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 خۆشهویستی وهک ههناسهدان وایه .ئهوهی که ههناسه بۆ لهش دهیکات ،خۆشهویستی بۆ رۆح دهیکات.بهبێ ههناسه لهش دهمرێت ،بهبێ خۆشهویستی رۆح دهمرێت
 تۆ ناتوانیت گهمه به مێشکی کهس بکهیت و دهستخهڕۆی بکهیت بێجگه له خۆت .ئهو شتانه هیچیانخۆشهویستی نییه .کهواته ئهو شتهی تۆ وهک خۆشهویستی دهیناسیت ،یان ئهوهی تاوهکو ئێسته وهک
خۆشهویستی ناسیوته ..ههر ههمووی ون دهبێت و نامێنێت
خۆشهویستی وانهیهک نییه بۆ فێربوون ،نهشونومایهکه له ناخدا چهکهره دهکات
نووسینی :ئۆشۆ
پرسیار :ئهگهر ئیرهیی ،خاوهندارێتی ،پهیوهستبوون ،پێویستییهکان و ئومێد و چاوهڕوانییهکان و ئارهزووهکان و خهیاڵ :ههر
ههموویان کهوتن و نهمان ..ئاخۆ ئهوسا هیچ لهو خۆشهویستییهی مندا دهمێنێتهوه؟ ئایا ههموو شیعر و شانامه و ههست و
سۆزی من درۆ بوون؟ ئایا مهرجه ئازارهکانی خۆشهویستیی من ههر بمێنن پتر له خودی خۆشهویستی؟ ئاخۆ من فێری
خۆشهویستی دهبم؟
وهاڵم :خۆشهویستی وانهیهک نییه تاوهکو فێر بکرێیت ،نه تۆو دهکرێت و نه دهچێندرێت .خۆشهویستیی چێندراو ههرگیز
خۆشهویستی نییه .گوڵێکی راستهقینهی لێ دهرناچێت ،بهڵکوو بێجگه له گوڵێکی پالستیکی هیچی دیکه نییه .ئهو کاتهی تۆ
فێری شتێک دهبیت ،به واتا ئهو شته له دهرهوهڕا بۆ تۆ هاتووه ،شتێک نهبووه که له ناوهوهڕا گهشهی کردبێت .ئهگهر گهرهکته
خۆشهویستی راستهقینه و رهسهن بێت ،دیاره وا پێویست دهکات که له ناوهوهڕا و له رۆحدا سهوز بێت و گهشه بکات.
خۆشهویستی وانهیهک نییه بۆ فێربوون ،بهڵکوو نهشونومایهکه له ناخدا چهکهره دهکات .ههموو ئهو شتهی که له تۆ داوا
دهکرێت و پێویسته :به هیچ شێوهیهک خۆت فێری نهخشه و رێگاکانی چۆنیهتیی خۆشهویستی نهکهیت ،بهڵکوو خۆت فێر
نهکهیت و ئاشنا نهبیت به ناخۆشهویستی .مهرجه کۆسپ و تهگهرهکان ،بهربهستهکان تهخت بکرێن ــ ئهوسا خۆشهویستی
بوونێکی سروشتی و خۆڕسکی تۆیه .ئهو کاتهی بهربهستهکان الدهبرێن ،بهردهکان فڕێ دهدرێن ،لێشاوی ئاوهکه بهخوڕ
دهڕوات .خۆشهویستی ههر ئێستا ئامادهیه لهوێدا ــ کهوتۆته پشت بهردهکان ،بهاڵم کانییهکهش لهوێدایه .خۆشهویستی
بوونی تۆیه.
خۆشهویستی خهاڵت و دیارییه ،بهاڵم شتێک نییه که له داهاتوودا بقهومێت ،ئهوهیان خهاڵتێکه که لهگهڵ لهدایکبوونی تۆدا
هاتۆته دی .ههر بوونت وهک مرۆڤ واتا بوونت وهک خۆشهویستی .گهر به تهنها بتوانیت ههناسه بدهیت ،ئهوهیان بهسه که تۆ
بتوانیت سهرگهرمی خۆشهویستی بیت .خۆشهویستی وهک ههناسهدان وایه .ئهوهی که ههناسه بۆ لهش دهیکات،
خۆشهویستی بۆ رۆح دهیکات .به بێ ههناسه لهش دهمرێت ،به بێ خۆشهویستی رۆح دهمرێت.
کهواته یهکهمین شت که له یادت بمێنێت :ئهوهیان شتێک نییه که تۆ فێری بیت .گرفتهکهش ئهوهیه که ئهگهر فێری ببیت ههر
ههمووی دهدۆڕێنیت ،ئهوسا لهژێر ناوی خۆشهویستیدا تۆ شتێکی دیکه فێر دهبیت .شتێکی ساخته و درۆیینهی لێ
دهردهچێت .دیاره پارهی قهڵب دهکرێت له هی راستی بچێت ،گهر تۆ پارهی راستی نهناسیتهوه ،ئهوسا ساختهکهیان
دهستخهڕۆت دهکات .تهنها له رێگهی ناسینهوهی راستهقینه ،تۆ دهتوانیت جیاوازی له نێوان فاڵسۆ و راستییهکهدا بدۆزیتهوه.
ههر ئهوانهیه کۆسپ و تهگهره و بهربهستهکان ،ئیرهیی ،خاوهندارێتی ،پهیوهستبوون ،هیوا و چاوهڕوانی ،حهز و
ئارهزووهکان....کهواته ترسهکهی تۆ رهوایه' :ئهگهر ئهو ههموو شتانه نهمێنن ،ئاخۆ هیچ شتێک له خۆشهویستییهکهی من
بهجێدهمێنێت؟' راستی هیچ شتێک له خۆشهویستیی تۆدا بهجێ نامێنێت .بهڵکوو خودی خۆشهویستی بهجێ دهمێنێت...
بهاڵم خۆشهویستی هیچ شتێکی لهگهڵ 'من' و 'تۆ'دا نییه .له راستیدا ..ئهو کاتهی ههموو خاوهندارێتییهک ،ههموو ئیرهیی،
ههر ههموو چاوهڕوانییهکان بزر دهبن ،خۆشهویستی ون نابێت ــ تۆ ون دهبیت ،خودپهرستی نامێنێت .چونکه ئهو شتانه
تارمایی 'ئیگۆ'ن که به مانای خۆپهرستی دێت.
ئهوه خۆشهویستی نییه که دڵپیسه .سهیر بکه ،چاودێر به ،دیسانهوه سهرنج بده .ئهو کاتهی ههست به ئیرهیی دهکهیت،
ئهو خۆشهویستی نییه که غیره دهکات ،خۆشهویستی شتێک به ناوی ئیرهیی ناناسێت .رێک ههر وهک خۆر که چۆن شتێک
نییه به ناوی تاریکییهوه بیناسێت ،ههرگیز خۆشهویستی و ئیرهیی دووانهی ههمان سک نین ،ئهوه ئیگۆیه :رۆحی
خۆپهرستیی تۆیه که ئازاری پێگهیشتووه ،ههست به رکابهری و پێشبڕکێ دهکات ،لهناو ملمالنێیهکی بهردهوامدایه .ئهوه
ئیگۆیه که بااڵپهروازه و شهیدای ئهوهیه که له ههموو ئهوانیدیکه بهرز و بااڵتر بێت ،دهخوازێت کهسێکی تایبهت و جیاواز بێت.
دیسانهوه ههر ئیگۆیه دڵپیس و بهدگومانه ،حهزی به خاوهندارێتییه ـــ چونکه ئیگۆ به تهنها له تهک موڵک و سامان و داراییدا
ههڵدهکات .ئیگۆ پشت به سامان و دارایی دهبهستێت ،بهوهی که تۆ چهندت ههیه.
چهنده تۆ پترت ههبێت ،ئهوهنده پتر ههست به هێزی خۆت دهکهیت ،بهبێ موڵک و سامان و شتومهکێکی زۆر ئیگۆ بوونی نییه.
تۆ پشت به سامان و هێزی دارایی دهبهستیت ،زهنگینی پشت و پهنای تۆیه .کهواته گهر تۆ پارهی زۆرترت ههبێت ،هێز و
دهستهاڵتی پتر ،پایه و پله  ،ژنێکی جوان ،یان مێردێکی قۆز ،منداڵی جوان ،ئهوسا ئیگۆت زۆرتر ههست بهوه دهکات تێر و پڕه.
ئهو کاته ی موڵک و سامانت له دهست دهدهیت و هیچت پێنامینێت ،ئهوسا تۆ ههست دهکهیت له ناوهوهڕا هیچ 'ئیگۆ'یهکت
نهماوه .ئهوسا کهس نامێنێت که بڵێت' :من'.
ئهگهر تۆ وا تێبگهیت ئهوهیان خۆشهویستییه ،ئهوسا دڵنیا به که ئهوین له دهستت رادهکات .ئهوینی تۆ ئهوینێکی راستهقینه
نییه ،بهڵکوو دهکرێت ئیرهیی بێت ،خاوهندارێتیی موڵک و پوولپهرستی ،رق و کینهبازی ،تووڕهیی ،زهبرو زهنگ ،بگره ههزار و
یهک شته بێجگه له خۆشهویستی .خۆی دهگۆڕێت و له بهرگی خۆشهویستیدا خۆی دهنوێنێت ـــ چونکه ههموو ئهو شتانه
ئهوهنده ناشیرینن که ئهگهر خۆیان له ژێر دهمامکهکاندا نهشارنهوه ناتوانن بژین.
چیرۆکێکی کۆن و پهندئامێز
ئهو کاتهی ئهم جیهانه دروست دهبوو ،یهزدان ههر رۆژهو شتێکی تازهی بۆ ئهم دونیایه دهنارد .رۆژێکیان جوانی و ناشیرینی
نارده خوارێ .ههڵبهته له بهههشتهوه بۆ سهر زهوی گهشتهکه زۆری خایاند ـــ ئهو ساتهوهختهی که گهیشتن هێشتا کازیوهی
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بهیانی بوو ،لهوهدا بوو تازه خۆر ههڵبێت .ههردووکیان له نزیک دهریاچهیهکدا دابهزین و به یهکهوه بڕیاریان دا که مهله بکهن
چونکه ههموو لهش و جلهکانیان خۆڵ و تۆزیان لهسهر نیشتبوو.
هیچیان ئاشنای ئهم دونیایه نهبوون که چۆن بهڕێوه دهچێت ـــ ههردووکیان تازه میوانی ئهو جیهانه بوون ـــ جلهکانیان داکهند،
تهواو رووت بوونهوه ،خۆیان ههڵدایه ناو ئاوی ساردی دهریاچهکهوه .خۆر بااڵتر ههڵدهکشا و خهڵکی لهو دهوروبهرهدا به دیار
دهکهوتن .ناشیرینی کهوته گهمه و فڕوفێڵ ـــ ئهو کاتهی جوانی به دهم مهلهکردنهوه له دهریاچهکهدا زۆر دوور رۆیشت،
ناشیرینی هاتهوه دهرێ له رۆخ دهریاچهکهدا وهستا و به ههلی زانی که جلوبهرگی جوانی لهبهر بکات..پاشان قووچاندی و
خۆی ون کرد .ئهو کاتهی جوانی ههستی به خۆی کرد که تهنیا ماوهتهوه و خهڵکیش پهیتا پهیتا کۆ دهبوونهوه ،ئهمیش رووت و
قووته ،به ههر چواردهوری خۆیدا دهیڕوانی...ههموو جلهکانیشی براون! ناشیرینی رۆیشتووه و جوانیش به رووتی لهبهر
خۆرهتاودا وهستاوه ،خهڵکهکهش تا دێت لێی نزیک دهبنهوه .هیچ رێگهچارهیهکی لهبهر دهمدا نهما بێجگه له لهبهرکردنی
پۆشاکی ناشیرینی ،پاشان کهوته گهڕان و سۆراغکردن به دوای ناشیرینیدا تاوهکو جلهکانیان بگۆڕنهوه..ههر کهسهو ببێتهوه
خاوهنی پۆشاکی تایبهت به خۆی.
چیرۆکهکه له گێڕانهوهکهی خۆیدا وا باسی دهکات که تا ئێستاکه جوانی به دوای ناشیرینیدا دهگهڕێت تا سیپاڵهکهی خۆی
بدۆزێتهوه ...بهاڵم ناشیرینی تهڵهکهبازه و سهرگهمه و فێڵی ههیه که بتوانێت بهردهوام خۆی بشارێتهوه و خۆی به دهستهوه
نهدات .ناشیرینی تا ههنووکه خۆی لهناو پۆشاکی جوانیدا شاردۆتهوه و دهژی ،دهمامکی کردووه و وهک جوانی خۆی دهنوێنێت،
کهچی جوانی لهژێر جلوبهرگی ناشیرینیدا به دونیادا دهگهڕێت.
ئهوهیان چیرۆکێکی زێده جوان و پهندئامێزه.
ئهو ههموو شتانه ئهوهنده ناشیرینن که تۆ هێزی بهخشینت نامێنێت و ناتوانیت لهگهڵیاندا ههڵبکهیت بۆ یهک چرکهش،
بهتایبهتی گهر وهکو خۆیان که له واقیعدا ههن بیانبینیت .کهواته ئهوانیش ناهێڵن تۆ وهک خۆیان بیانناسیت و ههقیقهتی خۆیان
له تۆ دهشارنهوه .ئیرهیی یان دڵپیسی و گومان وهک خۆشهویستی خۆیان دهنوێنن ،موڵک و سامان و پوولپهرستی رۆحی
خۆپهرستانهی خاوهندارێتی دهمامکی خۆشهویستی لهبهر دهکات و دێته ناو خهڵکی....کهچی ئهوساش تۆ وای دهنوێنیت که
ئارام و بێ گرفت و کێشهی.
تۆ ناتوانیت گهمه به مێشکی کهس بکهیت و دهستخهڕۆی بکهیت بێجگه له خۆت .ئهو شتانه هیچیان خۆشهویستی نییه.
کهواته ئهو شتهی تۆ وهک خۆشهویستی دهیناسیت ،یان ئهوهی تاوهکو ئێسته وهک خۆشهویستی ناسیوته ..ههر ههمووی
ون دهبێت و نامێنێت .بێ بهرییه له شیعر .بهڵێ ...سۆز و جۆش و خرۆشێک لهوێدا ئامادهیه ــ بهاڵم ئهو سۆزه گهرمه دۆخێکه
وهک گرانهتا ،سۆزێک له دۆخێکی نهست و نائاگاهی یان دهرههۆشیاری .یادت نهچێت که سۆز شیعر نییه .شیعر به تهنها
بووداییهکان دهیناسن ــ شیعری ژیان ..شیعری بوون.
جۆش و خرۆشان و ههڵچوون و وروژان ،گرانهتا ..به مانای مهستبوون و شادی و شاگهشکهبوون نییه .له راستیدا گرفتهکه
لهوهدایه که وهک سهرمهستی و خۆشی دهردهکهون ...بهس وا نییه .له ژیاندا زۆر جاران شتهکان فریودهرن که خۆیان نین و
جوانتر دهنوێنن لهوهی که ههن ئهو وهختهی له شتی دیکه دهچن ،جیاوازییهکهش زۆر کهم و باریکتر و وردتره لهوهی ههستی
پێ بکهیت .دهکرێت ههڵچوون و خرۆشان وهک خۆشی و سهرمهستی دهربکهوێت ـــ کهچی وا نییه ،چونکه خۆشی و
شادومانی و سهرمهستی له بنهڕهتدا دۆخێکی زۆر هێور و خامۆشه .سۆز و خرۆشان گهرمه .خۆشهویستی هێمن و فێنکه،
بهاڵم سارد نییه ..بهڵکوو هێور و فێنک و دڵگیره .رق سارده .سۆز و ههڵچوون و ههوهس گهرم و گڕاوین .خودی خۆشهویستی
رێک کهوتۆته ناوهڕاست .هێور و فێنکه ــ نه سارده و نه گهرمه .زێده کپ و دڵنشینه ..بێدهنگ و دوور له ههرا و هۆریا..خامۆش.
لهو خامۆشییهوه شیعر سهرچاوه دهگرێت ..لهو هێمنییهوه گۆرانی ههڵدهقووڵێت ،له رۆحی ئهو هێورییهوه سهمای ههموو
بوونت سهر ههڵدهدات و دهست پێدهکات.
ئهوهی که تۆ ناوت ناوه شیعر و سۆز بێجگه له درۆ هیچی دیکه نین ــ به رووکهشێکی جوانهوه .لهو سهدهها شاعیرهی تۆ،
نۆههد و نۆیان شاعیری راستهقینه نین ،بهڵکو خهڵکانێکن له دۆخی پشێوی و ئاژاوهدا ،خرۆشان و سۆزێکی ههڵچوو ،ههوهس،
گهرمی ،سێکسبازی ،چڵێسی و شههوهتپهرستی .به تهنها یهکێک لهو سهد شاعیرهی تۆ رهسهن و راستهقینهیه.
خۆ لهوانهشه شاعیره رهسهن و راستهقینهکه هیچ شیعرێک نهنووسێت ،چونکه ههموو بوونی خۆی بووهته شیعر .ههتا
شێوهی رۆیشتنهکهی ،جۆری دانیشتنهکهی ،خواردنهکهی ،چۆنیهتیی خهوتنهکهی ـــ ههر ههمووی شیعرئامێزه .ئهو وهک
بوونی خۆی شاعیرانه دهژی و شاعیرانهش بهم دونیایهدا بوونی خۆی دهسهلمێنێت .لهوانهیه شیعر دابهێنێت ،لهوهشدایه هیچ
شیعرێک نهخاته سهر کاغهز..ئهوهیان هیچ پهیوهندیی به رۆحی بابهتهکهوه نیه.
بهاڵم ئهوهی تۆ ناوت لێ ناوه شیعر بێجگه له گوزارشتێک لهو گرانهتایهی تۆ هیچی دیکه نییه  ،یان دۆخێکی ئاگرگرتووی
هۆشیاری و ئاگاهیی خۆت .ئهوهیان دۆخێکی شێتبوونه .ئهو سۆزه وروژاوه و ههڵچوونه جۆرێکه له دێوانهیی ،کوێربوون،
نائاگاهی ـــ چونکه ئهو ههستهت دهداتێ که وهک خۆشهویستی سهیری بکهیت.
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