* عەلــی ئەحمــەد عەبدوڵــا كــە بــە عەلــی جــۆاڵ
ناســراوە ،یەكێكــە لــە هونەرمەنــدە پێشــەنگەكانی
بــواری هونــەری شــێوەكاری لــە كوردســتان كــە
بــە درێژایــی ( )٦٠ســاڵی بــەردەوام كاری كــردووەو
پــەرەی بــەو هونــەرە داوە تــا لەنــاو كۆمەڵــی
كوردەواری بچەســپێ و ڕەگوڕیشــەی خــۆی دابكوتێ،
هەروەهــا یەكێكــە لــە هونەرمەنــدە چاالكەكانــی ئــەو
بــوارە كــە لــە ســااڵنی شەســتەوە شــان بــە شــانی
هــاوڕێ هونەرمەندەكانــی دیکــەی كاری زۆریــان
كــردووە ،بۆیــە بــە هونەرمەندێكــی خــاوەن ئەزموونــی
دوورودرێــژ دەژمێــردرێ كــە ســەری خــۆی لەنــاو ئــەو
هونــەرەدا ســپی كــردووە.
* عەلــی جــۆاڵ لــە خێزانێكــدا چــاوی هەڵێنــاوە كــە
باوكــی بــە پیشــەی جۆاڵییــەوە خەریــك بــووە ،بۆیــە
هــەر لــە منداڵییــەوە چــاوی بــە ڕەنگــەكان ئاشــنا
بــووە ،هــەر ئــەو ڕەنگانــەش كــە لــە ماڵــەوە (بــەن)
یــان پــێ دەكــرد بــە خاســە ڕەنــگ ،هەنــدێ جــار
دوای ڕەنگكردنــی ماشــەرەكان كــە ماونەتــەوە ،ئــەم
هاتــووە وێنــەی بــۆ مندااڵنــی گــەڕەك پــێ كێشــاوە،
منــدااڵن كاغــەز و مقەبایــان بــۆ بردووەتــە ماڵــەوە تــا
وێنەیــان بــۆ بكێشــێ و بیبــەن بــۆ الی مامۆســتاكانیان،
بەرانبــەر بــەوەش نوقــڵ و شــیرینییان بــۆ بــردووە،
بۆیــە پیشــەکەی باوکــی دەبێتــە یەکــەم ســەرچاوەی
ئیلهــام و هاندەرێكــی گــەورە بــۆ ئــەوەی لــە هونــەری
وێنەكێشــان نزیــک ببێتــەوە ،ئیتــر لــەو 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
كــردووە ،هــەر ئــەو كار و پیشــەیەی باوكیشــی بــوو
كاریگــەری گەورەیــان بەســەرییەوە هەبــووە كــە ئــەو

عەلی جۆاڵ:
کــە ئیــش دەکــەم بیــر لــە بینــەر ناکەمــەوە..
کــە وێنــەش دەکێشــم گــوێ لــە مۆســیقا
ناگــرم.
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ســەردەمە لەنــاو كوردەواریــدا زۆر ڕەواجــی هەبــووە و
بەرهەمەکــەی لــە هەمــوو ماڵێكــدا بــەکار هاتــووە.
* بێجگــە لــە دەســتڕەنگینی باوكــی لــە كاری
جۆاڵیــی و ڕەنگكردنــی بــەن ،بــرا ناوەنجییەکەشــی
(عەبدوڵــا) خەریكــی وێنەكێشــان بــووە ،ئــەو
برایــەی كاریگەریــی زۆری بەســەرەوە بــووە ،ئیــدی
وەك خانەوادەیەكــی هونەرپــەروەر ،كەشــوهەوای
خێزانییــان زەمینەكــەی بــۆ ڕەخســاندووە پــێ
بخاتــە نــاو دنیــای هونــەرەوە .تــۆ كــە لــە ماڵێــك
بیــت شــەووڕۆژ بەهــۆی ڕەنگكــردن و تێكەڵكردنــی
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
لــەو ســەرەتایەوە كــە قۆناغــی دەســتپێكە ،بــە
خۆڕســك (فطــري) كاری كــردووە.
* کــە تەمەنــی گەیشــتووەتە ( )٩ســااڵن ،ئەوجــا
براوەتــە بەرخوێنــدن ،ئــەوەش ئەوکاتــە بــووە کــە
ئەندازیــار عەبدوڵــای بــرای بــە زەمالــە نێــردراوە بــۆ
ئــەوەی خوێنــدن لــە بەریتانیــا تــەواو بــکات ،کاتــێ بــە
ســەردان 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
كــە پێــی وا بــووە دواجــار وەكــوو براكــەی بەهــۆی
خوێندنــەوە دەڕوات و بەجێــی دەهێڵــێ ،بــەاڵم کــە
براكــەی دەیباتــە بــەر خوێنــدن ،باوكــی ســەبارەت
بــەو كارەی براكــەی بــۆی كــردووە ،هیــچ دەنگــی لێــوە
نایــەت ،ئەویــش هەمــوو ســاڵێك بــە ســەركەوتوویی
قۆناغەكانــی خوێندنــی بڕیــوە.
* لــە قوتابخانــە یەكــەم كــەس كــە لــە بــواری
هونــەردا دەســتی یارمەتــی بــۆ درێــژ كــردووە
مامۆســتا عەلــی ســدیق بــووە ،ئــەو مامۆســتایە زۆر
بایەخــی پــێ داوە و دەســتی گرتــووە ،هــەر ئەویــش
كارێكــی كــردووە متمانــە بەخــۆی پەیــدا بــكات ،ئــەم
مامۆســتایە زۆرجــار وێنــەی داوەتــێ تــا لــە ماڵــەوە
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لەبــەری بگرێتــەوە و كاری لەســەر بــكات ،بێجگــە لــە
هانــدان و دەســتگیرۆیی ئــەو مامۆســتایە ،خۆشــی
بــۆ دەوڵەمەندكردنــی ئەزموونــی خــۆی ،پێــش
ئــەوەی بچێتــە بــەر خوێندنیــش تەماشــای کارەکانــی
هونەرمەندانــی بیانــی كــردووە ،ئــەوەش زیاتــر بەهۆی
ئــەو گۆڤــار و كتێبانــەوە بــووە كــە ئەوســا هاتوونەتــە
شــاری ســلێمانی ،بەردەوامیــش ســەردانی پێشــانگای
قوتابخانــەكان و هونەرمەندانــی شــارەكەی كــردووە
و كەڵكــی لــە ئەزموونــی ئەوانــەی پێــش خــۆی و
هاوەڵــە هاوتەمەنەکانــی وەرگرتــووە ،لەوانــە :نــووری
ئیســماعیل و عوســمان خــاڵ و شــێرزاد و شــەوقی و
ئیســماعیل خەبــات.
* یەكــەم هونەرمەنــد كــە لــە نزیكــەوە ناســیویەتی
و ســوودی لــێ وەرگرتــووە و هونەرەكــەی كاری
تێكــردووە ،هونەرمەنــد جەمــال بەختیــار بــووە
كــە ناســیاویان بــووە و دووكانێكــی لەبــەر دەركــی
ســەرای ســلێمانی هەبــووە ،لــەو دووكانــەدا خەریكــی
وێنەكێشــان بــووە ،ئــەو بــەردەوام چووەتــە الی و
ســەیری دەســت و پەنجــەی كــردووە كــە چــۆن ئــەو
وێنانــە دەكێشــێ ،هونەرمەنــد جەمــال بەختیــار لــە
ئیشــكردن زۆر هانــدەری بــووە ،هەروەها هونەرمەندی
گــەورە ئــازاد شــەوقی وەك مامۆســتایەكی هونــەر
لــە قۆناغــی ناوەنــدی و دواناوەنــدی لــە فێركردنــی
شــێوازی وێنەكێشــانی كــۆن و نــوێ و جیاوازییــان
چییــە ،دەوری گرنگــی لــە ڕێنمایــی و ئاراســتەكردنیدا
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هەبــووە ،هــەر لــەو سەردەمەشــدا ســوودی زۆری لــە
ئەزمــوون و كارە هونەرییەكانــی هونەرمەنــد خالیــد
ســەعیدیش وەرگرتــووە.
* كــە قۆناغەكانــی خوێندنــی بڕیــوە ،ســاڵی 1962
چووەتــە بەغــدا و داوای پێشكەشــی ئەکادیمیــای
بــااڵی هونــەرە جوانــەكان كــردووە ،ئەوکاتــە خولــی
دووەمــی كردنــەوەی ئــەو ئەکادیمیایــە بــووە،
ئــەو تەنیــا چــاوی لــەوە بــووە لــەو ئەکادیمیایــەدا
بخوێنــێ و پــەرە بــە بەهــرە هونەرییەكــەی بــدات،
بۆیــە بــۆ هیــچ كۆلێژێكــی دی هەڵپــەی نەبــووە و
داوای پێشــكەش نەكــردووە ،ئــەو کاتــە کــورد زۆر بــە
کەمــی ڕوویــان دەکــردە خوێندنــی هونــەر ،کــە عەلــی
جــۆاڵ ڕووی کردووەتــە بەغــدا ،پێــش ئــەو تەنیــا
شــاخەوان نامیــق لــە هەولێــرەوە چووبــووە ئــەوێ،
(فــەوزی ڕەفیــق 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 خوێنــدن لــە ئەکادیمیــای هونــەر.
* لــەو كەشــوهەوا هونەرییــەی ئەوێــش وردە وردە
كارەكانــی لــە ئەكادیمییــەت نزیــك بوونەتــەوە .بــە
چوونــی بــۆ شــاری بەغــدا ،ئــەو دۆخــە لەبــار و
گونجــاوەی لــە ئەكادیمیــا بــۆ ڕەخســا ،بۆیــە لــەوێ
ئەزموونــی زۆر قووڵتــر بووەتــەوە ،جیهانبینــی
هونەریــی بەرفراوانتــر بــووە ،ئاســۆی ڕووناكتــری
لەبەردەمــدا كراوەتــەوە ،بەهــۆی مامۆســتاكان و
هونەرمەنــدە باشــەكانی ئەوێــوە چووەتــە دنیایەكــی
تــرەوە ،بــە وەرگیرانــی لــە ئەكادیمیــای بــااڵی هونــەرە
جوانەكانــی بەغــدا ،وەرچەرخانێكــی زۆر گــەورە لــە
ژیــان و هونەرەکەیــدا ڕووی داوە ،لــەوێ بێجگــە لــە
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

هونەرمەنــدە گــەورە و ناســراوەكان ،یــان پێشــانگای
قوتابیانــی هونــەر بووبــێ.
* لەبــەر ئــەوەی ئــەو هونەرمەنــدە زۆر ســوودی
لــە سروشــتی كوردســتان و ڕەنگەكانــی وەرگرتــووە،
هونەرەكــەی هەڵقــواڵوی كۆمەڵــی كوردەواریــن،
بــۆ كاركــردن و داهێنانەكانــی ،ســوودی زۆری لــە
كەرســتە و ماتریاڵەكانــی كوردســتان وەرگرتــووە،
بــۆ نموونــە وردەداری هێنــاوە و تێکەڵــی کەتیــرەی
کــردووە و بــۆ زبریــی تابلۆکانــی بــەکاری هێنــاوە.
ئــەو هونەرمەنــدە لــە بــواری وێنەكێشــان (بــە ئــاوی
و بــە زەیــت) ،ســیرامیك ،گرافیــك ،هێڵــكاری ،مینــا،
لێــدان لەســەر مــس ،پۆســتەر ،زەخرەفــە ،مۆزائیــک)
دا كاری كــردووە و جێدەســتی دیــارە ،ســەرەتا كاری
واقیعــی كــردووە ،لەپــاش دەرچوونــی لــە ئەکادیمیــا
بــەرەو (تەعبیــری) و (تەكعیبــی)ش ڕۆییــوە ،بــەاڵم
تــا چووەتــە ئەكادیمیــاش لەســەر ڕێچكــە و ڕێبــازی
مامۆســتاكەی ئــازاد شــەوقی ڕۆیشــتووە و کاری
کــردووە.
* هونەرمەنــد عەلــی جــۆاڵ کــە بەكالۆریۆســی
لــە ئەکادیمیــای بــااڵی هونــەرە جوانەكانــی بەغــدا
بەدەســتهێناوە ،بــە هــۆی بڕوانامەکەیــەوە بووەتــە
یەکێــک لــە دامەزرێنەرانــی كۆمەڵــەی هونــەرە
جوانــەكان و لەگــەڵ مامۆســتایان :موحــەڕەم
محەمەدئەمیــن و شــێركۆ بێكــەس و حەمەســدیق
مەحمــوودی پارێــزەر و هەنــدێ کەســی تریــش
كۆڵەكــەی درووســتبوونی ئــەو کۆمەڵەیــە بــوون،
لــە كۆمەڵــەی هونــەرە جوانەكانیــش بێجگــە لــەوەی
ســەرۆکی بەشــی هونــەری شــێوەكاری بــووە ،لــە
چیرۆكنووســین و وەرگێــڕان و شــانۆ و دیكــۆری
شانۆییشــدا بەشــدار بــووە و كاری كــردووە.
* پێــش ئــەوەی خەریكــی پێگەیاندنــی قوتابیانــی
پەیمانــگا و كۆلێــژی هونــەرە جوانــەكان بــێ ،بــەردەوام
هانــی الوەكان و هاوڕێكانــی داوە بــۆ كاركــردن
و پێشــانگا كردنــەوە ،جگــە لــەو خەمخۆرییــە،
هیوایەكــی زۆریشــی لەســەر پێگەیشــتن و گەڕانــەوەی
هونەرمەندانــی هەنــدەران هەڵچنیــوە كــە بێنــەوە
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كوردســتان و خزمەتــی ڕەوتــی بــەرەو پێشــەوەچووی
هونــەری شــێوەكاری بكــەن ،دوای تەواوكردنــی خوێندن
و كەڵەكەكردنــی ئەزمــوون و شــارەزایی ،هەرچەنــدە
ئــەم هونەرمەنــدە لــە ســەرەتای دەســتپێكردنەوە تــا
ئەمــڕۆ لــە كردنــەوەی پێشــانگای تایبەتــی و هاوبــەش
کەمتەرخەمــی نەنوانــدووە ،بــەاڵم لــەو كاتانــەدا كــە
خەریكــی بەڕێوەبردنــی پەیمانــگا ،یــان كۆلێــژی هونەرە
جوانــەكان بــووە ،بەرهەمــی هونــەری و پێشــانگاکانی
ڕوویــان لــە كــزی كــردووە ،چونكــە لــەو كاتانــەدا
پێگەیاندنــی ئــەو قوتابیانــە و گەشــانەوەی بەهــرەی
هونەرییانــی بــەالوە گرنــگ و ســەردەفتەر بــووە.
* هونەرمەنــد عەلــی جــۆاڵ لــە تەمەنــی هونەریــی
خۆیــدا ،بەرهەمێكــی ئێجــگار زۆر و هەمەچەشــنی
بەرهەمهێنــاوە ،تــەوەری ســەرەكی كارەكانیشــی
سروشــت و مرۆڤــی كــورد بــووە ،بــە تایبەتــی دایكــی
مەینەتبــار و جگــەر ســووتاو ،دایكــی شــەهیدان و
ئەنفالكــراوان کــە ئــەوە لــە ڕەنگە ڕەش و خۆڵەمێشــی
و شــین و مــۆرە تاریكەكانیــدا دەبینرێــن و ســیمای
ســەرەكی كارەكانــی ئــەون ،ئــەو دەڵــێ تەنانــەت لــەو
کارانەشــمدا کــە مرۆڤــی تێــدا بــەدی ناکــرێ ،مــرۆڤ
هــەر ئامادەبوونــی خــۆی هەیــە .هەنــدێ جاریــش ڕەمز
دەچێتــە دووتوێــی تابلۆكانــی و ڕەهەنــدی جۆراوجــۆر
بەخــۆوە دەگــرن ،بــەاڵم لــە هەمــوو کارەکانیــدا
تایبەتمەندیــی كــوردەواری و ڕووداوەكانــی کوردســتان
لەنــاو تابلۆكانــدا دەبینیــن و لەبەرچــاو ون نابــن.
* 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
ئــەوەش توانیویەتــی هاوســەنگیی لــە نێــوان
هەڵچــوون و داچوونەكانــی نــاوەوە و دەرەوەی خــۆی
ڕابگــرێ ،لــە كارەكانیشــیدا هــەر ڕێچكــە و ڕێبازێكــی
گرتبێتــە بــەر ،بــە هیــچ شــێوەیەك لــە ڕەگــەزی
ڕیالیــزم دوور نەكەوتووەتــەوە ،بــەاڵم ڕیالیزمێكــی
نــوێ و ســەردەمیانەی پێشــكەوتووی ئەوتــۆ كــە
هەندێــك لــە ئیشــەكانی لــە شــێوازی دیواربەنــد نزیــك

خســتووەتەوە ،هەمــوو هێــز و ئەفســوونی ڕەنــگ و
تەكنیكەكانیشــی بــۆ خزمەتــی بیرۆكــە و نــاوەرۆك و
جیهانبینــی خــۆی بەكارهێنــاوە.
* عەلــی جــۆاڵ هــەر بەوەشــەوە نەوەســتاوە كــە
وەك هونەرمەندێكــی شــێوەكار كاری كردبــێ ،یــان
وەك كەســێكی ئەكادیمــی ،هونــەری شــێوەكاری
لەنــاو گەلەكــەی خــۆی خۆشەویســت كردبــێ ،بەڵكــوو
هەوڵــی داوە بەهــرە و تواناییەكانــی الوانــی كــورد
بــەرەو ئاســۆیەكی زانســتی و ئەكادیمــی بــڕوات،
ئەمــەش لــە ڕێگــەی بەشــداربوون لــە دروســتكردنی
پەیمانــگا و كۆلێــژی هونــەرە جوانــەكان لــە
ســلێمانی خــۆی دەنوێنــێ كــە شــان بــە شــانی
هــاوڕێ هونەرمەندەكانــی دیكــەی بناغەكەیــان
دانــاوە و پەرەیــان پێیــان داوە ،چەنــد ســاڵێكیش
ڕاگــری پەیمانــگای هونــەرە جوانــەکان بــووە تــا
لــەوێ دووریــان خســتووەتەوە ،ئــەو كاتانــەی ئــەو
بەرپرســیارێتیی لــە ئەســتۆ گرتــووە ،هەمــوو ژیــان
و چاالكــی و كاتــی خــۆی بــەو دوو دەزگا هونەرییــە
بەخشــیوە.
* لەبیرمــە كــە ســاڵی  ١٩٨٠پەیمانــگای هونــەرە
جوانەكانــی ســلێمانی دامــەزرا ،ئــەو كاتــە ئــەم دەزگا
هونەرییــە لەســەر ئاســتی هەمــوو كوردســتان ،بــە
تایبەتــی لــە شــاری ســلێمانی ڕووداوێكــی زۆر گرنــگ
بــوو ،دەنگدانەوەیەکــی گەورەشــی هەبــوو ،چیتــر
پێویســتی نەدەكــرد قوتابیانــی كــورد بــۆ خوێندنــی
هونــەر بچنــە بەغــدا ،چونکــە كادیــری هونەریــی هــەر
لەنــاو كوردســتان پێدەگەیشــت .ئــەو هونەرمەنــدە
كــە بەدەیــان و ســەدان قوتابــی و كادیــری هونەریــی
پێگەیانــد و هۆشــیاری هونەریــی لــە ئاســتێكی
بەرفــراوان باڵوكــردەوە .ئــەو پەیمانگایــە لــە شــاری
ســلێمانی پەیمانــگای دایكــە ،جــاران کــە قوتابیانــی
كــورد بــە زەحمــەت و ماندووبوونێكــی زۆر لــە
پەیمانــگا و ئەكادیمیــای هونــەرە جوانەكانــی بەغــدا
وەردەگیــران ،ئیتــر ئــەو قوتابیانــە لــە ســلێمانی
وەردەگیــران ،کــە لــە پەیمانــگاش دوور خرایــەوە
هەمدیــس تــا پەیمانــگای هونــەرە جوانــەكان لەســەر
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پێــی خــۆی وەســتاوە ،ئــەو پاڵپشــتی لــە مامۆســتا و
قوتابییــەكان كــردووە.
* ئــەو هونەرمەنــدە بــڕوای وایــە كــە دەبــێ
هونەرمەنــدی شــێوەكار خــۆی خــۆی پــێ بگەیەنــێ،
خــۆی شــێوازی ئیشــكردنی تایبــەت بــە خــۆی
بدۆزێتــەوە ،لەوانەیــە هونەرمەنــد ،هــەر هونەرمەندێــک
لــە قۆناغــی ئەكادیمیــادا نەتوانــێ ئــەو شــێوازە تایبەتە
بــۆ خــۆی بدۆزێتــەوە ،چونکــە بەهــۆی ســۆراخ و گەڕان
بــەدوای هەمــوو شــێواز و ئەزموونەكانەوەیــە تــا
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
كوردســتان ویســتی دامــودەزگای نەتەوەیــی خــۆی
دابمەزرێنــێ ،داوایــان لێكــرد كۆلێــژی هونــەرە
جوانــەكان بکاتــەوە ،وەك چــۆن لــە پێــش ڕاپەڕیــن
داوایــان لێكــرد پەیمانــگای هونــەرە جوانەكانــی
دامەزرانــد و توانــرا مامۆســتای هەڵكەوتوو و كارامەی
لــێ كۆبكەنــەوە ،تــا وای لێهــات ئەمــڕۆ لــە هەمــوو
شــارەكانی كوردســتان پەیمانــگا و كۆلێــژی هونــەرە
جوانەكانمــان هەیــە ،تەنانــەت لــە شــارۆچكەكانیش
پەیمانــگای هونــەرە جوانــەكان هــەن و ســااڵنە
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
داوە ئێشــوئازاری میللەتەكــەی بــۆ نــاو تابلۆكانــی
بگوێزێتــەوە و لەوێــوە پەیامەکانــی بگەیەنــێ،
هەمیشــە و تــا ئێســتا كــە ســەردانی شــوێنی
ئیشــەكەیم كــردووە ،لــە ماڵەکەیــدا بــە حەماســەت

و کەفوکوڵــی الوێــک کار دەکات و بەردەوامــە لــە
بەخشــش و کۆڵــی نــەداوە ،ئەگەرچی هونەرمەندێكی
بەســااڵچووە و تەمەنــی بــۆ ســەرووی ( )٨٠ســاڵ
هەڵكشــاوە ،بــەاڵم ئــەو هــەر بــە ڕوحیەتــی الوێــك
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
حــەزی بــە دروســتكردنی تابلــۆی قەبــارە گەورەیــە،
بــۆ ئــەوەی لــەو ڕووبــەرە گەورەیــەدا ئازادانــە
جیهانبینیــی هونــەری خــۆی تێیانــدا بەرجەســتە
بــكات ،ئــەو تابلۆیانــەش ســەرومڕ ڕەنگدانــەوەی
دۆخــی كۆمەاڵیەتــی و سروشــتی كوردســتانن ،هەمــوو
ئــەو شــتانەی ڕۆژانــە دەیانبینــێ و هەســتی دەبزوێنن،
ئــەو دەیانخاتــە نــاو تابلــۆ و كارە هونەرییەكانــی
خۆیــەوە ،هــەر لــە ڕێگــەی تابلۆكانیشــییەوە دەیــەوێ
ڕەســەنایەتی میللەتەكــەی خــۆی بپارێــزێ .ئــەم
هونەرمەنــدە مەبەســتیەتی ڕێــز لــە هەســت و بینینــی
بینــەران بگــرێ ،بۆیــە كارەكانــی لــە فڵچــە وەشــاندنی
بــێ پەیــام و ئامانــج دوورن ،لــە ئاڵــۆزی و ناڕوونــی
خــۆی تەریــک گرتــووە ،چونكــە دەیــەوێ پەلــی
بینــەران بگــرێ و ڕایانكێشــێتە نــاو تابلۆكانــی تــا
چێــژ لــە هونەرەکــەی وەربگــرن.
* هەرچەندە عەلی جۆاڵ لەســەر دەســتی باشــترین
مامۆســتا و هونەرمەندانــی بەغــدا خوێندوویەتــی
كــە ئــەو كاتــە (د .خالیــد جــادر)ی شــێوەکاری
ناســراو و دۆســتی کــورد ڕاگــری ئەكادیمیاکــە
بــووە ،ئەکادیمیــای بــااڵی هونــەرە جوانەکانیــش
لــە ناوەڕاســتی خوێندنــی ئــەم هونەرمەنــدە ،واتــە
قۆناغــی ســێ و چــوار ،نــاوی لە ئەکادیمیــاوە کراوەتە
کۆلێــژ ،ئــەوەش لــە دوای ئــەوەی زانکۆکانــی بەغــدا
بوونەتــە خاوەنــی یــەک کاڕگێــری ،ئەکادیمیــاش
چووەتــە ســەر زانکــۆی بەغــدا ،هەروەهــا لــە چــوار
ســاڵی خوێندنــی ئەكادیمیــادا ،ســااڵنە كە فیســتیڤاڵ
كــراوە ،ئــەو بەشــداریی بەرچــاوی تێیانــدا كــردووە.
* عەلی جۆاڵ لەســەر دەســتی باشــترین مامۆســتایانی
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عێــراق و جیهــان وانــەی هونــەری خوێنــدووە،
لەوانــە مامۆســتایان( :فایــەق حەســەن ،ئیســماعیل
ئەلشــێخلی ،محەمــەد غەنــی حیكمــەت ،ئارتۆمۆفســكی،
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
لــە ســلێمانی دەكرانــەوە بەشــدار بــووە ،بــۆ ئــەو
مەبەســتەش ( )٣- ٢خولــی لــە شــاری بەغــدا بینیــوە،
بــە تایبەتــی بــۆ ئاشــنابوون و فێربوونــی ئیشــی مینــا
كــە لــە كوردســتان هونەرێكــی نــوێ بــووە و كــەس
بەالیــدا نەچــووە ،نیــوەی جیهانیــش بــە ســەفەر گــەڕاوە
و ســەردانی مــووزەی پایتەختەكانــی دنیــای كــردووە و
شــوێنە هونەرییەكانــی بەســەركردووەتەوە و ســوودی
زۆری لێیــان بینیــوە.
* ســاڵی  1974چووەتــە شــاخ و بەشــداریی
شۆڕشــی ئەیلوولــی کــردووە ،لەوێــش بــەردەوام
چاالکــی هەبــووە .لــە نــاو شــۆڕش پێشــانگای
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  ١٩٧٥كــە شۆڕشــی كــورد لــە لووتكــەدا
بــوو ،دوای ئــەوەی بــە پیالنگێڕییەكــی نێودەوڵەتــی
تووشــی نســكۆ بــوو ،كــە خەڵكەكــە لــە شــاخ
گەڕانــەوە ،بــۆ ناوەڕاســت و باشــووری عێــراق
دوورخرانــەوە و ئــاوارە بــوون ،ئــەو هونەرمەنــدە ئــەو
ڕووداوە تراژیدییــە هەژاندوویەتــی ،بۆیــە لــە بەشــێک
لــە تابلۆكانــی ڕەنگیــان داوەتــەوە.
* عەلــی جــۆاڵ لــەو چــوار ســاڵەی خوێندنــی
ئەكادیمیایــدا لــە بەغــدا وانــەی تایبەتــی لــە بــارەی
گرافیك و دیواربەند و وێنەكێشــان و داڕشــتن (انشاء
اللوحــة)ی خوێنــدووە ،بۆیــە چ لــە ڕووی تیــوری و
چ لــە ڕووی عەمەلــی زۆر ســوودی وەرگرتــووە ،لەنــاو
مامۆســتاکانی هونەرمەنــد (فایــەق حەســەن) وانــەی
وێنــەی زەیتــی ،محەمــەد غەنــی حیكمــەت وانــەی

پەیکەرســازی ،ئیســماعیل ئەلشــێخلی وانــەی مۆدێل،
الی ئارتۆمۆفســكی وەك مامۆســتایەكی پۆڵەنــدی
گرافیکــی خوێنــدووە و الزســكی پۆڵەنــدی دیواربەنــد
و داڕشــتن (إنشــاء اللوحة)یانــی پــێ وتووەتــەوە.
* ســاڵی  ١٩٦٦خوێندنــی کۆلێــژی هونــەرە
جوانــەکان تــەواو دەكات و بکالۆریــۆس لــە هونــەری
نیگارکێشــان بــە دەســت دەهێنــێ ،ســاڵی ١٩٦٧
لــە شــاری ســلێمانی بووەتــە مامۆســتای ئامادەیــی
کوڕانــی ســلێمانی و دواتــر بــۆ قوتابخانــەی
هونەرەکانــی ناومــاڵ (فنــون بیتــي) گوێزراوەتــەوە،
ئــەو قوتابخانەیــە وانەكانــی زیاتر لە بــارەی چۆنیەتی
بەڕێوەبردنــی نــاو مــاڵ بــووە ،وانــەی هونەریشــیان
خوێنــدووە ،لەبــەر ئــەوەی ئــەو قوتابخانەیــە وانەیــان
زۆر بــووە ،لەوانــە :ســیرامیك ،مێــژووی هونــەر،
نیگاركێشــان ،نەخشــونیگار و چنیــن ،چێشــت لێنــان
و پەروەردەكردنــی منــداڵ ،هونەرمەنــد عەلــی جــۆاڵ
لــەوێ ســیرامیک و وێنەکێشــان و مێــژووی هونــەری
پێیــان وتووەتــەوە.
* دەمێــك بــوو دەمویســت بــۆ گۆڤارەکەمــان
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  ٢٠٢٠ /١٠ /١٢ســەردانی
مــاڵ و هۆڵــی نیگاركێشــان و كارەكانیــم كــرد ،کــە
بــۆ جــاری دووەم لــە  ٢٠٢١ /١ /٧چوومــەوە الی،
گفتوگۆكــەم لــە هۆڵێکــی ساردوســڕی کۆمەڵــەی
هونەرەکانــی کــورد لەگەڵــی دامەزرانــد ،لــە ڕۆژی
 ٢٠٢١ /٩ /١٤لــە ســلێمانی لــە قاوەخانەکــەی ســیتی
ســتار هەمــوو چاوپێکەوتنەکــەم بــۆ خوێنــدەوە تــا
ئەگــەر کەموکووڕییەکــی هەیــە چاکــی بکەیــن،
هیــوادارم قســەکانمان لــە ســوود گەیانــدن بــەدەر
نەبــێ.
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ڕامــان :بــۆ هەڵواســینی تابلــۆکان کێشــەتان
نەبــوو؟ کێشــە لــە شــێوەی دانانی هەندێــک تابلۆ و
نمایشــی پەیکــەرەکان ،یــان لــە ڕووی ڕووناکییــەوە
(إنــارة) ،ئاســتەنگتان بــۆ نەدەهاتــە پێــش؟
عەلــی جــۆاڵ :کێشــەی وامــان زۆر بــوو ،بــەاڵم
بــۆ ئێمــە زۆر گرفــت نەبــوو ،گرنــگ ئــەوە بــوو
کارەکانمــان پێشــانی بینــەران بدەیــن ،چونکــە
لــەو ســەردەمەدا ئامــراز و کەرەســتەکان ئەوەنــدە
پێشــکەوتوو نەبــوون ،کــە تــۆ هەمــوو شــتێکت
بــۆ بگونجــێ بیکــەی و بێتــە بەردەســتت ،چــۆن
هەڵســووڕایە و بــە دەســتەوە بهاتایــە ئاوامــان
دەکــرد ،تەنانــەت ئێمــە بۆیــەی هــۆڵ ،خۆمــان
دەمانکــڕی و بۆیەمــان دەکــرد ،بــە کوردییەکــەی
هیــچ نەبــوو.
ڕامــان :تەنیــا بــۆ ئــەوەی بینینــی کارەکانتــان
لەبــار و گونجــاو بــێ ،بــە پــارەی خۆتــان بۆیــەی
هۆڵەکەتــان کــردووە؟
عەلــی جــۆاڵ :بــۆ ئــەوەی هۆڵەکــە بــۆ بینیــن
پــاک و تەمیــز بــێ و پێشــانگای تێــدا بکەینــەوە،
بەتایبەتــی پێشــانگای هونەرمەندانــی ســلێمانی.
ڕامــان :بەرانبــەر بــەوە ،پێشــوازی بینــەران لــە
کارەکانتــان چــۆن بــوو؟
عەلــی جــۆاڵ :بینــەر زۆر بــوو ،ئــەو کاتــە
هەمــوو بینەرێــک کۆڵێکــی بــە کۆڵــی دادابــوو،
حــەزی دەکــرد خــەم و کێشــەکانی الی خــۆی ،لــە
پێشــانگاکاندا ببینــێ و بدۆزێتــەوە ،ڕەنگــە نمایــش
کردنــی زۆر لــەو تابلۆیانــە ســوودی بــە شــێوەکار
گەیاندبــێ ،بۆچــی دەڵێیــن شــێوەکاری دەوری
خــۆی گێــڕاوە ،لەوانەیــە لــە دواییشــدا هــەر باســی
بکەینــەوە.
ڕامــان :لــە هیــچ پێشــانگایەکتدا کێشــەت بــۆ
دروســت نەبــوو؟
عەلــی جــۆاڵ :پێشــانگایەکم کــردەوە بەرپرســێکی

بەعــس بــە منــی گــوت ،ئــەم کوردانــە لەژێــر ئــەم
دار خورمایــە چــی دەکــەن؟ خەریــک بــوو پێــی
بڵێــم ئێــوە کوردەکانتــان بــۆ باشــووری عێــراق
دوور خســتووەتەوە.
ڕامــان :ئــەوە ئاماژەیــەک بــوو بــۆ تەعریــب و
ڕاگوێــزان.
عەلــی جــۆاڵ :یەکێــک کــە هــەر لەگــەڵ خۆیدابوو،
دەســتوبرد هەڵــی دایــە ،زانــی مەســەلە چییــە،
پێــش ئــەوەی قســەکان بــە ئاقارێکــی خراپــدا
بــڕۆن گوتــی ئــەوە کــەالرە ،لــە کاتــی قســەکردنم
بــەوە پەڕاندمییــەوە ،ئــەوە هــەر خۆیشــی لەگــەڵ
خۆیــان بــوو ،بــەاڵم ماڵــی ئاوابــێ منــی پەڕانــدەوە،
دەیزانــی کــە پێــی دەڵێــم ئێــوە ناردووتانــن بــۆ
باشــووری عێــراق.
ڕامــان :تــۆ پێشــتر گوتــت لــە بینەرانــی هونــەری
شــێوەکاری شــاری ســلێمانی ڕازیــت ،هــۆی ڕازی
بوونەکــەت چییــە؟
عەلــی جــۆاڵ :بینەرانــی ئەوســای ســلێمانی
لەگــەڵ بینەرانــی ئێســتا زۆر جیــاوازن ،ئەمــڕۆ
بــە بەرگێکــی دیکــەوە دێــن ،ئێســتا بینــەرەکان
ژمارەیــان زۆر لــە جــاران کەمتــرە ،بــەاڵم جــاران
مەســەلەیەکیان هەبــوو ،کــە بــۆ پێشــانگا ،یــان کــە
دەچــوون بــۆ شــانۆگەرییەک ،یــان کــە بــۆ ســیمینار
و کۆبوونەوەیــەک ،بــۆ کۆڕێکــی شــیعر خوێندنــەوە
دەچــوون ،بینــەران و گوێگــران قەزییەیەکیــان بــە
خۆیانــەوە بەســتبوو ،تــا بزانــن چەنــد لــەو بارەیەوە
قســەیان بــۆ دەکــرێ ،ئەوانــە کارییگەرییــان زۆرە،
ئــەو کاتــە کاریگەرییــان لــە بینەریــش کــردووە،
ڕەنگــە ئەمــڕۆ لــە پێشــانگاکاندا ئــەو جــۆرە بینــەرە
بــە جۆشوخرۆشــەی جــاران نەبینیــن.
ڕامــان :ئەگــەر ڕێگــەم بــدەی قســەیەک بکــەم،
کــە ئــەوە بیــروڕای منــە ،چونکــە ئــەوە گفتوگۆیــە،
ئــەو بینــەرەی کــە بــۆ مەرامێکــی سیاســی -
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ئایدیۆلــۆژی بــۆ بینینــی تابلــۆی پێشــانگایەک،
یــان بــۆ ســەیرکردنی شــانۆگەرییەک دێ ،ئەمانــە
بۆشــاییەکی سیاســییان هەبــووە و لەناویــدا
خوالونەتــەوە ،ئەوانــە بینــەری ڕاســتەقینەی هونــەر
نەبــوون و نیــن.
عەلــی جــۆاڵ :کەواتــە بینــەری ڕاســتەقینەمان
نییــە ،چونکــە هەمــووی بــۆ ئــەوە دەهاتــن.
ڕامــان :بەڕاســتی ئــەو ژمــارە کەمــەی کــە ئێســتا
بــۆ پێشــانگاکان دێــن ،ئەوانــە بینەری ڕاســتەقینەن
و بــە دوای هونــەری تــۆدا دەگەڕێــن ،ئــەو جــۆرە
بینەرانــە چێژیــان هەیــە ،چێــژ لــە هونەرەکــەت
وەردەگــرن ،هونــەری شــێوەکاریش پێــش هــەر
شــتێک ڕۆشــنبیرییەکی دیدەیییە(بصــري) ،واتــە
تەماشــاکردنی تابلــۆ ،کەڵەکەبوونــی ئەزمــوون و
ڕۆشــنبیریی بینینــی پێویســتە ،کــە دەبــێ ئــەو
کەســە لــەم ڕووەوە پاشــخانێکی هەبــێ.
عەلــی جــۆاڵ :ئاخــر دەبــێ پاشــخانی هەبــێ ،ئەوە
زۆر ڕاســتە ،ئــەو پاشــخانە زۆر گرنگــە ،پاشــخانی
خەڵکیــی جــاران هەمــووی سیاســی و ئۆپۆزســیۆن
بــوون ،هەمــووی دژی ڕژێــم بــوون.
ڕامــان :ئێســتا ئەمــە نییــە ،قســەکەت تــەواوە،
ئێمــە خۆیشــمان بــۆ شــانۆگەری و پێشــانگاکان
دەهاتیــن و ئــاگاداری بارودۆخەکــە بوویــن.
عەلــی جــۆاڵ :دەزانــم ،لەبەر ئەوە ئەو کەســانە کە
دەهاتــن ئەگــەر لەنــاو کارە هونــەری و ئەدەبییــەکان
بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان مەســەلەی میللەتەکەی
خۆیانیــان تێــدا بدیایــە ،دڵخــۆش دەبــوون ،بــە دڵــی
خــۆش دەچوونــە دەرەوە ،بــەاڵم ئێســتا نازانــم
بۆچــی هەنــدێ لــە بینەرەکانمــان بێتاقــەت بــوون؟
هەندێکــی کۆڵــی داوە ،بۆیــە ڕەنگــە بایــەخ بــەو
بوارانــە نــەدەن و ژمارەیــان کــەم بووبێتــەوە ،بینــەر
ئێســتا مەســەلەیەکی نەمــاوە بەدوایدا بگــەڕێ ،بۆیە
ئــەو جۆشوخرۆشــەی جارانــی نەمــاوە کــە ســینگی

بەغدا ،١٩٦٥ ،قوتابیانی کۆلێژی هونەر.

بــۆی بــە گوللــەوە دەنــا ،ئێســتا ئــەوە نــاکا.
ڕامــان :ڕاســتە ،ئەوانــە بینــەری ڕاســتەقینەی
هونــەر نەبــوون ،بۆیــە پاشەکشــەیان کــرد،
ئێســتا دەســتەبژێرێک مــاون ،کــە هــەر ئەوانــە
بینــەری ڕاســتەقینەی هونــەرن و دێــن ســەیری
هونــەر دەکــەن و چێــژی لــێ وەردەگــرن و بــە
دواداچوونیــان هەیــە ،بارودۆخــی ئێســتا وەکــوو
جــاران نییــە ،ئــەو جۆشــوخرۆش و گەرموگوڕییــەی
لــە هەشــتاکان هەبــوو ،ئەمــڕۆ نەمــاوە و نایبینیــن،
مــن خــۆم لێــرە لــە ســلێمانی چارەکــە ســەدەیەک
ژیــاوم ،دەزانــم دۆخەکــە چــۆن بــوو ،جــاری وا
هەبــوو شــانۆگەرییەک بیســت ڕۆژ ،مانگێــک خەڵــک
نــۆرەی بــۆ دەگــرت ،ڕەنگــە ئێســتا ئەوپــەڕی
ســێ ڕۆژ ،هــەر ئەوەنــدە نمایــش بکــرێ ،ئــەوە
باســی بینەریشــمان کــرد ..لــە کاتــی وێنەکێشــان
پێوەندییەکــی زۆر گرنــگ لــە نێــوان وێنەکێشــان
و موزیکــدا هەیــە ،تەنانــەت جــاری وا هەیــە،
هاوســەنگیی دەروونــی  -زیهنــی هونەرمەندەکــە بــۆ
ئیشــکردن ڕادەگــرێ ،تــۆ لــە کاتــی ئیشــکردن و
وێنەکێشــان چەنــد چێــژ لــە مۆســیقا وەردەگــری؟
حــەز دەکــەم لەســەر ئــەو ئەزموونــەی خــۆت قســەم
بــۆ بکــەی.
عەلــی جــۆاڵ :مــن کــە وێنــە دەکێشــم مۆســیقا
لــێ نــادەم و گوێــی لــێ ناگــرم ،حــەزم لــە
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بێدەنگییــە ،ئــەو کەفوکوڵــەی تــۆ دەیڵێــی مــن لــە
بابەتەکــەی خــۆم کــە ئیشــی تێــدا دەکــەم ،وەکــوو
شــریتێک دێتــە بەرچــاوم  ،ئــەوەی کــە دیومــە و
ڕۆیشــتووم و هاتــووم ،هەمــووی لــە شــریتەکەدا لــە
بەرچاومــن ،ئەوجــا ئــەوە وردە وردە لــە تابلۆکــەدا
بــەدەر دەخــەم ،ئەگینــا حــەز ناکــەم لــەو کاتــەدا
تەنانــەت دەنگــی منداڵێــک ببیســتم ،چونکــە
شــتەکە پێوەندیــی بــە خۆمــەوە هەیــە ،زیاتــر لــەو
بــوارەدا بەمــادا دەڕۆم و بــەوالدا دێمــەوە ،ئەمــە
دەکووژێنمــەوە ،ئــەوە دادەنێمــەوە ،ئیتــر ئــاوا تــا
دەگەمــە قۆناغێــک کــە بــڕوام بــە ئیشــەکە هەبــێ.
ڕامــان :ئێســتا دەڵێــی لــە کاتــی ئیشــکردن حەزم
لــە بیســتنی موزیــک نییــە ،تەنانــەت حــەز ناکــەی
دەنگــی منداڵێکیــش ببیســتی ،بــەاڵم لــە جێیــەک
وتووتــە حــەزم لــە دەنگــی شمشــاڵە؟
عەلــی جــۆاڵ :مــن لــە کاتــی ئیشــکردن حــەزم لــە
هیــچ جــۆرە دەنگێــک نییــە ،بــەاڵم لــە کاتەکانــی
دی ،حــەزم لــە دەنگــی شمشــاڵ و موزیــک و
گۆرانییــە.
ڕامــان :لــە گفتوگۆیەکمــدا لەگــەڵ یەکێــک لــە
ڕابەرەکانــی هونــەری شــێوەکاری لــە هەولێــر کــە
نــاوی حوســێن عەبدوڵاڵیــە ،کــە پــار کۆچــی دوایــی
کــرد ،ئەویــش هونــەرە جوانەکانــی بەغــدای تــەواو
کــردووە ،گوتــی مــن یەکــەم کــەس بــووم لــە هەولێر
دەچــووم بــۆ الی هونەرمەنــدەکان پێــم دەگوتــن
ئێــوە لــە خۆتانەوە هونەر لەســەر بۆشــایی دروســت
دەکــەن و بناغەیەکتــان نییــە.
عەلــی جــۆاڵ :ئەهــا ،بۆشــایی فیکــری مەبەســت
بــووە.
ڕامــان :ئــەو دەیگــوت هەوڵــم دا تێیــان بگەیەنــم
کــە پێویســتە بابــەت دروســت بکــەن و مەوزووعیــان
هەبــێ ،ئــەوەی ئێســتا تــۆ باســت کــرد و گوتــت
منیــش حــەز دەکــەم بابەتێــک هەبــێ خەریکــی بــم،

ئــەو قســەیەت واتــای ئــەوە دەدات کــە کێشــانی
تابلۆیــەک لــەالی تــۆش بابەتــە ،باشــە هــەر تەنیــا
بابەتــە ،یــان ئیحســاس و جیهانبینیشــە ،لــەالی تــۆ
بــە ئیحســاس دەســت پــێ دەکات ،یــان چۆنــە؟
عەلــی جــۆاڵ :ئاخــر خــۆی کــە فڵچەکــە دادەنێــی
دەبــێ بــە ئیحســاس بــێ ،ئەگینــا لەپێشــدا بابەتــە،
لەخۆیــەوە نایــەت ،مــن تەســەور دەکــەم ئــەو
ئەزموونــەی مــن هەمــە ،پێوەندیــی بــە خۆمــەوە
هەیــە ،کــەس نییــە بتوانــێ تابلۆیــەک بنەخشــێنێ
ئەگــەر نەزانــێ چــی دەکات ،لــە پێشــەوە دەبــێ
بزانــێ چــی دەکات و لەناویــدا بــژی.
ڕامــان :بــەاڵم هەیــە نازانــێ چــی دەکات و بۆچــی
دەســتی داوەتــە فڵچــە جوواڵندن؟
عەلــی جــۆاڵ :بێگومــان لــەو جۆرانەمــان زۆرن،
ئــەوە بــە هــۆی فەلســەفەی ئیشــکردنەکەتەوە
نییــە ،ڕەنگــە ئــەو کەســەی ئیشــێک دەکات وەک
مــن نەبــێ ،مــن حــەز دەکــەم بزانــم چەنــد جــار ئــەو
ڕەنگــەم لەنــاو نەتەوەکەمــدا بینیــوە ،لــە چەنــد
کەســی دیکــە بــەدی دەکــەم ،ئــەم قســەیەم لــە
چەنــد کەســی دیکــە گــوێ لــی بــووە ،ئەمــە پێشــتر
چــی بــووە ،هەیــە ئەم شــتانەی بە خەیاڵــدا نایەت،
بــە تەنیــا خــۆی و تابلۆکــەی دەبینــێ ،ئــەوە پێــی
دەڵێــن ئەبســتراک ،کــە ڕێبازێکی جیهانیشــە خەڵک
پەیــڕەوی لــێ دەکا ،کورتکردنەوەیــە ،بــۆ ئــەوەی
هیــچ پێوەندییەکــی بــە هیــچ شــتێکەوە نەبــێ،
تەنیــا و تەنیــا پێوەنــدی بــە تابلۆکــەوە هەبــێ.
ڕامــان :ئــەوە کاندنســکی کــە ڕابەرێکــی گــەورەی
ئــەو ڕێبــازی تەجریدەیــە ،ئــەو زیاتــر هونــەری بــە
ڕوحــەوە وابەســتە کــردووە.
عەلــی جۆاڵ :کاندنســکی ســەرەتای دروســتکردنی
ئــەو ڕێبازەیــە ،ئێســتا زۆر لــەوە زیاتــر هــەن.
ڕامــان :بەڵــێ ،ئــەو ســەرەتا بــوو ،بــەاڵم
بناغەدانــەرە و بیرۆکــە ســەرەکییەکەی لەوێــوە هــات.
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عەلــی جــۆاڵ :دەبــێ حکوومــەت یەکــەم هەنــگاوی
عەلــی جــۆاڵ :بەڵێ ،بەڵێ ،ســەرەتای دەســپێکردنی
ئــەوە بــێ ،ئیشــی هونەرمەنــدەکان پێــش مردنیــان
وا بوو.
ڕامــان :مەبەســتم ئەوەیــە بڵێــم ئــەو خــۆی کــە کۆبکاتــەوە ،ئــەوە کارێکــی گرنگــە کە لە شــوێنێکدا
قســەی کــردووە دەڵێ ئەم تەجریــدەی من پێوەندی بیانپارێــزێ ،دەکــرێ دوایــی ئەگــەر یەکێــک ویســتی
بــە ڕوحــەوە هەیــە ،دەیباتــەوە ســەر دنیــای ڕوح ..لێکوڵینــەوە لەســەر شــێوەکارێکی کــورد بنووســێ،
ئــەی بــە حوکمــی ئــەوەی ســااڵنێکی زۆر خەریکــی بڵــێ لێــرەوە دەســتی پــێ کــردووە و هاتووەتــە
کاری شــێوەکاریت ،پاڵپشــتیکردنی تــۆ لــە الیــەن ئێــرە ،دەبــێ ئــەو ئیشــانە لەبەردەســتی ڕەخنەگران
دامــودەزگا کولتوورییــەکان ،هونەرییــەکان چــۆن و باســکارانی نەتەوەکەمانــدا بــێ ،چونکە بەڕاســتی
بــووە ،حــەز دەکــەم باســی قۆنــاغ بــە قۆناغــی ئــەو حکوومــەت بیــری لــەو شــتانە نەکردووەتــەوە ،کــە
پاڵپشــتییە بکــەی ،ئایــا لــە ســەرەتای پەنجــاکان و قازانجێکیشــە بــۆ خــۆی و بــۆ نەتەوەکــە ،لــە
داهاتووشــدا مێژوویــەک دروســت دەکات.
شەســتەکان ئــەو پشــتگیرییە چــۆن بــوو؟
ڕامــان :تــۆ پێتوایــە تەنیــا یــەک مــووزە بــەس
عەلــی جــۆاڵ :بــە نیســبەت کەســی خــۆم حــەز
بــێ بــۆ ئــەوەی کاری هەمــوو
دەکــەم باســی نــاوەوە بکــەم،
خۆمان
هۆڵ،
بۆیەی
ئێمە
هونەرمەندانــی کــوردی تێــدا کــۆ
لــەو بارەیــەوە هیــچ شــتێک نییــە،
دەمانکڕی و بۆیەی
بکرێتــەوە ،یــان وەکــوو واڵتــان
ڕێکەوتــی هیــچ شــتێکم نەکــردووە،
نــاوی هــاوکاری و پاڵپشــتی بــێ ،هۆڵەکەمان پێ دەکرد .تایبەتمەنــدی و پســپۆڕییەک بــۆ
ئــەو مووزانــە هەبــن ،بــۆ نموونــە
بــەاڵم لەنــاو هونەرمەندەکانــی
مووزەیــەک بــۆ هونەرمەنــدە
ســلێمانی مــن لــە هەموویــان زیاتــر
تابلــۆم دەفرۆشــت ،لەگــەڵ ئــەوەش پێویســتە پێشــەنگەکان هەبــێ ،وەکــوو ئــەوەی لــە بەغــدا
پاڵپشــتی دارایــی و مەعنــەوی بــۆ هونەرمەنــدان هەیــە ،مووزەیــەک بــۆ هونەرمەنــدە الوەکان،
مووزەیــەک بــۆ هونــەری واقیعــی ،یــان بــۆ هونــەری
هەبــێ ،مــووزە دروســت بکــرێ.
ڕامــان :بوونــی مووزەیــەک بــۆ کۆکردنــەوەی نــوێ هەبــێ ،واتــە پســپۆڕی و پۆلێــن ڕەچــاو
تابلــۆی هونەرمەنــدەکان بــە پێویســت دەزانیــت؟ بکــرێ ،هەمــووی ســەرومڕ لــە یــەک مــووزەدا
عەلــی جــۆاڵ :ســەرەتا ئەگــەر ئێمــە بمانــەوێ کۆنەکرێتــەوە؟
عەلــی جــۆاڵ :مــن لــە فەڕانســە مــووزەی لووڤــەرم
میللەتەکەمــان بکەیــن بــە میللــەت ،دەبــێ مــووزەی
شــێوەکاریمان هەبــێ ،تابلــۆی هونەرمەنــدەکان کــۆ دیــوە ،تابلۆکانــی ئێمەیشــی تێدایــە ،هونــەری
بکرێنــەوە و مــووزە دروســت بکــرێ ،بــۆ ئــەوەی ئاشــوورییەکان ،بابلییەکانــی تێــدا دەبینرێــن،
مێــژووی هونــەری نەتەوەکەمــان تۆمــار بــکات و ئــەو تابلۆیانــەی لــەوێ دانــراون مــن لــە بەغــداش
لــەوێ کۆبکرێنــەوە تــا بزانــرێ ئــەو نەتەوەیــە چــی نەمدیــون ،بــەاڵم ئــەوان کۆیــان کردوونەتــەوە و
کــردووە و بــە تەمــای چییــە ،ئەمــە وەک دەرســێک پاراســتوویانن ،شــوێنێکی زۆریــان بۆیــان تەرخــان
کــردووە ،ڕەنگــە چووبیت ســەردانت کردبێ ،بە دوو
زۆر پێویســتە.
ڕامــان :بــەڕای تــۆ دەوری حکوومــەت لــەوەدا ڕۆژ ناتوانــی هەمــووی بگەڕێــی ،هەمــوو کارێکیــان
بــۆ کــردووە ،ئەمــە شارســتانیەت دەیــکات.
دەبــێ چــی بــێ؟
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ڕامــان :وا دیــارە ســەردانی مــووزەی هونەریــی
زۆر لــە واڵتانــی دنیــات کــردووە؟
عەلــی جــۆاڵ :لــە ژیانمــدا زۆر حــەزم لە ســەفەر و
گەشــت و گەڕانــە ،لەبــەر ئــەوە ســەردانی زۆربــەی
هــەرە زۆری مووزەکانــی دنیــام کــردووە و ســوودی
زۆرم لــێ وەرگرتــوون ،تەنانــەت هەنــدێ مــووزە
هــەن لەبــەر گرنگییەکەیــان دوو جــار و ســێ جــار
ســەردانم کردوونەتــەوە ،ئــەو ســەردانانە زۆر لــە
کتێــب خوێندنــەوەش بــۆ مــن بــە کەڵکتــر بــوون.
ڕامــان :چــۆن دەکــرێ ســوود لــە ئەزموونــی
واڵتــان وەربگریــن ،هەرچەنــدە ئــەوەی لــە فڕەنســا
و واڵتانــی ئەوروپــا کــراون بــە ئێمــە ناکــرێ؟
عەلــی جــۆاڵ :مــن خەمــی ئەوەمــە میللەتەکــەی
خــۆم چــۆن پێشــان بــدەم ،چونکە نەگەیشــتوومەتە
ئــەو قۆناغــەی ســوود لــە واڵتانیــش وەربگــرم،
ئێســتا ئــەوەی خۆمــان بــۆ ناکــرێ ،بــا جــارێ
ئــەوەی خۆمــان بکەیــن ،ئەگــەر بــە یــەک مــووزەش
دەســت پــێ بکەیــن کــە ســەرەکی بــێ ،زۆر باشــە،
ئــەو کاتــە دەتوانــرێ لــە شــارەکاندا ،هــەر شــارەی
بــۆ خــۆی مووزەیــەک بکاتــەوە ،ئــەوە ئەرکێکــی
ئەوەنــدە گــەورە نییــە.
ڕامــان :ئەگــەر بیــر لــە کارێکــی وا گرنــگ
کرایــەوە ،دەبــێ پرســوڕا بــە هونەرمەنــدە خــاوەن
ئەزموونــەکان بکــرێ.
عەلــی جــۆاڵ :ئەگــەر سیاســەتمەدارێک هەبــێ بیــر
لــەو جــۆرە پرۆژانــە بکاتــەوە ،دەبــێ هونەرمەندێــک
لــە تەنیشــتییەوە هەبــێ بــۆ ئــەم جــۆرە ئیشــانە
پێشــنیار و تەگبیــری بــۆ بــکات ،چونکــە ئێمــە لــەو
جــۆرە کارانــە زۆر دواکەوتوویــن و چەند وەختە ئەو
کارانەمــان بــۆ نەکــراوە ،ئــەم چەنــد ســاڵەی دوایــی
نەبــێ ،پێشــتر هەناســەمان نــەداوە ،هونەرەکەمــان
هەمــووی لەنــاو هونــەری ئــەو واڵتانــەی داگیریــان
کردوویــن تواوەتــەوە ،بــا ئێمــە ئەمــە دروســت

سنە ،٢٠١٩ ،ماڵی هونەرمەند هادی زیائوددینی ،سەردانی
هونەرمەندانی سلێمانی بۆ ماڵەکەی.

بکەیــن ،ئــەو کاتــە وردە وردە مــووزەی دی بــەدوادا
بێــت.
ڕامــان :هــەر هونەرمەنــدەکان بــۆ خۆشــیان
ئــەو هەمــوو کارەی کردوویانــن نازانــن لــە کــوێ
بیانپارێــزن ،جــاری وا هەیــە کەســوکار و مــاڵ و
منداڵیشــیان ڕێــز لــە هونەرەکەیــان ناگــرن و کارە
هونەرییەکانیــان دەفەوتێنــن.
عەلــی جــۆاڵ :ئــەو تابلۆیانــەی ئێمــە ژمارەیــان
زۆر زۆرە ،مــن ئــەوە شەســت ســاڵە خەریکــی
هونــەرم ،ئەگــەر ســاڵی دە تابلۆشــم دروســت
کردبــێ ،ئــەوە ژمارەکــەی زۆر زۆرە ،بــەاڵم کــوا
ئــەم تابلۆیانــەم لــە کوێــن ،نازانــم؟ تابلــۆی زۆر
باشــم نازانــم کەوتووەتــە کــوێ؟ کــە کاتــی خــۆی
پێشــانگام لەبەغــدا کــردەوە ،مــن ســێ تابلــۆم
بــە مــووزەی عێــراق فرۆشــت ،پارەیــان داومەتــێ،
بــەاڵم ئێســتاش تابلۆکانــم نەدیوەتــەوە و نازانــم
لــە کوێــن.
ڕامــان :بۆچــی ئــەو ســێ تابلۆیــەت لــە مــووزەی
بەغــدا نمایــش نەکــراون؟
عەلــی جــۆاڵ :نەخێــر ،دەبینــم ئــەو مەبەســتی
نییــە پێشــانی منــی بــدات ،دەبــێ میللەتەکــەی
خــۆم خەریــک بــێ و بایــەخ بــە هونەرەکەمــان بــدات
و بڵــێ ئەمــە هــی کوردێکــە ،بــە داخــەوە تــا ئێســتا
هیچیــان نەکــردووە.
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ڕامــان :کەواتــە بوونــی مووزەیــەک بەالتــەوە
پێویســتە؟
عەلــی جــۆاڵ :ئەگــەر لــە مــن دەپرســی ،ئــەم
کارە لــەالم لــە پەرلەمــان پێویســتترە ،لەگــەڵ
ڕێــزم بــۆ هەمــوو دەزگایــەک کــە لــەم کوردســتانەدا
دروســت بــووە ،چونکــە ئێمــە بــەرەو ئــازادی و
جیابوونــەوە دەڕۆیــن ،کــە خەڵــک ناوێــرێ باســی
بــکات ،بەڕاســتی مــن بــڕوام بــە پارچەیەکیــش
نییــە ،هەمــوو کوردســتانی گــەورە دەبــێ یــەک بــێ.
ڕامــان :لــەم ســااڵنەی دواییدا هونەرمەنــد قەرەنی
جەمیــل کــە هونەرمەندێکی ناســراوی هەولێرە.
عەلی جۆاڵ :دەیناسم و هاوڕێمە.
ڕامــان :پێشــنیاری دروســتکردنی مووزەیەکــی
گــەورەی بــۆ هونــەری شــێوەکاری کــرد،
زەوییەکەشــیان بــۆی تەرخــان کــرد ،تەنانــەت
ئەندازیارێکــی بیناســازی لــە ئیتاڵیا بۆ نەخشــەکەی
ڕاســپارد ،خەریــک بوون نەخشــەی ئــەو مووزەیەیان
دەکێشــا و تێچــووی مووزەکــە دابیــن بکــەن ،بــۆ
ئــەوەی بتوانــرێ بەرهەمــی هونەرمەندانــی کــورد
لــەوێ کــۆ بکەنــەوە ،تەنانــەت بڕیــار بــوو (کــۆگا -
مەخزەن)یشــی بــۆ دروســت بکــەن ،تــا بەشــێوەی
دەوری ،هــەر وەرزێــک کۆمەڵێــک تابلــۆ نمایــش
بکرێــن ،بــەاڵم ئەوەنــدەی نەبــرد شــەڕی داعشــی
بەســەردا هــات ،دوای ئەویــش ئــەوە ســاڵێکە ئــەو
کۆرۆنایــە هاتــووە و کارەکانیــان ڕاگیــرا.
عەلــی جــۆاڵ :قەرەنــی جەمیــل هونەرمەندێکــە
بەڕاســتی لێــی ڕادەبینــم کــە شــتێکی بــاش بــکات.
ڕامــان :هونەرمەنــد قەرەنــی جەمیــل ئێســتاش
ئــەو پرۆژەیــەی لەبەردەســتە و مــاوە ،بــەاڵم
هۆیەکــە ئەوەیــە ،ئێمــە لــە ٢٠١٤ـــەوە خەریکــی
شــەڕی داعشــین ،شــەڕی داعــش تــەواو نەبــووە،
تووشــی ئــەم ڤایرۆســی کۆرۆنایــە بوویــن ،ئەگینــا
ئێســتا پرۆژەکــە تــەواو دەبــوو ،بــەاڵم پرۆژەکــە

هەیــە ،ئــەو هونەرمەنــدەش دڵســۆزانە خەریکــە
بەدواداچوونــی بــۆ دەکات ،ئەوەنــدەی مــن ئــاگام
لێیــە ئیشــی زۆری لەســەر کــردووە.
عەلــی جــۆاڵ :هیــوادارم ســەرکەوتوو بــێ ،لەشــی
ســاغ بــێ ،ئیشــێکی زۆر باشــە.
ڕامــان :تــۆ باســی فرۆشــتنی تابلــۆ و پەیکــەرت
کــرد ،کــە ئەمــە بەالمــەوە زۆر گرنگــە ،هونەرمەندی
کــورد ،بــە تایبەتــی شــێوەکاری کــورد بتوانــێ بــە
پــارەی پەیکەرەکانــی ،تابلۆیەکانــی خــۆی بــژی،
بــەڕای تــۆ هونــەر لــە الی ئێمــە بــازاڕی هەیــە؟
هونەرمەنــد دەتوانــێ کارەکانــی بفرۆشــێ و ژیانــی
خــۆی پــێ دابیــن بــکا و تێچــووی دروســتکردنی
تابلۆکانــی بــۆ بگەڕێتــەوە؟
عەلــی جــۆاڵ :ئــەو نموونەیــەی پێــم گوتــی ،دەڵێم
مــن لــە زۆریــان زیاتــر ئیشــەکانم فرۆشــراوە ،بــەاڵم
کەمیــی مووچەکەمــی بــۆ پــڕ نەکردوومەتەوە.
ڕامــان :شــتێکیش هەیــە زۆر ناخۆشــە ،خەڵــک
پێــی ڕەوا نییــە هونەرمەنــدی کــورد ،ئەوجــا چ
پەیکەرتــاش بــێ ،چ شــێوەکار بــێ کارەکانــی خــۆی
بفرۆشــێ ،باســی فرۆشــتنی تابلــۆ و پەیکەرمــان
کــرد ،بــۆ ســینەماکار و شــانۆکارانیش خەڵكــی پێی
ڕەوا نییــە و دەڵێــن هونەرمەنــد نابــێ بازرگانــی بــە
هونەرەکەیــەوە بــکات ،نــاوی لــەوە نــاوە بازرگانــی
بــە هونــەرەوە کــردن ،لــە کاتێکــدا ئــەوە مافێکــی
زۆر ڕەوای هونەرمەندەکەیــە ،حەقێکــی زۆر بچووکی
خۆیەتــی ،کــە بەروبوومــی ڕەنــج و شــەونخوونی
خــۆی و بەرهەمــی خــۆی بفرۆشــێ ،بــۆ ئــەوەی
بتوانــێ پێــی بــژی ،یــان بتوانــێ بەردەوامــی بــە
کارەکانــی خــۆی بــدات ،تــۆ بــۆ ئەمــە چــی دەڵێی؟
عەلــی جــۆاڵ :مــن دەڵێــم بەڵــێ هونەرمەنــد
دەتوانــێ بازرگانیــش بــێ ،ئیــش بــۆ فرۆشــتنی
کارەکانــی بــکات ،بــۆ ئــەوەی بژێــوی خــۆی پــێ
پەیــدا بــکات ،بــەاڵم مــن کاری هونەریــی لــە کاری
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بازرگانــی جیــا دەکەمــەوە ،چونکــە هونەرمەندەکــە ئامــراز و کەرســتەکانییەوە ڕووی هونــەری جیهانیــی
بــە خواســتی خــۆی تابلۆکــەی دروســت دەکات ،بــە هەبــێ ،کــە لــە دنیــای ئەمــڕۆ و لــە واڵتانــدا هەیــە،
بیــری خــۆی دروســتی دەکات ،ئــەو پەیامــەی کــە چونکــە ئێمــە ئەگــەر بمانــەوێ وەک هەرێمێــک
دەیــەوێ بــە خەڵکــی بگەیەنــێ ،خــۆی دایدەهێنــێ .پــەرە بــە هونــەری شــێوەکاری خۆمــان بدەیــن،
ڕامــان :دوایــی کــە یەکێــک دێ بیکــڕێ ،بــە دەبــێ لــە هــەر شــارێکدا هۆڵێکــی لــەو جۆرەمــان
هەبــێ.
خواســتی خــۆی دەیکــڕێ.
ڕامــان :بــۆ ئــەوەی بتوانیــن لەگــەڵ واڵتانــی تــردا
عەلــی جــۆاڵ :ئــەوە پێــی ناڵێــن بازرگانــی ،ئــەوە
هەرگیــز بازرگانــی نییــە ،ئــەوەش ئیشــێکە ،مــن پێوەنــدی هونــەری دروســت بکەیــن جــارێ بــۆ هــەر
ئێســتا ماڵەکــەم پــڕە لــە تابلــۆ ،کــەس حــەزی شــارێک هۆڵێکــی بــاش بــە پێویســت دەزانــی؟
عەلــی جــۆاڵ :بــۆ ئــەو پێوەندییــە هونەرییــە و بۆ
نەکــردووە بیانکــڕێ ،ئەگــەر بیانفرۆشــم مانــای
بازرگانــی نییــە ،بۆیــە تــا مــاوم هــەر دەیانپارێــزم ،کردنــەوەی پێشــانگا تــا ڕوومــان بــێ پێیــان بڵێیــن
کاری هونــەری ،کارێکــە هونەرمەندەکــە وەک پێشــانگاکەتان بــۆ ئــەو هۆڵــە بێنــن ،چونکــە تــا
خولیــای خــۆی دەیــکات ،لەبــەر ئەوە لە ســەرەتاوە ئێســتا هۆڵێکــی ڕێکوپێــک لــە کوردســتاندا بــەدی
بــە نیــازی دەســتکەوت و پــارە پەیداکــردن نەبــووە .ناکــرێ ،ئــەوە کارێکــی زۆر پێویســتە ،ســەرەڕای
ڕامــان :باســی ئــەو هۆاڵنەمــان کــرد کــە لــە ئــەوەی لــە کڕینــی تابلۆکانیــان دەســتگیرۆیی
هونەرمەندانیــش بکــرێ.
پەنجاکانــەوە لــە شــارێکی وەکــوو
سلێمانی
جارانی
بینەرانی
ڕامــان :وا دیــارە تــۆ بیرۆکــەی
ســلێمانی هــەن و نــاوت بــردن ،بۆیــە
زۆر
ئێستا
بینەرانی
لەگەڵ
دروســتکردنی ئــەو هۆڵــە گەورەیــەی
ســلێمانی بــاس دەکەیــن ،چونکــە
مەیدانــی جموجووڵــی خۆتــە ،جیاوازن ،ئەمڕۆ بینەرەکان نمایــش بــە لە پێشــتر دەزانــی ،دوای
شــوێنی چاالکــی خــۆت و هاوڕێکانتە ،ژمارەیان زۆر کەمترە .ئــەوە بانگهێشــتکردنی هونەرمەندانی
دیکــە دێ ،هونەرمەندانــی فــارس و
ئێســتا لــەم ســەردەمەدا پێــت بــاش
نییــە هۆڵــی زۆر و بەپێــی تایبەتمەندییەکانــی عــەرەب ،هونەرمەندانــی ئەوروپایــی بانــگ بکرێــن،
ســەردەم بینــا و تــەالری هاوچــەرخ هەبــن ،هۆڵــی ئەوانــەی بەرچــاون بانگهێشــت بکرێــن تــا لــەو
گونجــاو بــۆ پێشــانگای گــەورە دروســت بکــرێ ،ئەو ڕووەوە ســوود لــە ئەزموونــی ئەوانیــش بکــرێ؟
عەلــی جــۆاڵ :وایــە ،زۆر تــەواوە ،ئێمــە هێشــتا
کات دەتوانــی پێشــانگای گــەورە ســاز بکــەی و
هونەرمەندانــی تریــش لــە هەمــوو کونجێکــی دنیــاوە هونەرمەنــدە کوردەکانــی خۆمــان ناناســین،
بانگهێشــت بكــەی بــۆ ئــەوەی لێــرە ،لــە پێشــانگای مــن ئێســتا نازانــم لــە تورکیــا ئــەو هونەرمەنــدە
هاوبەشــدا بەشــدار بــن و ئەزموونــەکان تێکــەاڵوی کوردانــەی باکــوور کــە لــەوێ کار دەکــەن کێــن،
یەکــدی بــن ،ئــەو ئەزمــوون و تاقیکردنەوانــە هیــچ نەبــێ خــۆ دەتوانیــن ئەوانــە کــۆ بکەینــەوە و
ئاڵوگــۆڕ بکرێــن ،ســوود لــە یەکتــری وەربگــرن .پێشــانگایان بــۆ ســاز بدەیــن.
ڕامــان :هونەرمەندانــی شــێوەکاری کــورد لــە
عەلــی جــۆاڵ :خــۆی لــە شــارەکاندا چ لــە
ســلێمانی ،چ لــە هەولێــر ،چ لــە دهــۆک بــێ ،ڕۆژئــاوا زۆرن ،مــن ‹‹وەلیــد ســتی››یەکیان
پێویســتە هۆڵێکــی وای تێــدا بــێ ،بــە هەمــوو دەناســم و هــات لــە هەولێــر پێشــانگای کــردەوە،
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هونەرمەندێکــی داهێنــەرەو ئیشــی زۆر جوانــی
هەیــە ،کــە لەســەر ئاســتی ئەوروپــا بەرچــاوە و
زۆر لەســەر هونەرەکــەی نووســراوە ،بــە دەیــان
وتــاری ڕەخنەیــی لــە بارەیــەوە نووســراوە ،شــاعیر
و ڕووناکبیــری گــەورەی عــەرەب ئەدۆنیــس ،کاتــێ
باســی هونــەری شــێوەکاری ســووریا دەکات ،کــە
خۆیشــی ســووریاییە ،دێــت و باســی هونــەری
شــێوەکاری کوردانــی ســووریا دەکات ،ئــەوە
گەواهییەکــی گەورەیــە بــۆ پێشــکەوتنی ئــەو
هونــەرە لــەوێ ،کــە ئــەو هونــەرە پێشــکەوتووەمان
هەیــە ،ئــەوە دەتوانیــن کێشــەی میللەتەکەشــمان
لــە ڕێــی ئــەو هونــەرەوە بــە خەڵکی دی بناســێنین.
عەلــی جــۆاڵ :مــن خــۆم هەمــوو ئەوانــەم دیــوە،
بــە حوکمــی ئــەوەی لــە ناوچەکانــی کوردســتان
زۆر گــەڕاوم ،بەتایبەتیــش دەڵێــم کوردســتان ،لــە
تورکیــا بــە دوای کۆمەڵێــک هونەرمەنــدی کــورددا
گــەڕام ،نەمدۆزینــەوە کــە بتوانــم ئیشــەکانیان
ببینــم ،بزانــم چــۆن بیــر دەکەنــەوە و چــی دەکــەن،
چــی ناکــەن ،توانایــی ئــەوەم نەبــوو.
ڕامــان :هیــچ هونەرمەندێکــی کــوردی باکــوورت
نــەدی؟
عەلــی جــۆاڵ :بــە چەنــد ڕۆژێــک ئەوجــا توانیــم
هەندێــک کــەس کــە الوەکــی کار دەکــەن ببینــم،
ئیتــر هونەرمەنــدی پڕۆفیشــناڵم لــە تورکیــا
نەدیــوە ،لــە ئێــران کــە پێوەندیــم زیاتــرە ،هەندێــک
لــەو هونەرمەندانــە هــەن ،بــەاڵم یاســاکەی ئێــران
زۆر یارمەتیــدەر نییــە ،ئێمــە کــە هەندێــک ئیشــمان
کــردووە و لــەوێ پێشــانمان داون ،خەڵکێکــی
زۆر ،بینەرێکــی زۆریشــمان هــەن کــە بــۆ بینینــی
کارەکانمــان دێنــە ســەردانمان ،بۆیــە پێویســتە لــە
پێشــەوە بایــەخ بەوانــە بدەیــن.
ڕامــان :ســەرەتا دەبــێ بزانیــن کوردســتان چــی
پێویســتە.

عەلــی جــۆاڵ :ئێمــە کــە هۆڵمــان نەبــێ و
هونەرمەنــدەکان پاڵپشــتی نەکرێــن و دەزگایــەک
نەبــێ سەپەرشــتیی ئــەو شــتانە بــکا و کۆیــان
بکاتــەوە ،زۆر زەحمەتــە بتوانیــن وەک میللەتێــک
خۆمــان نیشــانی دەوڵەتانــی تــر بدەیــن و بڵێیــن
ئێمــە هەیــن.
ڕامــان :شــەرەفنامە ،ئەوەی شــەرەفخانی بەدلیســی
نووســیویەتی ،لــە ســااڵنی هەشــتاکان دەرکــەوت
ئــەو تابلۆیانــەی نــاو کتێبەکــەی ،هەمــووی میــر
شــەرەفخانی بدلیســی خــۆی دروســتی کــردوون ،تــۆ
لــەم بارەیــەوە چــی دەڵێــی؟
عەلــی جــۆاڵ :ئا ،ڕاســتە ،ئێمە دوو لــەو تابلۆیانەمان
دیوە.
ڕامــان :هەمــوو میناتــۆرەکان م .عەبدولڕەقیــب
یووســف لــە کتێبێکــدا قســەی لــە بــارەوە کــردووە
و چاپــی کــردوون ..هونــەری میناتــۆر کــە خەڵــک
شــانازی پێــوە دەکات و خــۆی بــە خاوەنــی
دەزانــێ ،میــر شــەرەفخان لــە کەیــەوە هاتــووە لــە
کتێبەکەیــدا ئــەو میناتۆرانــەی خــۆی دانــاوە کــە
بەهایەکــی هونەریــی ئێجــگار زۆر بــەرزی هەیــە.
عەلی جۆاڵ :زۆر جوانن.
ڕامــان :م .عەبدولڕەقیــب یووســف ماڵــی ئاوا بێ،
هــات ئــەو مۆرەی بــەو میناتۆرانەوەیە ،دوای ئەوەی
نــاردی بــۆ کۆمەڵێک پســپۆڕی بەریتانی لە مووزەی
ئــەوێ ،ســاغی کــردەوە ئــەو میناتۆرانــە ئــی کێیــە،
دەرکــەوت ئــەوە مــۆر و ئیمــزای خۆیەتــی ،لێــی
نووســراوە میــر شــەرەفخان ،ناوەکــەی خــۆی بــە
شــێوەیەک نووســیبوو ،وەکــوو مــۆر دەرچووبــوو،
بــەاڵم زۆر ورد و بچــووک نووســرابوو ،ئەوجــا ئێمــە
دەتوانیــن هــەر ئــەو تابلۆیانــە گــەورەی بکەیــن،
پێشــانگایەکیان بــۆ بکەینــەوە ،ڕەگوڕیشــەی
مێــژووی شــێوەکاری کــوردی پــێ دەستنیشــان
بکەیــن.
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عەلــی جــۆاڵ :بەڵــێ ،بــا هیــچ نەبــێ لــەو
پێشــانگایانە مێژووەکــەی خۆمــان پێشــان بدەیــن،
مــن لــەو دواییانــەدا زانیومــە شــەرەفخان تابلــۆی
هەیــە.
ڕامــان :ئــەی مێژوونــووس محەمەدئەمیــن زەکــی
بــەگ ،ئەوەتــا چەنــد تابلۆیەکــی دۆزراونەتــەوە کــە
زۆر جوانــن.
عەلــی جــۆاڵ :هەمــوو ئــەو شــتانە ژەکــە ،ئەوانــە
ژیانــی میللەتێکــن ،بــە میللەتێــک دەڵێــن میللــەت،
دەبــێ ئەوانــەی پاراســتبێ ،دەبــا ئیشــی بــۆ بکەین،
تاکــەی چــاوەڕێ بیــن؟
ڕامــان :بەداخــەوە ئێســتا ئێمــە لــە جیاتــی
ئــەوەی هونــەری خۆمــان ،داهێنانــی خۆمــان ،پیاوە
گەورەکانــی خۆمــان نیشــان بدەیــن ،خەریکــی کاری
البەالییــن.
عەلــی جــۆاڵ :ئەگــەر ئێمــە بەتەمــای بەغــدا بیــن
بێــت لێــرە ئــەو کارانەمــان بــۆ بــکات ،ئــەوە مــن
مژدەیــان دەدەمــێ بــە هــەزار ســاڵی دیکــە هیچمــان
بــۆ ناکرێــت.
ڕامــان :هەرگیــز ناکــرێ ،بــە تەمــای چێشــتی
دراوســێ بیــن ،چونکــە بــێ شــیو ســەر دەنێینــەوە،
ئێمــە لەجیاتــی ئــەوەی هونەرمەنــد و داهێنەرەکانــی
خۆمــان بناســێنین و ئیشــیان بــۆ بکەیــن ،بــۆ ئەوەی
بــۆ هەمــوو دنیــای بســەلمێنین کــە ئێمــە میللەتێکین
خاوەنــی کولتــوور و هونــەر و شارســتانیەتین،
ئێســتا بووینەتــە میللەتێکــی بوغــزاوی و ڕقــن و
جنێوفرۆشــی ســەیر ،کــە بەهــۆی ئــەو ئامێرانــەی
بــە دەســتمانەوەیە شــەو و ڕۆژ کەوتووینەتــە وێــزەی
یەکتــری.
عەلی جۆاڵ :لە کاتێکدا عێراق لە گۆڕاندایە.
ڕامــان :بەڵــێ ،تــۆ بێجگــە لــە تابلۆکــردن ،ئیشــی
دیکــەی هونەریــت لــە بــواری تــری وەک ســیرامیک،
گرافیــک ،پۆســتەر کــردووە ،لــەو بوارانــەدا چیــت

کردووە؟
عەلــی جــۆاڵ :مــن لــە ئەکادیمیــا چــوار ســاڵ
گرافیکــم وەکــوو وانەیەکــی ســەرەکی خوێنــدووە.
ڕامان :ئەی وەکوو ئیش کردن چیت هەیە؟
عەلــی جــۆاڵ :وەکــوو ئیــش لــە ئەڵمانیــا بــە
بەشــداری کۆمەڵێــک هونەرمەنــدی عێراقــی
پێشــانگای گرافیکــم کردووەتــەوە ،لەبــەر ئــەوەی
گرافیــک لــە ســەرەتای ئیشــکردندا پێویســتی بــە
ئامێــر و کەرســتەیە ،مــن ئــەو تواناییــەم نەبــووە
کــە ئامێــرم هەبــێ ،بۆیــە لەســەری بــەردەوام
نەبــووم.
ڕامــان :هــەر لــە بەغــدا کاری گرافیکیــت کــرد و
لــە پێشــانگای هاوبەشــدا بەشــاربووی؟
عەلــی جــۆاڵ :هونــەری گرافیــک لــە عێــراق زۆر
نــوێ بــوو ،هونەرمەندێکــی گــەورەی هۆڵەنــدی کــە
نــاوی ئارتۆمۆفســکی بــوو ،وانــەی گرافیکــی بــۆ
قوتابیانــی کۆلێــژ دانابــوو ،مــن لەســەر دەســتی
ئــەو مامۆســتایە فێــری گرافیــک بــووم.
ڕامــان :دوای ئــەو ئەزموونــە هەوڵــت نــەدا ئەوەی
فێــری بووبــووی بیگوێزیتەوە شــاری ســلێمانی؟
عەلــی جــۆاڵ :بــۆ یەکــەم جــار لــە ســاڵی ١٩٦٣
پێشــانگایەکی گرافیکــم لــە شــاری ســلێمانی
کــردەوە ،بــەاڵم ئــەو کاتــە بینــەران بــە باشــی
پێشــوازییان لــەو شــێوازەی وێنەکێشــان نەکــرد.
ڕامــان :گرافیــک پێنج جۆرە شــێوازی ئیشــکردنی
هەیە.
عەلــی جــۆاڵ :بەڵــێ ،پێنــج جــۆر ئیشــکردنی
هەیــە ،ئــەوە بــە ئامێــرە ســەرەتاییەکانیش بــوو
کارم دەکــرد ،الی ئێمــەش تەنانــەت لــە پەیمانــگا
و کۆلێژیــش تــازە خەریکــن ئامێــر بهێنــن ،مــن ئــەو
ســاڵە کــە لــە کۆلێــژ مامۆســتا بــووم ،ئامێرێکیــان
هێنــا ،هەرچەنــدە زۆر پێشــکەوتووش نەبــوو ،بــەاڵم
ئیشــی گرافیکــی پــێ دەکــرا.
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ڕامــان :لــە ســاڵی  ١٩٩٣لــە پەیمانــگای هونــەرە
جوانەکانــی ســلێمانی ئامێرێــک کــە دەســتکردی
خۆماڵییــە و بــە دەســتی وەســتای کــورد دروســت
کــراوە بــۆ داگرتنــی گرافیــک بــۆ یەکــەم جــار بــەکار
هاتــووە ..ئــەی لــە ســیرامیک کارت نەکــردووە؟
عەلــی جــۆاڵ :لــە ســیرامیکدا مــن وەک
ئارەزوومەندێــک کارم کــردووە ،چونکە لە ئەکادیمیا
نەچوومەتە بەشــی ســیرامیک  ،ســاڵێک ســیرامیکم
خوێنــدووە ،بــەاڵم دوایــی لەگــەڵ هونەرمەنــد قــادر
میرخــان هەندێــک ئیشــی سیرامیکیشــم کــردووە.
ڕامــان :بۆچــی دەڵێــی هەندێــک ،بــۆ کاری
زۆرتــرت لــەو بــوارەدا نەکــردووە؟
عەلــی جــۆاڵ :بەڵــێ ،هەنــدێ کارم کــردووە،
بــەاڵم مــن زۆرتــر بــە کاری تــرەوە خەریــک بــووم.
ڕامان :ئەو سیرامیکانەت ماون؟
عەلــی جــۆاڵ :بەڵــێ ،هەندێکیــان مــاون ،چونکــە
حــەزم لــە ئیشــی ســیرامیکە ،بــەاڵم لەبــەر ئــەوە
نەچوومــە ئــەو بەشــە ،چونکــە ســیرامیک قابیلــی
شــکاندنە ،بۆیــە گوتــم ناچمــە ئــەوێ.
ڕامــان :خــۆت ئــەو تەکنیــک و بەرهەمانــەی
بــواری گرافیکــی خــۆت بەدڵــە؟
عەلــی جــۆاڵ :بەڵــێ ،مــن وا تــێ دەگــەم ئــەو
ســەردەمەی کە من ئیشــی گرافیکم کرد ،ســەرەتای
کردنــەوەی ئەکادیمیــا بــوو ،لــەوێ قوتابــی بــووم،
هــەر مامۆســتاکەمان ئارتۆمۆفســکی خــۆی بــردی
بــۆ ئەڵمانیــا و پێشــانی دان کــە مامۆســتای ئــەو
کۆمەڵــە هونەرمەنــدە بــوو ،کارەکانــی ئێمــەی بــرد
لــە ئەڵمانیــا پێشــانگایەکی گرافیکــی بــۆ کردینەوە،
پێشــتر ئیشــەکانم لــە کۆلێــژی خۆمــان و لــە
ئەڵمانیــا نیشــان دران.
ڕامــان :ئەوانــە چەنــد ئیــش بــوون ،ژمارەیــان
زۆر بــوو؟
عەلی جۆاڵ :چوار ،یان پێنج دانە بوون.

ڕامان :ماوتن؟
عەلی جۆاڵ :نەخێر ،لەالی من نەماون.
ڕامان :نازانی کەوتنە کوێ؟
عەلــی جــۆاڵ :ئــەوەی الی مــن مــاوە تەنیــا
پۆســتەرەکەیەتی ،پۆســتەرەکەی لــە ئەرشــیڤەکەم
هەیــە ،کــە لــە ئەڵمانیــا پێشــانگا کــراوە و بــە
ئەڵمانــی لەســەری نووســراوە.
ڕامــان :دەبــێ بزانــی ئەمانــە کەوتنــە کوێــوە؟
یــان الی کــێ ماونەتــەوە؟
عەلــی جــۆاڵ :بــە داخــەوە مــن ئەمانــە نازانــم،
چونکــە لــە کۆلێــژ کــە چاپــی دەکــەن مامۆســتا
دەیبــا و لــە الی خــۆی گلــی دەداتــەوە ،ئــەو
پێشــانگای پێیــان کــردەوە ،ئیتــر نازانــم لــە بەغــدا
مــاوە ،یــان نەمــاوە.
ڕامان :ئەی ئیشی پۆستەرت کردووە؟
عەلــی جــۆاڵ :پۆســتەر و ئــەم جــۆرە شــتانە لــە
نــاو چوارچێــوەی ئیشــەکەی خۆمــدان ،واتــە لــە
نــاو هونــەری شــێوەکاریدان.
ڕامان :چۆنە کاری (مینا)شت کردووە؟
عەلــی جــۆاڵ :مــن کاری مینــا دەکــەم ،لەبــەر
ئــەوەی مینــام بــە خوێنــدن خوێنــدووە ،ســێ مانــگ
لــە بەغــدا خولــی مینــام دیــوە ،چەنــد تابلۆیەکــی
میناشــم کــردووە ،ئێســتاش ئەگــەر فــڕن و
کەرســتەکانی دەســت بکــەون کار دەکــەم.
ڕامــان :بۆچی هونــەری مینا زۆر لەناو هونەرمەندەکاندا
بــاو و بــاو نییە؟
عەلــی جــۆاڵ :مــن چەنــد دەرســێکم لــە بــارەی
ئــەو هونــەرەوە لــە چاالکیــی قوتابخانــەکان بــە
خوێنــدکارەکان گــوت ،فێــرم کــردن کــە چــۆن مینــا
دروســت دەکــرێ و چــۆن دەخرێتــە فڕنــەوە.
ڕامــان :کاری هونــەری مینــا چۆنــە ،بــە کورتــی
بــۆ خوێنەرانــی بــاس بکــە؟
عەلــی جــۆاڵ :مینــا ئەوەیــە کــە لەســەر ئاڵتــوون و
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زیــو و مــس دروســت دەکــرێ و ڕەنگاوڕەنگــە ،ئــەوە
مینایــە ،بــەاڵم ئێمــە تابلــۆی پــێ دروســت دەکەیــن،
لەوانــەش چەنــد تابلۆیەکــم دروســت کــردووە.
ڕامان :ئەم کارانەت ماون؟
عەلی جۆاڵ :نەخێر نەماون.
ڕامــان :مــن لــە بیرمــە ئــەو ســاڵە لــە ســلێمانی،
لــە پێشــانگایەکی هاوبەشــی پۆســتەری شــیعریدا
بەشــدار بوویــت ،لــەو پێشــانگایەدا پۆســتەرت بــۆ
شــیعرێکی (حەمەســاڵح دیــان) کردبــوو ،مــام
(هێمــن)ی شــاعیریش بــۆ بیبینــی پێشــانگاکەتان
هاتبــوو ،بینەرێکــی زۆر ســەردانی کــردن ،دەنــگ و
ســەدایەکی باشیشــی هەبــوو.
عەلــی جــۆاڵ :ئــەو پێشــانگایە لــە هۆڵــی بەشــی
ناوخۆیــی (دارولتەڵەبــە) کرایــەوە ،مــن دوو
چوارینــی (دیــان)م کــردە پۆســتەر ،کۆترێکــم
کردبــوو لــە ســێدارە درابــوو ،کــە خــۆی هــات وتــی
کــوا مــن لــە شــیعرەکەمدا وام وتــووە؟ منیــش پێــم
وت ،تــۆ نەتوتــووە ،ئــەوە مــن وای دەبینــم.
ڕامــان :تــۆ دەتوانــی قوناغەکانــی ئیشــکردنی
هونەریــی خۆتــم قۆنــاغ بــە قۆنــاغ بــۆ بــاس بکــەی،
کــە بــە چەنــد قۆناغــدا تێپەڕیــوی؟ ئــەو قۆناغانــە
هەریەکەیــان لــە کوێــوە دەســت پــێ دەکات و لــە
کــوێ کۆتایــی پــێ دێ ،لــە ســاڵی چەنــد دەســت
پــێ دەکات و تــا ســاڵی چەنــدی خایانــد ،قۆناغــی
دواتــر کــە پێشــکەوتنی زیاتــری بــە خۆیــەوە دیبێ،
لــە کەیــەوە دەســت پــێ دەکات؟
عەلــی جــۆاڵ :قۆناغــی یەکەمــم هەتــا چوومــە
ئەکادیمیــا کــە بــە خۆڕســک کارم دەکــرد ،دوایــی
کــە ئەکادیمیــام تــەواو کــرد هــەر وێنــەی واقیعیــم
دەکێشــا ،ئــەو کارانــەم لــە پێشــانگاکاندا نیشــان
دەدران ،ئیتــر بابــەت هاتــە پێشــەوە ،واتــە
ئــەوەی کــە مــن بیــرم بــێ ،بابەتــی حەساســی
ڕۆژانــەی ژیــان هاتنــە پێشــەوە ،پێشــمەرگە لــە

کاتێکــدا دایکــی خوداحافیــزی لــێ دەکاو لێــی
جیــا دەبێتــەوە ،یەکێــک لــەو تابلۆیانــە باســی
ئــەو هەســتی دایکەیــە کــە کوڕەکــەی بــووە بــە
پێشــمەرگە و خوداحافیــزی لــێ دەکات ،واتــە لــەو
جــۆرە بابەتانــە ئیشــی زۆرم کــردووە ،هەروەهــا
بابەتــی کــوردەواری ،وەک جلــی کــوردی ،خشــڵی
کــوردی و ئــەو شــتانەم زۆر کــردووە.
ڕامــان :ئــەوە قۆناغــی یەکەمــی هونەریتــە ،ئــەی
قۆناغەکانــی دواتــر؟
عەلــی جــۆاڵ :لــە ســەرەتاوە ،دوایی لە ســانەویش
تــا چوومــە ئەکادیمیــا ،هــەر ئــەو ئیشــانەم دەکــرد،
زۆر بایەخــم بە شــتی کەلەپــووری دەدا.
ڕامان :ئەی دوای ئەوەی چوویتە ئەکادیمیا؟
عەلــی جــۆاڵ :کــە چوومــە ئەکادیمیــا ،بێگومــان
تــۆ لــە خوێندنــدا چــوار ســاڵ هەمــوو جــۆر
و شــێوەیەک لــە ڕێبــازەکان دەبینــی و تاقــی
دەکەیتــەوە ،مــن ئــەو کاتــە واقیعــی ئیشــم دەکــرد،
ئەوجــا ئیــش کردنــم گــۆڕا بــۆ شــێوازی جۆراوجــۆر.
ڕامــان :ئــەو قۆناغــە جۆراوجۆرانــە چ بــوون؟ بــە
کورتــی باســێکیان بکــە.
عەلــی جــۆاڵ :هەندێکــی بەتەنیــا نوقتــە بــوون،
هەندێــک ئیشــم لێدانــی فڵچەیــە ،هەندێــک ئیشــم
چەقۆیــە ،ئیتــر ئــاوا لــەو کاتانــەدا هەمــوو ڕێــگاکان
تاقــی دەکەیتــەوە ،دەتوانــم بڵێــم قۆناغــی دووەمــم
تەواوکردنــی ئەکادیمیــا بــوو.
ڕامــان :واتــە قۆناغــی یەکەمــت تــا چوونــت
بــۆ ئەکادیمیایــە ،قۆناغــی دووەمــت تەواوکردنــی
ئەکادیمیــا و گەڕانەوەیــە بــۆ ســلێمانی ،ئەوجــا
قۆناغــی ســێیەمت دەســت پــێ دەکات؟
عەلی جۆاڵ :بەڵێ ،زۆر ڕاستە.
ڕامــان :تــۆ لــە خوێندنــی ناوەنــدی ،دواتــر لــە
ســانەوی ،واتــە خوێندنــی دوو ســاڵەکەی دی،
چونکــە ئەوســا خوێنــدن دوای ســێی ناوەنــدی تــا
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پێنجــی دواناوەنــدی بــوو ،لــەو قۆناغــەدا هەســتت
کــرد خەریکــە توانایــی و بەهــرەی هونەریــی تــۆ
گەاڵڵــە دەبــێ و دادەڕێــژرێ؟
عەلــی جــۆاڵ :بەڵــێ ،وەک گوتــم م .ئــازاد
شــەوقی ،پاڵنەرێکــی ســەرەکی بــوو بۆمــان ،ئێمــە
نیگارخانەیەکــی گەورەمــان لــە ســانەوی هەبــوو،
لــەوێ لــە کاتــی پشــووداندا ئیشــمان دەکــرد ،لــە
دەرســێکدا کــە مامۆســتایەک نەهاتبــا ،یــان پــاش
نیوەڕۆیــان کــە دەرســمان نەدەبــوو دەچووینــەوە،
کۆمەڵێــک قوتابــی بوویــن لــەوێ ئیشــمان دەکــرد.
ڕامــان :لــە پێشــانگاکاندا ئیشــەکانتان نمایــش
دەکــرد؟
عەلــی جــۆاڵ :بــە درێژایــی ئــەو ســااڵنە هەمــووی،
پێشــانگامان دەکــردەوە و تابلۆکانمــان پێشــانی
خەڵکــی دەدا ،تەنانــەت کاتێــک مــن ســانەوی
ســلێمانیم تــەواو کــرد ،بــە زەیــت ئیشــم دەکــرد،
ئیشــی زەیتیــش فێــر بووبــووم.
ڕامان :ئەی کەی بوو ئیشی ئاویت کرد؟
عەلــی جــۆاڵ :بــۆ ئیشــی ئــاوی ،ئــەوە هــەر لــە
ســەرەتاوە بــە ئــاوی ئیشــم دەکــرد ،ئیتــر وردە
وردە ڕووم کــردە ئیشــی زەیتــی کــە تۆزێــک
قورســتر بــوو و لــە ســانەویی ســلێمانی دەمانکــرد.
ڕامــان :تــۆ ئیشــی زەیتیــت پــێ لــە ئیشــی ئــاوی
قورســتر بــوو؟
عەلــی جــۆاڵ :خــۆی زەیتــی قورســترە ،کاری
زۆرتــرە.
ڕامــان :ئاخــر ئیشــی ئاویــش حەســاس و وردە،
ئەگــەر بتــەوێ بــە پاکــی ئیشــەکان بکرێــن و
ڕەنگــەکان دابنرێــن.
عەلــی جــۆاڵ :ئیشــی ئــاوی خــۆی هەنگاوێکــە،
کــە ئیشــی ئــاوی دەکــەی بــەرەو زەیــت ،لێــرەوە
دەتوانــی بزانــی چــۆن بــە جوانــی زەیتەکــە
دادەنێــی و چــی دادەنێــی ،ئاخــر لەوێــوە ماوەیــەک

بــە چەقــۆش کارم کــردووە ،واتــە بــێ فڵچــە ،ئــەو
ئەزموونانــە ئــاوا دێــن و دەڕۆن.
ڕامــان :لــەو کاتانــەدا بەهــۆی خوێندنــەوەوە،
قوتابخانــە هونەرییەکانــی جیهانیــش هەمــووی
کاریگەرییــان لەســەرت دەبــێ.
عەلــی جــۆاڵ :لــە هەندێــک جــاردا هونەرمەنــدەکان
کاریگەرییــان لەســەرت دەبــێ ،کــە مــن قوتابخانــەی
ئینتیباعــی لەنــاو هەموویانــدا پەســند دەکــەم ،لــە
قوتابخانەکانــی تــر زۆر پێــم خۆشــترە.
ڕامــان :هۆیەکــەی چییــە ئــەو ڕێبــازە هونەرییــەت
پێخۆشــە و لەوانــی دیکــە پەســندتری دەکــەی؟
عەلــی جــۆاڵ :لەوانەیــە هۆیەکــە ئــەو هەســتە
ناســکە بــێ کــە لــە میللەتەکــەدا هەیــە.
ڕامــان :یانــی ئــەوە هــی ئــەوە نییــە بترســی کــە
بینــەری کــورد تەماشــای کارەکانــت نــەکا ،یــان
لێــی بڕەوێتــەوە؟
عەلــی جــۆاڵ :کــە ئیــش دەکــەم بیــر لــە بینــەر
ناکەمــەوە تــا چەنــدە پێــی خــۆش دەبــێ ،کــە
ئیــش دەکــەم دەمــەوێ لــە ئیشــکردندا بــە دوای
خولیــای فکــری خــۆم بکــەوم ،دوایــی کــە بــوو بــە
تابلــۆ ئــەو وەختــە ئــەم پێــی خۆشــە ،ئــەو کەســە
پێــی ناخۆشــە ،بەڕاســتی ئــەوە گرفتــی خۆیانــە
هــی مــن نییــە.
ڕامــان :لــەم پێنــج ســاڵەی لــە ســانەوی بــووی،
لــەو کاتــەدا تــۆ ئیشــت بــۆ ئــەوە دەکــرد کــە خــۆت
بــۆ چوونــە هونــەرە جوانــەکان ئامــادە بکــەی؟
عەلــی جــۆاڵ :بەڵــێ ،بەڵــێ ،لــە پۆلــی ســێی
ناوەندییــەوە لــە خەیاڵمــدا بــوو ،بــەاڵم لــە ســێدا
بــە منیــان گــوت تــۆ جــارێ زۆر منداڵــی ،بەغــدا
ئەوەنــدە گەورەیــە هــەر لێــی دەرناچــی ،چــۆن
دەچیتــە ئــەوێ ،کردیــان بــە موشــکیلە لێــم،
گوتیــان ئەگــەر دواناوەندیــت تــەواو کــرد بچــۆرە
کۆلێــژ بــۆ خوێندنــی بەشــی ڕەســم.
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ڕامــان :لەوســاوە تــۆ حــەزت دەکــرد بچیتــە
پەیمانــگای هونــەرە جوانەکانــی بەغــدا؟
عەلــی جــۆاڵ :بەڵــێ ،مــن خــۆم بــۆ ئــەوە ئامــادە
کردبــوو بچمــە پەیمانــگا ،بــەاڵم نەیانهێشــت و
گوتیــان جــارێ تــۆ منداڵــی.
ڕامــان :ئەوانــە کــێ بــوون کــە نەیانهێشــت،
هەمــوو ماڵــەوە ،یــان تەنیــا باوکــت بــوو؟
عەلــی جــۆاڵ :بەڵــێ ،خێزانەکــەم ،منداڵــەکان
بــوون.
ڕامــان :ئــەی ئــەو کاتــە بــرادەرت نەبــوو بــۆ
هونــەرە جوانــەکان چووبــێ؟
عەلی جۆاڵ :با ،با ،چۆن نەبوو؟
ڕامان :کێ بوون؟
عەلــی جــۆاڵ :عوســمان خاڵ ،نــووری ئیســماعیل،
شــێرزاد شــەوقی ،ئەوانــە لــە پەیمانــگا بوون.
ڕامــان :پێیــان گوتــی تــۆش وەرە ،یــان حــەز
دەکەیــن بێــی؟
عەلــی جــۆاڵ :ئــا ،ئــا ،ئێمــە لــە ســلێمانی بــە
یەکــەوە بوویــن ،ئەوکاتــە ئــەوان لــەوێ تەلەبــەی
پەیمانــگا بــوون.
ڕامــان :بــۆ بــە قســەی باوکــت و ئەوانــت کــرد،
بــە قســەی ئەوانــت نەکــرد؟
عەلــی جــۆاڵ :مــن زیاتــر لەگــەڵ دایکــم بــووم،
باوکیشــم لەگــەڵ نەبــوو ،دایکــم و مــن و برایەکــی
بچووکمــی لەگــەڵ بــوو ،خــودا لێــی خــۆش بــێ ئــەو
ئەمــری خــودای کــردووە ،هەردووکمــان باوکمــان
بەجێــی هێشــتین ،دایکــم بــوو زۆر بیــری کــردەوە
لــەوەی نەهێڵــێ بچــم.
ڕامــان :ئــەوە زیاتــر ســۆزی دایکایەتــی بــوو تــا
لێــی دوور نەکەویتــەوە؟
عەلــی جــۆاڵ :نەوەڵــا ،ئەو زۆری بیســتبوو لەســەر
ئــەوە کــە فــان کــەس چوو بــۆ ئــەوێ و نەگەڕایەوە،
فــان وای لــێ هــات ،ئــەوە بــە ســەرێکەوە ،بــە

ســەرێکی تریشــەوە ئێمــە ئیمکانییەتــی دارایــی
خێزانیشــمان نەبــوو ،ڕەنگــە ئــەوە لــە هەمــوو
هۆیــەکان گرینگتــر بــێ.
ڕامان :ئەوە گرینگە.
عەلــی جــۆاڵ :کاتــی خــۆی براکــەم لــە لەندەنــەوە
مانگانــەی بــۆ دەناردیــن و ئێمــە لێــرە پێــی
دەژیایــن ،خۆیشــم هاوینــان ئیشــم دەکــرد.
ڕامان :ئیشەکە چی بوو؟
عەلی جۆاڵ :کرێکاری.
ڕامــان :ئــەی نەدەکــرا تابلــۆ بــۆ دووکانــدار و
خەڵکــی بکــەی ،ئیشــی هونــەری بکــەی و بەرانبــەر
بــەوە پــارە وەرگــری؟
عەلی جۆاڵ :ئەو وەختە کێ تابلۆی دەویست؟
ڕامــان :مەبەســتت ئەوەیــە بڵێــی هونــەر ڕەواجــی
نەبوو؟
عەلــی جــۆاڵ :ناوەڵــا ڕەواجــی نەبــوو ،مەگــەر
منداڵێــک بهاتبایــە بیگوتایــە توخــودا ڕەســمێکم بــۆ
بکــە دەیبــەم بــۆ مامۆســتا.
ڕامــان :کــە دوا ناوەندیــت تەواو کــرد ئیتر بڕیارت
دا بچــی بــۆ ئەکادیمیــا و لــە بەغــدا بخوێنــی ،ئــەوە
بــە نمــرە بــوو؟ وەرگیرانەکــەت چــۆن بوو؟
عەلــی جــۆاڵ :نەخێــر ،وەک پێشــتر گوتــم ،لێــرە
لــە هۆڵــی وێنەکێشــان ڕەســممان دەکــرد ،مامۆســتا
ئــازاد شــەوقی سەرپەرشــتی و فێــری دەکردیــن،
مامۆســتا ئــازاد شــەوقی کاغەزێکــی بــۆ فایــق
حەســەن بــۆ نووســیم ،لەگــەڵ دوو تابلــۆ کــە ئــەو
هەڵــی بژاردبــوون ،لەوانــەی کــە خــۆم کردبوومــن،
گوتــی ئــەم دوو تابلۆیــەش لەگــەڵ خــۆت بــەرەو
ئــەم کاغــەزەش بــدە بــە مامۆســتا فایــق حەســەن.
ڕامــان :کــە چوویتــە ئــەوێ چــۆن (فایــەق
حەســەن)ت بینــی و نامەکــەت دایــە دەســتی؟
عەلــی جــۆاڵ :کــە چــووم لــەوێ کابرایەکــم لــێ
هاتــە پێشــەوە ،ســەرەتا بەڕاســتی وەمزانــی
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کارگــوزارە ،تومــەز ئــەوە (فایــق حەســەن)ی
ســەرۆکی بــەش بــوو ،گوتــی ئــەو تابلۆیانــە هــی
کێیــە؟ ئــەوەی بــە زمانــی عەرەبــی گــوت ،منیــش
زمانــی عەرەبیــم نەدەزانــی ،تــازە چووبوومــە
ئــەوێ ،گوتــم ئــی منــە .دوایــی لــە کوڕێکــم پرســی
کــە هــەر کــوردی الی خۆمــان بــوو ،گوتــم ئــەوە
کێیــە ،گوتــی ئــەوە (فایــق حەسەن)ـــە ،یەکســەر
کاغەزەکــەم دایــە دەســتی ،کــە کاغەزەکــەم دایــە،
ئەوجــا ســەیری تابلۆکانــی کــردم ،نــاوی نووســیم و
چــووم بــۆ تاقیکردنــەوە.
ڕامــان :لــە چوونــە نــاو تاقیکردنەوەکــە چــی
گــوزەرا؟
عەلــی جــۆاڵ :وەک پێشــتر گێڕامــەوە لــە
پەیمانــگای هونــەرە جوانــەکان کەرەســتەم لــە
شــێرزاد شــەوقی وەرگــرت ،چــووم بــۆ تاقیکردنەوە،
خزمەتگوزارەکــەی کــە لــە بــەردرەگا بــوو ئێمــەی
دەکــردە ژوورەوە ،بــۆ کاتــی ڕەســم کــردن
خزمەتگوزارەکەیــان وەک مۆدێــل بەرانبەرمــان دانا.
ڕامــان :ئەوانــەی کارەکانــی ئێوەیــان هەڵدەبــژارد
لیژنــە بــوون ،یــان تەنیــا یــەک کــەس بــوو؟
عەلــی جــۆاڵ :ئــەوان خۆیــان بــوون ،مامۆســتاکان
هەڵیــان دەبــژاردن.
ڕامــان :واتــە ژمارەیــان ســێ کــەس بــوو ،چەنــد
کــەس بــوون؟
عەلــی جــۆاڵ :وا بزانــم ســێ کەس بــوون ،ئێمەیان
کردە دەرەوە.
ڕامــان :ئــەوە یەکێکیــان فایــق حەســەن بــوو،
ئەوانــی دیکــە کــێ بــوون؟
عەلــی جــۆاڵ :ڕووداوێکــی ســەیر ،کاتێــک مــن
وێنــەی پیاوەکــەم دەکــرد.
ڕامــان :تــۆ جــارێ نــاوی ســێ کەســەکەم پــێ
بڵــێ کــە لیژنــە بــوون ،ئەوجــا دەچینــە ســەر
باســەکانی دی.

عەلــی جــۆاڵ :ئاخــر نازانــم لیژنەکــەی ئــەوان کــێ
بــوون ،ســێ مامۆســتا بــوون بــە (فایق حەسەن)ـــەوە.
ڕامــان :بــە (فایــق حەسەن)ـــەوە ســێ مامۆســتا
بــوون ،نــاوی دوانەکــەی تــر نازانــی؟
عەلــی جــۆاڵ :بەڵــێ ،بە (فایق حەسەن)ـــەوە ســێ
کــەس بــوون ،ئێمەیــان کــردە دەرەوە و تابلۆکانیــان
لــەوێ دانــا و ڕیزیــان کــردن ،پەنجاوشــەش کــەس
ئیمتیحانمــان دا ،لــە کاتــی ڕەســمکردندا مــن خەریــک
بــوو تــەواو دەبــووم ،دوو کــەس هاتــن بــە کــوردی
لــە پشــت ســەرمەوە وەســتان ،گوتیــان ئەمەیــان
ڕەســمەکەی جوانــە و وەردەگیــرێ ،ئــاوام کــرد گوتــم
ئێــوە کــوردن؟ یەکێکیــان (شــاخەوان)ی نــاو بــوو،
خەڵکــی هەولێــر بــوو.
ڕامان :ناوی شاخەوان نامیق بوو؟
عەلی جۆاڵ :بەڵێ.
ڕامــان :لــەم دواییانــەدا بوو بە ڕاگــری ئەکادیمیای
هونــەرە جوانەکانی هەولێر.
عەلــی جــۆاڵ :یەکیــان (شــاخەوان)ی نــاو بــوو،
یەکیــان فــەوزی ......نــاو بــوو ،لــە پشــتمەوە
بــوون ،ئیتــر زۆرم پــێ خــۆش بــوو کــە بــە تەنیــا
هــەر مــن کــورد نیــم لــەوێ دەخوێنــم ،کــە گوتیــان
وەردەگیرێــی زۆرم پــێ خــۆش بــوو ،چونکــە
پێشکەشــی هیــچ شــوێنێکی دیکــەم نەکردبــوو،
ئیتــر تابلــۆکان کــۆ کرانــەوە و ئــەوان ڕۆیشــتن،
پەنجــا و شــەش کەســەکە دە کەســیان وەرگیــران.
ڕامــان :تــۆ لــە دە کەســە وەرگیراوەکــە چەنــدەم
کــەس بــووی؟
عەلــی جــۆاڵ :لــە دە کەســەکە مــن ســێیەم
کــەس بــووم کــە وەرگیرابــووم ،پاڵــم لــێ دایــەوە
و دەســتم کــرد بــەوەی فێــری عەرەبییەکــی بــاش
ببــم ،چونکــە بــە زمانــی عەرەبــی دەمانخوێنــد ،مــن
ئەوکاتــە هــەر زمانــی کوردیــم دەزانــی ،بــە فوســحا
قســەم دەکــرد ،ئــەوان پێــم پێدەکەنیــن.
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ڕامــان :دواتــر ناوەکــەت چــۆن هاتــەوە ،لــە
تابلــۆی ئیعالنــات هەڵیانواســی ،چــۆن هەواڵــی
وەرگرتنەکــەت پێگەیشــت؟
عەلــی جــۆاڵ :لــە تابلــۆی ئیعالنــات هەڵیــان
واســیبوو ،نووســرابوو ئەمانــە وەرگیــراون ،فــان
کــەس لــە ســلێمانی ،فــان کــەس لــە بەغــدا و
کــوێ و کــوێ و بــەم جــۆرە بــوو.
ڕامــان :ئــەو ســاڵەی کــە تــۆ چوویتــە نــاو
تاقیکردنــەوەوە ،چەنــد کــورد وەرگیــران؟
عەلی جۆاڵ :تەنیا من کورد بووم.
ڕامان :تەنیا تۆ بووی وەرگیرای؟
عەلــی جــۆاڵ :بەڵــێ ،تەنیــا مــن وەرگیــرام ،تــا
دوو ســاڵیش کەســی تــر لــەالی ئێمــە وەرنەگیــرا،
یەکــەم کــەس کــە لــە ئەکادیمیــا بــوو بــە قوتابــی،
مــن بــووم.
ڕامان :ئەوە ڕێک ساڵی چەند بوو؟
عەلی جۆاڵ :ساڵی  ١٩٦٢بوو.
ڕامان :ساڵی خوێندنی  ١٩٦٣-١٩٦٢بووە.
عەلــی جــۆاڵ :مەســەلەکە ئــەوە بــوو ئەکادیمیــا
تــازە دامەزرابــوو ،ســاڵی دووەمــی بــوو ،فــەوزی
ڕەفیــق حیلمــی لــە یەکــەم ســاڵ وەرگیرابــوو،
ئەویــش لــە ئەکادیمیــا بــوو ،مــن و فــەوزی ڕەفیــق
حیلمــی ،ئــەو لــە یەکــەم ســاڵ ،مــن لە دووەم ســاڵ
وەرگیرابوویــن ،ئیتــر دوای ئێمــە زۆری پــێ چــوو
تــا کــورد هــات ،بەشــەکانی تریــش کرابوونــەوە،
ئێمــە هــەر لــە بەشــی وێنەکێشــان بوویــن.
ڕامــان :فــەوزی ڕەفیــق حیلمــی برادەرم بــوو ،زوو
زوو دەهــات لــە مــووزەی ئیتنۆگرافــی فۆلکلــۆری
ســلێمانی ســەردانی دەکــردم و چاومــان بــە
یــەک دەکــەوت ،ئەوکاتــە دەیگــوت مــن ڕشــتەی
ئەندازیاریــم تــەواو کــردووە ،پێوەنــدی ئــەو
ئەکادیمیایــە لەگــەڵ ئەندازیــاری چــی بــوو؟
عەلــی جــۆاڵ :ئەندازیــاری تــەواو نەکــردووە،

ئەندازیــاری تــەواو نەکــرد ،مــن دەزانــم ،چونکــە
چــوار ســاڵ بــە یەکــەوە بوویــن ،ئــەو لــە ســاڵی
یەکەمــدا لــە ئەکادیمیــا خوێنــدی ،دوای ئــەوە چــوو
بــۆ بریتانیــا کۆلێــژی ئەندازیــاری بخوێنــێ ،ســاڵی
دووەم کــە هاتــەوە لەگــەڵ مــن قوتابــی بــوو ،چــۆن
بــە ســاڵێک کۆلێــژ تــەواو دەکــرێ؟ ئەگــەر ســااڵنی
پێشــووتر چووبێــت لەوانەیــە.
ڕامــان :باشــە وەک ئــاگادار بیــت ئــەو چــوار
ســاڵەی خوێندنــی ئەکادیمیــای تــەواو کــرد؟
عەلی جۆاڵ :ئا ،ئا ،ئەکادیمیای تەواو کرد.
ڕامــان :بەرهەمــی هونەری هەبوو ،کاری وێنەکێشــانی
دەکرد؟
عەلــی جــۆاڵ :بەڵــێ ،لــە وێنەکێشــان زۆر بــاش
بــوو ،گرفتــی مــن دەزانــی چــی بــوو ،مــن پەیمانگام
تــەواو نەکردبــوو کــە یەکســەر چووم بــۆ ئەکادیمیا،
ئەوانــەی بەغــدا کــە داوایــان پێشکەشــی ئەکادیمیــا
کردبــوو ،هەمــوو پەیمانگایــان تــەواو کردبــوو،
ئــەوان کێشــەیان نەبــوو ،زۆر لــە وێنەکێشــان بــاش
بــوون.
ڕامــان :دوایــی ئاســتی هونەریــی تــۆ لــەوان نزیــک
نەبووەوە؟
عەلــی جــۆاڵ :لــە دوا ســاڵدا بــاش بــوو مــن
بــە پلــەی نایــاب دەرچــووم ،کــە ســاڵی یەکەمــم
تــەواو کــرد ،ســاڵی دووەم ،ســێیەم ،چــوارەم
ئیتــر ئاســتە هونەرییەکــەم تۆزێــک لــەوان نیزیــک
بــووەوە ،ئەوانــەی کــە لەگــەڵ مــن دەرچــوون
ئێســتا هونەرمەنــدی بەناوبانگــن.
ڕامان :ئەوانە وەکوو کێ ،ناویان چی بوو؟
عەلــی جــۆاڵ :لــە عەرەبــەکان یەحیــا ئەلشــێخ،
لــەم بەینــەدا لێــرە بــوو ،کتێبێکــی دەرکــردووە و
کردوویانــە بــە کــوردی ،مەهــدی موتتەشــەر ،دە
کــەس بوویــن ،ئافرەتێکیــش لــە پۆلەکــەی ئێمــە
بــوو.
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ڕامان :ناوی چ بوو؟
عەلی جۆاڵ :عەزیزە جەرار کە ئوردونی بوو.
ڕامــان :زۆر چاکــە ،ئــەی دوای ئــەو چــوار ســاڵە،
ئەکادیمیــا کــوردی تێــدا نەبــوو؟
عەلــی جــۆاڵ :ئێمــە بەتەنیــا لــە ئەکادیمیــا لــە
بەشــی وێنەکێشــان بوویــن ،دوایــی کــە ئەکادیمیــا
دامــەزرا ،چــوار پێنــج کــەس وەرگیــران.
ڕامــان :ئــەی لــە بەشــەکانی تــر وەک شــانۆ،
مۆســیقا ،کــورد هەبــوو پێوەندیتــان پێیانــەوە
هەبــێ؟
عەلــی جــۆاڵ :نــا ،هەتــا مــن و فــەوزی ڕەفیــق
حیلمــی ئەکادیمیامــان تــەواو کــرد ،تــا ئــەو وەختــە
کــوردی تێــدا نەبــوو ،ئیتــر دوای چــوار ســاڵەکەی
ئێمــە ،قوتابــی کــورد هاتــن.
ڕامــان :پێوەندیتــان بــە بەشــەکانی تریشــەوە
نەبــوو کــە کــوردی تێــدا بــێ؟
عەلی جۆاڵ :لەالیەن منەوە نا ،نەبوو.
ڕامــان :ئــەو چــوار ســاڵەی خوێندتــان بــە زۆری
وانەکانتــان عەمەلــی بــوون ،واتــە لەنــاو هۆڵــی
وێنەکێشــان ئیشــتان دەکــرد ،یــان چــۆن بــوو؟
عەلــی جــۆاڵ :دەرس بــوو ،دەرســی گرافیکمــان
هەبــوو.
ڕامان :تیوری بوو ،یان عەمەلی؟
عەلــی جــۆاڵ :تیــوری و عەمەلــی پێکــەوە بــوون،
عەمەلــی ســیرامیک ،گرافیکمــان هەبــوو ،دوو
ڕۆژ وێنەکێشــان و هێڵکاریمــان هەبــوو ،هەشــت
دەرس بــوو ،وانــەی ئینگلیزیمــان هەبــوو ،دەرســی
دیکەشــمان هەبــوو ،وەک مێــژووی هونــەر.
ڕامان :لە هێڵکاری چۆنی؟
عەلی جۆاڵ :لە هێڵکاری باشم.
ڕامــان :لــە توێــکاری و ئەمانــە چــۆن بــووی،
شــارەزاییت پەیــدا کــرد؟
عەلی جۆاڵ :ئا ،ئا ،ئەمانە هەموویمان خوێند.

ڕامــان :لــەوێ هەمووتــان خوێنــد ،ئــەوە پێــی
دەڵێــن ئاناتۆمــی ،وانییــە؟
عەلــی جــۆاڵ :بەڵــێ ،هــەر کتێبێکــی کۆلێــژی
پزیشــکی بــوو ،دەریانکردبــوو.
ڕامــان :ئــەو وانەیــە نــاوی توێــکاری ئینســان
(تشــریح االنســان) بــوو؟
عەلــی جــۆاڵ :بەڵــێ ،بــۆ ئێمەشــیان هێنــاو
کڕیمــان ،لەســەر ئــەو کتێبــە بــە عەمەلــی کارمــان
دەکــرد ،کــە خەڵکێکیــان تێــدا هەبوو ماســوولکەیان
هەبــوو ،وێنــەی ئەوانەمــان دەکــرد.
ڕامــان :ئــەی ئــی ئاژەڵــەکان ،بــە نموونــە وەکــوو
ئەسپ؟
عەلــی جــۆاڵ :ئــەو شتانەشــمان دەکــرد ،ئێمــە
لەوانــەی ئینشــادا ئــەو کارانەمــان دەکــرد.
ڕامــان :مامۆســتایەکانتان ئەوانــەی لــە بیــرت
مابــن؟
عەلی جۆاڵ :فایق حەسەن.
ڕامان :تەنیا (فایق حەسەن)ت لە بیرە؟
عەلی جۆاڵ :ئارتۆمۆفسکی ،الزسکی.
ڕامــان :ئەوانــە هەموویــان زمانــی عەرەبییــان
دەزانــی؟
عەلــی جــۆاڵ :نــا ،هەمــووی بــە ئینگلیــزی
قســەیان دەکــرد.
ڕامــان :ئێــوە ئینگلیزییەکەتــان چــۆن بــوو ،تێــی
دەگەیشــتن؟
عەلــی جــۆاڵ :مــن بــاش بــووم ،کاتــی خــۆی لــە
کۆمپانیــای دەربەندیخــان ئیشــم کــردووە ،کاتێــک
کــە بەنداوەکــە دروســت دەکــرا ،مــن تۆزێــک لەنــاو
ئینگلیزەکانــدا بــووم ،لەبــەر ئــەوە زمانەکــەم خــراپ
نییــە.
ڕامــان :ئــەوە ســاڵی چەند بوو لــە الی ئینگلیزەکان
ئیشــت کرد؟
عەلــی جــۆاڵ :لــە پێنجــی دواناوەنــدی بــووم ،هــەر

ژ (٢٠٢١ /١٢ - ١١ /٥ )٢٩٠/٢٨٩

53

ئــەو دەورانــە بــوو ،یــان چــواری دواناوەنــدی بــووم.
ڕامان :ساڵێک لەوێ ئیشت کرد؟
عەلــی جــۆاڵ :ئــا ،لــە پشــوویەکی هاوینــەدا کارم
لەگەڵیــان کــرد.
ڕامان :شتێک لە زمانی ئینگلیزی فێر بووی؟
عەلــی جــۆاڵ :بــرا گەورەکــەم محەمــەد کــە مــن
چوومــە ماڵــی ئــەوان ،لــە تاقیگــە منــی خســتە بــەر
ئیــش کــردن ،لــە تاقیگەکــەدا ئێمــە چیمەنتۆمــان
دەپشــکنی تــا بزانیــن هێــزی چیمەنتۆکــە تــا
چەنــدە ،ئــەوە هەمــووی فێــر بــووم.
ڕامــان :ئــەوە کارێکــی چاکــە ،ڕێکەوتێکــی زۆر
باشــە کــە لــەوێ فێــری زمانــی ئینگلیــزی بیــت و
دواتــر ســوودی لــێ بکــەی.
عەلــی جــۆاڵ :بــە تەواوی لــەوێ بوێری قســەکردنم
لــەال دروســت بــوو ،چونکــە ئــەوان قســەکردنیان
هــەر بــە زمانــی ئینگلیــزی بــوو ،هــەر بــە ئینگلیــزی
قســەیان لەگــەڵ دەکــردم ،مــن خۆشــم ســەفەری
زۆرم بــۆ دەرەوە کــردووە ،دوو ســێ جــار چــووم بۆ
ئینگلتــەرا و واڵتانــی ئەوروپــا ،ئیتــر تۆزێــک لەگــەڵ
زمانــی ئینگلیزیــدا ڕاهاتــووم و ئیشــی خۆمــی پــێ
جێبەجــێ دەکــەم.
ڕامــان :بێجگــە لــەو مامۆســتایانەی خــۆت باســت
کــردن ،مامۆســتای دیکــەت لــە بیــرە؟ ئیســماعیل
شــێخلی دەرســی بــە تــۆ گوتــووە؟
عەلــی جــۆاڵ :بەڵــێ ،ئاخــر دوایــی ئــەو
مامۆســتایانە گــۆڕان ،ئــەو تەنیــا ســاڵێک دەرســی
پــێ گوتــم ،ســاڵی دواتــر پێــی نەدەگوتــم.
ڕامان :ئەی هونەرمەند عەتا سەبری؟
عەلــی جــۆاڵ :عەتــا ســەبری نــا ،وانــەی بــە ئێمــە
نەگوتــووە ،بــەاڵم محەمــەد غەنــی حیکمــەت وانــەی
پــێ گوتــووم.
ڕامــان :محەمــەد غەنــی حیکمەت پەیکەرتاشــێکی
گــەورەی عێراقە.

عەلــی جــۆاڵ :بەڵــێ ،بەڵــێ ،ئەوانــە هەمــوو
مامۆســتام بــوون .لــە پۆلەکــەی ئێمــەی شــێوەکار
تەنیــا (فایــق حەســەن)ی عەرەبــی تێدا بــوو ،دوای
ماوەیــەک یەکێکــی دیکەمــان بــۆ هــات.
ڕامــان :ئــەی هیــچ ڕێــک نەکــەوت لەگــەڵ (جەواد
ســەلیم)دا یەکتــر ببینن؟
عەلــی جــۆاڵ :نەخێــر ،ئــەو ماوەیــە جەواد ســەلیم
ئەمــری خــودای کردبوو.
ڕامــان :ئەمــری خــودای کردبــوو ،یانــی ڕێــک
نەکــەوت تــۆ هونەرمەنــد جــەواد ســەلیم ببینــی؟
عەلی جۆاڵ :بەڵێ ،ڕێک نەکەوت.
ڕامــان :ئەوکاتــە (نصــب الحریــة)ی لــە
بابولشــەرقی کردبــوو ،ســاڵی  ١٩٦٢کــە لــە
ئەکادیمیــا وەرگیــراوی ،چەنــد ســاڵێکی کەمــی
پــاش  ١٩٥٨بــوو.
عەلــی جــۆاڵ :بەڵــێ ،بەڵــێ( ،فایــق حەســەن)
یــش هاوکاریــی لــە دروســتکردنی دیواربەندەکــەی
کردبــوو.

ژ (٢٠٢١ /١٢ - ١١ /٥ )٢٩٠/٢٨٩
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