئەوەیــە بڵێــی هونەرمەنــد 
بــەردەوام لــە ئەزموونگەریدایــە و بــەدوای کاری 
نوێــدا دەگــەڕێ و لــە قۆناغێکــدا چــەق نابەســتێ؟
عەلــی جــۆاڵ: قۆناغــی فێربــوون ئەوەیــە دەچێتــە 
ــر  ــان دەکات، دوات ــژ، تەواوی ــان کۆلێ ــگا، ی پەیمان
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ــوو  ــان وەک ــکات، پاش ــش ب ــۆن ئی ــێ چ ــر دەب فێ
شــاعیرێک بــە کــوردی دەنووســێ، بــەاڵم هیــچ 
شــاعیرێک لــەوی دیکــە ناچێــت. ئێســتا شــیعرەکان 
لــە یەکتــر نزیــک بوونەتــەوە، هەموویشــی کوردیــن 
ــەلەکە  ــم، مەس ــەوە بنووس ــم ئ ــش دەتوان ــە منی ک

ــە. ــرە و تواناییەکەی ــرە بەه لێ
یــەک  تــۆ شــیعر و شــێوەکاری وەک  ڕامــان: 

دەبینــی؟
ــە شــیعر  ــواری شــێوەکاری ل ــن ب ــی جــۆاڵ: م عەل
ــا ناکەمــەوە، چونکــە وەکــوو شــیعر هەســتێکی  جی
تایبەتــی هەیــە، هەمــوو هونەرمەندێکیش هەســتێكی 
ــەو  ــێ، ئ ــەکاری دەهێن ــە ب ــە ک ــی خــۆی هەی تایبەت
شــێوەیەی کــە دەیــدا بــە تــۆ، شــێوەیەک نییــە 
لێــی  خــۆی  گرتبــێ،  وەری  دیکــە  یەکێکــی  لــە 
کۆڵیوەتــەوە و گەیشــتووەتە مەنتیــق و قەناعەتێــک. 
ــێ،  ــان شــاعیر ب ــد، ی ــان: ئینســان هونەرمەن ڕام
ــین  ــی وەک ڕۆماننووس ــەر کارێک ــی ه ــان خەریک ی
ــە  ــوو دەبێت ــە ڕۆشــنبیر ب ــێ ک و چیرۆکنووســین ب
ڕەخنەگرێکــی باشــی خــۆی، زۆربــەی کارەکانــی 
بــە  دەیانخوێنێتــەوە  و  دەیانبینــێ  کــە  خــۆی 
مەنتیقــی ئەقــڵ و ڕەخنــەوە لێییــان ورد دەبێتــەوەو 
ــێک  ــوو کەس ــش هەم ــەو پێ ــایان دەکات، ئ تەماش
دەزانــێ کاریگــەری کەســێکی لەســەرە، بۆیــە هــەوڵ 
دەدا وردە وردە ئــەو کاریگەرییــە لــە خــۆی دابماڵێ 
ــۆ  ــد، ب ــۆ هونەرمەن ــەوەش ب ــەوە، ئ و دووری بخات
ــەو  ــە پــاڵ ئ ــۆ ل نووســەر و ئەدیــب زۆر گرنگــە، ت
هەمــوو کارەی کردووتــە، کاری وێنەکێشــان و تابلــۆ 
دروســت کــردن، لەگــەڵ خوێندنــەوەدا نێوانــت چۆن 

بــووە؟
لــە  لــەزەت  ئێســتاش  تــا  مــن  جــۆاڵ:  عەلــی 
کــە  بــەاڵم خوێندنەوەیــەک  دەبینــم،  خوێندنــەوە 
زیاتــر لــە بوارەکەمــەوە نیزیــک بــێ، واتــە هونەرمەنــد 
ناتوانــێ بەبــێ جوواڵنــی هەســتی کار بــکا، هەروەهــا 

هــەر  لــە  کار  دەتوانــێ  کۆمەڵــگا  تەئســیراتی 
ــە هــەر شــتێک، شــتێک  ــد ل ــکا، هونەرمەن شــتێک ب

وەردەگــرێ.
بــە  شــێوەکار  هونەرمەنــدی  کەوابــوو  ڕامــان: 
بینینــی زۆر و خوێندنــەوە و خۆپێگەیاندنــی خــۆی، 

ــەوە؟ ــۆی دەدۆزێت ــتایلی خ ــێواز و س ش
عەلــی جــۆاڵ: شــێوەکار خــۆی پــێ دەگەیەنــێ و 
خــۆی دروســت دەکا، ئەوســا خــۆی شــێواز بۆ خۆی 
ــە  ــە، لەوانەی ــە قۆناغێکدای ــش ل ــار دەکات، ئەوی دی
ــە  ــی ب ــەاڵم دوای ــێ، ب ــدا نەتوان ــی ئەکادیمی ــە ژیان ل
هەمــوو الیەکــدا دەگــەڕێ، کــە خــۆی کــۆ کــردەوە و 
زانــی شــێوازی کارکردنــی خۆیەتــی، ئەوکاتــە دەبــێ 
ــۆی  ــاوی خ ــە ن ــوێنێک ب ــوو ش ــە هەم ــی ل کارەکان

بناســرێنەوە.
ڕامــان: کــەی بــە تــەواوی هەســتت کــرد شــێواز و 

ســتایلی خــۆت دۆزیوەتەوە؟
بــووم  ئەکادیمیــاش  لــە  تــا  جــۆاڵ:  عەلــی 
ــە  ــەاڵم ل ــوو، ب ــەر ب ــتاکانم لەس ــەری مامۆس کاریگ
ــرد،  ــەواو ک ــام ت ــە ئەکادیمی ــەوە ک ــاڵی ١٩٦٧ـ س
ئیتــر منیــش شــێواز و ســتایلی خــۆم گــۆڕی، 
ــێوازەی  ــەو ش ــە ئ ــرد ک ــەوە ک ــەر ئ زۆر کارم لەس
ئیشــکردنی پێشــووم بگــۆڕم، لــەو ســاڵەوە مــن 

هەنــگاوی دۆزینــەوەی ســتایلی خــۆم نــاوە.
ڕامــان: بــەاڵم هونەرمەنــدی شــێوەکار، مــەرج 
نییــە تەنیــا بابەتــی شــێوەکاری بخوێنێتــەوە، یــان 
ــەوەی  ــە و خوێندن ــی نۆت ــا خەریک ــژەن تەنی موزیک
ــان  ــە ڕۆم ــۆ نموون ــێ، ب ــیقا ب ــواری مۆس ــی ب بابەت
خوێندنــەوە بــۆ هەمــوو کەســێک پێویســت و گرنگە، 
چونکــە خەیاڵــی هونەرمەندەکــە دەجووڵێنــێ، کەش 
)ئەجــواء( و ســرووتێکی دەداتــێ، ئــەو کەشــە 
دەتوانــێ دوایــی لەنــاو تابلۆکانیــدا، لەنــاو کارەکانــی 
خۆیــدا ئــاوەژوو بکاتــەوە.. تــۆ لەگــەڵ خوێندنەوەی 

ــووی؟ ــدا چــۆن ب ڕۆمان
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عەلــی جــۆاڵ: نــەک تەنیــا شــیعر، بگــرە ڕۆمــان و 
ئــەو شــتانەش دەخوێنمــەوە، بــەاڵم بــەالی منــەوە 
یادەوەرییــەکان زیاتــر گرنگــن، هــەر لــەم ڕۆژانــەدا 
خوێنــدەوە،  پێشــمەرگەیەکم  یادەوەریــی  مــن 
دایکــی  و  شــاخ  بــۆ  دەچــێ  کــە  لەحزەیــەک 
وەســفی  بەجۆرێــک  دەکات،  لــێ  خوداحافیــزی 

کــردووە بــەرد دەجووڵێنــێ.
ڕامــان: پێشــتر باســت کــرد کــە تابلۆیەکــت لــەو 

بــارەوە دروســت کــردووە؟
عەلــی جــۆاڵ: ڕاســتە، مــن کاتــی خــۆی تابلۆیەکی 
زۆر جوانــم لــە بــارەی ئــەو بابەتــە دروســت کــرد، 
ــتم  ــۆم دروس ــەرهاتێکی خ ــەر بەس ــن لەس ــەاڵم م ب
کردبــوو، ئــەوە نەبــوو لــە کتێبــدا خوێندبێتمــەوە، 
ئەوەیــان جۆرێکــی دیکەیــە، تــۆ ئــەو شــتانەی 
دەیانخوێنیتەوە وەک تابلۆیەک وان لە بەردەستتدا، 
ئەگــەر ڕۆژێــک لە ڕۆژان پێویســتت بوو بــەو بوارەدا 

شــۆڕ بیتــەوە، ســوود لەوانــەش وەردەگــری.
ــن و  ــواری بینی ــی ب ــوو ئەزموونەکان ــان: هەم ڕام
خوێندنــەوە، لــە شــوێنی خۆیانــدا ســوودیان هەیــە؟
عەلــی جــۆاڵ: ئیمکانــی نییــە بتوانــی هیــچ شــتێک 
لــە بەرنامــەی خــۆت البــەری و بــەالوەی بنێــی، تــۆ 
ــەکان  ــی هەواڵ ــوارە بزان ــا الی ئێ ــەوڵ دەدەی ت ه
بەبــێ  نەیزانــی،  دەکــەی  ئیــدارە  چــۆن  چیــن، 
ئــەوەی ئــەوە لــە بوارەکــەی خۆتــدا بــێ، بــەاڵم مــن 
وەکــوو پســپۆڕی، ناتوانــم لــە بــارەی هەمــوو جــۆرە 
پســپۆڕییەکەوە قســە بکــەم، چونکــە بوارێکــی 
تایبەتــی خــۆم هەیــە، ڕەنگــە بتوانــم لــە بوارەکــەی 
خۆمــدا پرســیارم لــێ بکــەی مــن وەاڵمــت بدەمــەوە، 
بــەاڵم تــۆ پرســیاری مۆســیقام لــێ بکــەی، دەڵێــم 
بــۆ ئەمەیــان بــڕۆ لــە ئەنــوەر قەرەداخــی بپرســە.
ڕامــان: مــن لــە هەمــوو بوارەکانــدا پرســیارت لــێ 
دەکــەم، چونکــە ئەمــڕۆ هەمــوو هونــەرەکان بەنــاو 
یەکــدا چــوون، هەموو باوەشــیان بە یەکــدا کردووە، 

کەمــوزۆر ســوودیان بــە یەکتــر گەیانــدووە. ئەمــڕۆ 
شــاعیرێک کــە شــیعر دەنووســێ ناتوانــێ بڵــێ مــن 
ــە  ــە شــیعردا ســوودی ل تەنیــا شــاعیرم، چونکــە ل
هونــەری مۆنتاجــی ســینمایی، دیالۆگــی شــانۆ، 
موزیــک کــردووە، ســوودی لــە هەمــوو هونــەرەکان 

کــردووە.
سروشــت  گوتــم  پێشــتر  مــن  جــۆاڵ:  عەلــی 
باشــترین مامۆســتای مرۆڤــە، لەبــەر ئــەوە بــڕوا 
ناکــەم بتوانیــن ســوودەکانی بژمێردرێــن، لــە هەموو 
بوارەکانــدا تــۆ ســوودی لــێ وەردەگــری، تــۆ بۆچــی 
هاتوویتــە دنیــاوە؟ تــۆ لــە کەشــوهەوایەکدا دەژیت، 
ئــەو کەشــوهەوایە کارت تــێ دەکا، پاشــان لــە 
ــە جۆرێکــی  ــە شــوێنێکدا ب تابلۆیەکــی بچووکــدا، ل

ــەوە. ــی دەدەیت ــانی مرۆڤ ــە پێش دیک
ــوو کــە  ــەوەم مەبەســتم ب ڕامــان: منیــش هــەر ئ
لــەو خوێندنەوانــەت  تــۆ چەنــد ســوودت  بڵێــم 
وەرگــرت تــا لەنــاو تابلۆکانــت ڕەنــگ بداتــەوە؟

عەلــی جــۆاڵ: خوێندنــەوە ســوودی زۆرە، ســوودی 
بــۆ دوو شــت هەیــە، هــەر بــۆ ئیشــکردن نییــە، بــۆ 

. مێشکیشە
ڕامــان: ئینســان هــەر خــۆی بــۆ چێژوەرگرتــن لــە 
ژیــان پێویســتی بــە خوێندنــەوەی هەمەجــۆر هەیــە.
عەلــی جــۆاڵ: چاویشــت ســاغ نییــە، تــۆ هەمــوو 
تــا بخوێنیتــەوە زیاتــر  بــەاڵم  نابینــی،  شــتێک 

شــتەکان دەبینــی.
ــەر  ــای هون ــاو دنی ــە ن ــەوەی بێیت ــان: پێــش ئ ڕام
و پێشــانگا بکەیتــەوە، یــان خــۆت لــە پێشــانگاکان 
بەشــدار بیــت، ئــەو هۆاڵنــەی شــاری ســلێمانی کــە 
ــەوە،  ــۆدا مابێتن ــادەوەری ت ــە ی ــەوە ل ــە پەنجاکان ل
پەنجــاکان،  مابــن،  بیــرت  لــە  باشــی  بــە  ڕەنگــە 
شەســتەکان، حەفتــاکان، ئــەو هۆاڵنــە، بۆ نمایشــکردنی 
هونــەری هونەرمەندەکانــی شــێوەکاری هۆڵــی لەبــار و 

گونجاوبــوون؟
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عەلــی جــۆاڵ: بــۆ ئــەو کاتــە، بەڵــێ زۆر گونجــاو 
بــوون.

ڕامــان: دەتوانــی نــاوی ئــەو هۆاڵنــە بڵێــی، ئــەم 
هۆاڵنــە کامانــەن کــە گونجــاو بــوون؟

عەلی جۆاڵ: یەکێکیان هۆڵی گۆیژەیە.
ڕامان: ئەو گۆیژەیە ئێستاش ماوە؟

عەلــی جــۆاڵ: ئــەوە لــە بەشــی ناوخۆیــی ناوەندیی 
ــرد،  ــت ک ــان دروس ــەوێ هۆڵێکم ــوو، ل ــەرەوە ب س

ماوەیــەک بــۆ پێشــانگا هونەرییــەکان مایــەوە.
ــوو،  ــگ ب ــە بەناوبان ــەو کات ــە ئ ــەو هۆڵ ــان: ئ ڕام

ــرا. ــدا دەک ــی زۆری تێ چاالک
عەلــی جــۆاڵ: هۆڵــی گۆیــژەی کــوڕان، ئــەوە 

هۆڵــی ناوەندیــی بەشــی ناوخۆیــی بــوو.
ڕامان: بەشی ناوخۆیی قوتابیان بوو؟

ــوڕان  ــی ک ــی ناوخۆی ــێ، بەش ــۆاڵ: بەڵ ــی ج عەل
ــوو. ــەرەوە ب ــی س ــە نهۆم ــوو، ل ب

خــوار  لــە  ناوخۆییــەی  بەشــی  ئــەو  ڕامــان: 
ئیبراهیــم پاشــاوەیە، بــە عەرەبــی پێیــان دەگــوت 

دارولتەڵەبــە؟
عەرەبــی  بــە  بەڵــێ،  بەڵــێ،  جــۆاڵ:  عەلــی 
دارولتەڵەبــە بــوو. گۆیــژەی کــوڕان، ئــەوە ســوودی 

بۆمــان هەبــوو. زۆری 
ــی  ــوو، ئەوان ــە ب ــەو دانەی ــەر ئ ــێ، ه ــان: بەڵ ڕام

ــە؟ ــر نیی ــرت لەبی ت
عەلــی جــۆاڵ: نەخێــر، الی ســەرەوە هۆڵێــک 
هەیــە، هۆڵــی...... ناوەکەیــم بەبیــر نایەتــەوە. 
ــە شــەقامی گــۆران )شــەقامی  ــەوەی ل ڕامــان: ئ

ــاو فەرعەکــەوە؟ ــە ن ــاک( دەچیت ــۆرزدی ب ئ
عەلــی جــۆاڵ: ئــا، لــە نــاو قوتابخانەکــەدا هۆڵێــک 

هەیە.
ڕامان: ئەوە ناوی قوتابخانەی سوورکێو بوو.

ــەم هۆاڵنەمــان  ــی جــۆاڵ: ســوورکێو، ئێمــە ئ عەل
بــە دەســتەوە بــوو، بێجگــە لەوانــە تــاک تــاک لــە 

قوتابخانەکانــدا هــۆڵ هەبــوون، ئەوانیش پێشــانگای 
بچووکیــان تێــدا دەکرایــەوە.

ــانگای  ــەی پێش ــە، ئەوان ــەو قوتابخانان ــان: ئ ڕام
ــوو؟ ــان چ ب ــەوە ناوی ــدا دەکرای ــان تێ بچووکی

ــی ســلێمانی  ــی کچان ــر ناوەندی ــی جــۆاڵ: زیات عەل
بــوو، ئــەوە مــن خــۆم پێشــانگایەکم تێــدا کــردەوە، 
زۆر قوتابخانــە هەبــوون هۆڵیان هەبوو، پێشــانگایان 
تێــدا دەکرایــەوە و هونەرمەنــدان ئیشــیان تێــدا 

کــردووە.
ــەت  ــەو هۆاڵن ــک ئ ــۆ وەک هونەرمەندێ ــان: ت ڕام

ــوون؟ ــت ب ــوون، بەدڵ ــاش ب ــێ ب پ
عەلــی جــۆاڵ: ئــا، ئــەو هۆاڵنــە بــۆ ئــەو ســەردەمە 

زۆر بــاش بــوون.


