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عاشقان زۆر لهیهك نزیك دهبنهوه بهاڵم ههرگیز نابن به یهك
نووسینی :ئۆشۆ
*ئۆرگازمی راستهقینه له ناوهوهڕا دهسازێت ،ئهو كاتهی پیاوهكهی ناوهوه و ژنهكهی
ناوهوه جووت دهبن .ئهوهیان سیمبولی هیندۆسییه له 'ئاردهاناریشوار' .ههڵبهته تۆ
پهیكهرهكانی 'شیڤا'ت بینیوه كه نیوهی پیاوه و نیوهی ژنه ــ ههر پیاوێك بۆ خۆی نیوه
پیاوه و نیوهكهی دیكهی ژنه ،ههر ژنێك نیوهی ژنه و نیوهكهی دیكهی پیاوه .ههر
دهبێت وابێت ،چونكه نیوهی بوونت له باوكتهوه هاتووه و نیوهكهی دیكهت هی دایكته
ــ تۆ ههردووكیانی پێكهوه .ئۆرگازمی ناوهكی ،دیدهنیی ناوهكی ،ئاوێتهبوون و
تێكهڵبوونی ناوهكی پێویستن .بهاڵم بۆ ئهوهی بگهیت به ژنهكهی ناوهوه ،پێویستت
بهوه ههیه كه ژنێك له دهرهوه بناسیت كه وهاڵمدهرهوه بێت به ژنهكهی ناوهوه ،كه
توانای ههیه ههموو بوونت له ناوهوهڕا بههژێنێت ،سهرباری ههژاندنی ژنه
شاراوهكهی ناوهوهت ،كه قووڵ خهوتووه و پرخهی دێت ،وهها دهههژێت كه له خهو
رادهبێت و وهئاگا دێت .له رێگهی ژنه دهرهكییهكهوه ،پێویست بهوه دهكات كه به ژنه
ناوهكی و پهنهانهكه بگهیت ،ههمان شتیش بۆ پیاوهكه پێویسته.
كهواته گهر پهیوهندییهكه درێژه بكێشێت ،باشتره ،چونكه ئهو ژنهی ناوهوه پێویستی
به كات ههیه بۆ ئهوهی بێدار بێتهوه .ئهوهی كه له رۆژئاوادا روو دهدات ــ راوی بكه و
بیگره و ئهتكی بكه و رابكه ــ ژنهكهی ناوهوه ئهو كاته پێویستهی دهست ناكهوێت،
پیاوه پهنهان و ناوهكییهكهش كاتی نییه راست بێتهوه و لهو خهوه بێدار بێتهوه .ئهو
كاتهی خرۆشان و وروژان دێته پێشێ ،ژنهكه رۆیشتووه...ژنێكی دیكه ،لهگهڵ لهرزین
و موچڕكهیهكی دیكه .ههڵبهته گهر تۆ بهردهوام ژنهكهت یان پیاوهكهت بگۆڕیت ،دیاره
تۆ له باری رۆحی و عهقڵییهوه نهخۆش دهكهویت ،چونكه دهیهها شت ،دهها دهنگ
خۆیان دهكوتنه ناو بوونهتهوه ،دهیهها خهسڵهتی جیاواز له موچڕكه و راچهنین و
لهرزین و خرۆشان كه ههته له تۆدا رێگا ههڵه دهكهن و ون دهبن و ئهو ژنهی ناوهوهت
نادۆزنهوه .ئهوهیان زۆر گرانه .وای لێ دێت كه ئهگهری ئهوه زۆره دووچاری
نهخۆشیی دڵ گۆڕین و مهیل گۆڕین بیت .ئیدی ئاسوودهیت بهو گۆڕان و حولحولییه.
ئهوسا وێڵ و سهرگهردان دهبیت.
ژنه دهرهكییهكه تهنها گوزهر و رێڕهوێكه بۆ گهیشتن به ژنه ناوهكییهكه ،ههمان
شت..پیاوهكهی دیكهش رێچكهیه بۆ گهیشتن به پیاوه ناوهكییهكه .دوا قۆناغی یۆگا،
دوا یهكێتی و ئاوێته و تێكهڵبوونی سۆفییانه لهناو تۆدا روو دهدات ،كه ئهوهیان رووی
دا ،ئهوسا تۆ له ههموو ژنهكان و پیاوهكان قورتارت دهبێت .به واتا تۆ له پیاوبوون و
ژنێتی رزگارت دهبێت .ئهوسا لهناكاو ..تۆ زۆر دوور دهڕۆیت و دهگهیته ئهودیوی
شتهكان ،به واتا هیچیان نیت .ئهوهیان خودی تێپهڕاندنه ،ئهوهیان 'براهماچاریا'یه.
ئهوسا تۆ دیسانهوه پاكیزهیی خۆت وهدهست دێنیتهوه ،دهتوانیت دیسانهوه
سروشتی رهسهنی خۆت داوا بكهیت و دهستت بكهوێتهوه.
پرسیار :لهم دواییهدا ههستم بهوه كردووه كه ههتا خۆشهویستهكهم به من نامۆیه.
هێشتا تاسه و ئارزوویهكی كوشنده له ئارادا ههیه بۆ زاڵبوون بهسهر ئهو مهودایهی
كهوتۆته نێوانمانهوه .ههستێكی وامان ههیه كه وهك دوو هێڵی هاوتهریب واین و له
چارهمان نووسراوه كه ههرگیز نهگهین به یهكدی .ئایا جیهانی هۆشیاری ههر وهك
جیهانی ئهندازهزانی وایه ــ یان ههلی ئهوه ههیه دوو هاوتهریبهكه بگهن به یهكدی؟
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وهاڵم :دروسته ،ئهوهیان یهكێكه له كارهساته ههره گهورهكان كه ههموو عاشق و
دڵدارێك ناچاره بیبینێت .بۆ عاشقهكان هیچ فێڵ و شێوازێك نییه بۆ ئهوهی خۆیان لهو
نامۆبوونه دهرباز بكهن و شانی خۆیانی لێ سووك بكهن ،لهخۆبێگانهبوون و له
دڵخوازی خۆت بێگانهبوون ،ههستكردن به تهنیایی و جوودایی و غوربهت
چارهنووسێكی ههمیشهییه .له راستیدا ،ههموو كردهی خۆشهویستی داوای ئهوه
دهكات كه عاشقهكان دوو جهمسهری بهرامبهر ی یهكدی بن و رووبهڕوو بوهستنهوه.
چهنده دوورتر بوهستنهوه ،سهرنجڕاكێشتر و دڵگیرتر دهردهكهون .لێكدابڕان و
جووداییان مایهی سهراسیمهیی و بهكێشكردنی یهكدییه .له یهكدی نزیك دهبنهوه،
زۆر نزیكتر ،بهاڵم ههرگیز نابن به یهك .ئهوان ئهوهنده له یهكدی نزیك دهبنهوه كه ئهو
ههسته ببهخشێت ههنگاوێكی دیكه و دهبن به یهك كهس و به یهك بوون .بهاڵم
ههرگیز ئهو ههنگاوه نانرێت ،ههر به تهنها وهك پێویستییهكی ئاسایی ناسازێت ،یان
له ئاكامی یاسایهكی سروشتی.
به پێچهوانهوه ،ئهو كاتهی زۆر له یهكدی نزیك دهبنهوه ،دهستبهجێ و سهرلهنوێ به
یهكدی دوور و نامۆ دهبن ،جوودا و دابڕاو .چونكه ئهو كاتهی كه زۆر نزیك دهبن ،ئهو
ئهفسوون و جادوولێكردنه وهك خۆی نامێنێت ،ئیدی دهكهونه دهمهقاڵه و جهنگی دژ
به یهكدی ،پرته و بۆڵه .دیسانهوه ئهوهش دهبێته مایهی ئهوهی لێكدی دوور
بكهونهوه .ئهو مهودا و نێوانه وا لهوێدا ،كهچی دهستبهجێ دهكهونهوه راكێشانی
یهكدی .كهواته وهك رهزم و ریتمێكی لێدێت كه بهردهوامیی خۆی وهردهگرێت،
نزیكبوونهوه ،دووركهوتنهوه ،نزیكبوونهوه ،پاشان دووركهوتنهوه.
حهز و ئارهزوویهكی كوشنده بۆ ئاوێتهبوون و یهكبوون ههیه ــ بهاڵم لهسهر ئاستی
بایۆلۆژیا و لهش ،بوون به یهك ئاسان و شیاو نییه .ههتا ئهو كاتهشی كه جووت
دهبن..نهبوونهته یهك كهس ،دووری و لێكدابڕان لهسهر ئاستی فیزیكی و جهستهیی
بنهبڕه و چارهسهری نییه.
تۆ به من دهڵێیت' ،لهم دواییهدا ،ههستم بهوه كردووه كه دڵدارهكهم به من نامۆیه'.
ئهوهیان چاكه .ئهوه بهشێكه له تێگهیشتنێكی گهشهسهندوو .به تهنها خهڵكێكی
ساده و ههرزه وا تێدهگهن كه یهكدی دهناسن .تۆ هێشتا خۆت ناناسیت ،كهواته
چۆن متمانهت به خۆته خۆشهویستهكهت بناسیت؟
نه عاشقهكه خۆی دهناسێت و نه تۆش خۆت دهناسیت ،دوو بوونهوهری خۆنهناس و
نامۆ به خۆیان و دونیا .دوو كهسی بێگانه به خۆیان كه هیچ شتێك سهبارهت به
خۆیان نازانن ،كهچی ههوڵ دهدهن یهكدی بناسن ــ ئهوهیان مهشق و راهێنانێكی
بێ سووده ،ئاكامهكهی دڵساردی و نشوستییه .ههر لهبهر ئهوهشه كه زۆربهی
عاشقهكان له یهكدی تووڕه و دڕدۆنگن .لهوانهیه ههردووكیان وا بیر بكهنهوه كه
گوناهی ئهوی دیكهیه لێناگهڕێت بچێته ناو جیهانه تایبهتییهكهی كهسی بهرامبهر' :
ئهو له خۆیم دوور دهخاتهوه..دوورهپهرێز لێم وهستاوه '.ههردووكیان به ههمان شێوه
بیر دهكهنهوه .بهاڵم راست نییه ،ههموو سكااڵ و گلهییهكان ساختهن .زۆر ئاسانه
لهوه تێبگهین كه ههردووكیان له یاسای سروشت تێناگهن.
لهسهر ئاستی جهستهیی دهتوانن له یهكدی نزیك ببنهوه بێئهوهی بتوانن ببن به
یهك .تهنها لهسهر ئاستی دڵ گۆڕینهوه ،دهتوانن ببن به یهك ــ بهاڵم بۆ
ساتهوهختێك ،نهك بۆ ههمیشهیی و ههتا ههتایه.
لهسهر ئاستی بوون ،ئێوه یهكێكن .هیچ پێویست ناكات ببن به یهك ،تهنها ئهوهی
گهرهكه كه ئهو یهكبوونه بدۆزرێتهوه.
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تۆ وتووته ' ،هێشتا ئارهزوویهكی كوشنده و چڕ له ئارادا ههیه كه بهسهر ئهو دووری
و لێكدابڕان و جووداییهدا زاڵ ببین كه كهوتۆته نێوانمانهوه '.ئهگهر بهردهوام بیت لهو
ههوڵهی خۆت لهسهر ئاستی فیزیكی و جهستهیی ،بۆ ههمیشه شكست دێنیت.
زۆر به سادهیی دیاره كه ئهو حهز و ئارهزووه ئهوهمان پیشان دهدات كه
خۆشهویستی پێویستی بهوه ههیه بچێته دهرهوه و ئهودیوی خۆشهویستی ،رووهو
شتێك مهزنتر له سنووری بهرتهسكی لهش..بااڵتر ،شتێك قووڵتر له جهسته .ههتا
دیداری دڵ به دڵ ــ ههرچهنده شیرین بێت ،چهنده خۆش و بهچێژ بێت ــ هێشتا
تێرمان ناكات و به زۆری نازانین ،چونكه بۆ ساتهوهختێكی كورته و پاشان دیسانهوه
نامۆ و بێگانهكان به خۆیان نامۆ و بێگانهن .ئهگهر تۆ نهتوانیت جیهانی بوون بدۆزیتهوه،
ئهوسا تۆ ناتوانیت ئهو ئارهزووهت بۆ یهكبوون و ئاوێتهبوون بێنیته دی .دیاره راستییه
سهیرهكه لهوهدایه ،ئهو رۆژهی لهگهڵ خۆشهویستهكهتدا دهبن به یهك ،ئهوسا
لهگهڵ ههموو بوون و گهردوونیش دهبیت به یهك.
تۆ دهڵێیت' ،من رێك وا ههست دهكهم كه دوو هێڵی هاوتهریب بین كه بۆ ههمیشه
به تهنیشت یهكدییهوه رادهكهین و ناگهین به یهكدی و بهر نهفرهتی ئهم چارهنووسه
كهوتبین '.لهوه دهچێت تۆ سهبارهت به ئهندازهسازی ناــ ئیقلیدی یان نائیكلیدیان ــ
هیچ نهزانیت ،چونكه هێشتا له خانه و دهزگا پهروهردهییهكانی ئیمهدا نهخوێندراوه.
ئێمه تا ههنووكه ئاشناین به ههندهسهی ئیقلیدی ،كه دوو ههزار ساڵ كۆنه .له
ئهندازهسازیی ئیقلیدیان دوو هێڵی هاوتهریب ههرگیز به یهكدی ناگهن .بهاڵم ئهوه
زانراوه كه ئهگهر دوو هێڵی هاوتهریب به بهردهوامی درێژ ببنهوه له كۆتاییدا به
یهكدی دهگهن .دوا دۆزینهوه دهڵێت كه هیچ راست نییه بڕوامان بهوه بێت هێڵه
هاوتهریبهكان ههبن ،ههر لهبهر ئهوهیه كه دهگهن به یهكدی .تۆ ناتوانیت هێڵه
هاوتهریبهكان بێنیته كایهوه.
دۆزینهوه و داهێنانه تازهكان زۆر سهیرن ـــ تۆ ههتا ناتوانیت یهك هیڵیش دروست
بكهیت ،مهبهستم هێڵێكی راسته ،چونكه زهوی خڕه .ئهگهر تۆ هیڵێكی راست
رابكێشیت ،گهر له ههر دوو جهمسهرهوه لهسهر راكێشانی هێڵهكه بهردهوام بیت،
له كۆتاییدا بازنهیهك دێته كایهوه .ئهگهر هێڵێكی راست تا كۆتایی درێژ ببێتهوه له
كۆتاییدا دهبێت به بازنه ،كهواته له ههنگاوی یهكهمدا دانی پێدا دهنێین كه هێڵێكی
راسته ،به واتا تهنها بهشێكه له بازنه گهورهكه ،كهواته بهشێكیش له بازنه گهورهكه
كهوانهیه ،بهاڵم هێڵ نییه .هێڵهكان ون دهبن له ئهندازهسازیی نائیقلیدی ئهو كاتهی
كه هێڵهكان نین ،ئهی سهبارهت به هێڵه هاوتهریبهكان چی دهڵێیت؟ ههمدیس..
هیڵه هاوتهریبهكان له ئارادا نین.
كهواته گهر بابهتهكهمان سهبارهت به هێڵه هاوتهریبهكانه ،ههل و بواری ئهوه ههیه
كه دڵدارهكان له شوێنێكدا به یهكدی بگهن ــ ههڵبهت..چونكه رهنگه ئهو كاتهی كه
پیر و خهڕۆ دهبن و ئیدی هێزی شهڕ و گێچهڵیان نامێنێت ،هیچ وزه و توانایهكیان
نییه .یان ئهوهنده ئاشنا بوون و راهاتوون ...كه پێویستیان به خۆ سهغڵهتكردن
نهماوه ،چونكه سهدهها جار به یهكهوه گفتوگۆیان لهسهر ههر ههموو گرفت و
كێشهكان كردووه ،ههر ههمان ملمالنێ كۆنهكانه ،لهوهشدا ئهوان تهواو بێزار بوون و
حهوسهڵهی ههڵگیرساندنهوهی جهنگه كۆنهكانیان نهماوه.
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