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 ناشر مقدمه
 هنر و فرهنگ دوستدار همه ها انسان . شناسد ينم تيمل و نژاد که است يزيچ هنر و فرهنگ
 يزندگ نحوه و افکار دهنده نشان و دارند تمدن و فرهنگ در شهير شهيهم ها سنت و آداب .هستند
 نگفره از يبرخ تسلط خاطر به و ، ياجتماع و ياسيس يفضاها رييتغ با انيم نيا در .هستند بشر
 از حراست و حفظ .شود يم يفراموش اي رييتغ دستخوش ها فرهنگ گريد سنت و آداب ، اقوام اي ها

 .باشد يم دانش و فرهنگ اهل عهده بر فهيوظ نيا و است دهيپسند و خوب يامر گذشتگان فرهنگ
 يها سنت و آداب و ها ارزش يدارا ، يشرق و يرانيا اقوام ريسا کنار در زين يکرد زبان و کردها

 . دارد قرار خطر معرض در اکنون که است بفرد منحصر
 يها سنت از يبخش دارند يسع و اند کرده درک را دغدغه نيا مترجم و سندهينو ، کتاب نيا در

 رود يم يفراموش به رو دارد است يمدت که يآداب .کنند اياح يعروس و ينامزد باب در را کردها خوب
 . است ينابود حال در ، مسلط يها فرهنگ ريتاث تحت گريد اقوام سنن مثل و

 به را خود نيد و بکند زيناچ يکمک بتواند راستا نيا در که است خوشحال زين يعموعلو انتشارات
 .دينما ادا آن حسنه يها سنت ياياح و خود يمادر زبان
 1391 بهار

 فرد يعلو ييحي
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  ريسبا تشکر از استاد گرامي جناب آقاي آمد تيگ

  :در آماده کردن اين کتاب  يهمکار يبا تشکر از دوستان عزيز برا
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“ Bila keça şivan be, 

   Lê bûka malan be!” 

                                                                 Gotina pêşiyan 

  

  بگذار دختر چوپان باشد "

  "اما عروس خانه باشد     

  از کتاب گفته هاي پيشينيان        
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  نويسنده کتابمعرفي 

ــريس  ــد تيگ ــال  آم ــهرهاي    1948در س ــه از ش ــهر لج در ش

تيگـريس دبســتان و  . اسـتان ديـار بکـر ترکيـه بــه دنيـا آمـده اسـت       
راهنمــايي را در شــهر خــويش و دوره تربيــت معلــم را در شـــهر      

ســپس چنــد ســالي در روســتاهاي جِنَــزور و     . ديــاربکر گذرانيــد 
از  1980در سـال   او. شخاناي شـهر لجـه مشـغول تـدريس گرديـد     

ترکيه خارج شد و مقـيم اسـتکهلم شـد و چهـار سـال بعـد بـا ايجـاد         
بعـد  . ئد مشـغول کـار شـد   دبستان زبان کردي با عنوان معلـم در سـو  

ــدتي ــرويج    از م ــا ت ــود را ب ــت سياســي دســت برداشــت و خ از فعالي
ــود   ــغول نم ــردي مش ــگ ک ــان و فرهن ــيش از بيســت  . زب ــاکنون ب ت

ــاره فرهنــگ و زبــان همکــاري نمــوده و گامهــاي اساســي  کتــاب ارزشــمند از وي چــاپ شــد ه اســت و براســتي درب
در شـبکه هـايي کـه از    . در اسـتکهلم را بـر عهـده داشـت     ياو چند وقت مـديريت آکـادمي زبـان کُـرد    . برداشته است

کـالس  " و  "روز بـه خيـر معلـم   "برنامـه هـايي بـا عنـوان      يشـد بـا زبـان کـرد     يرسانه هاي کشور سـوئد پخـش مـ   
و فرهنـگ کُـردي    يدر مـورد آمـوزش ادبيـات کـرد    . برنامه هاي آموزشـي زبـان کُـردي را آمـاده مـي نمـود       " يکرد

. او از زبـان هـاي تُرکـي و سـوئدي نيـز چنـدين اثـر بـه کُـردي ترجمـه نمـوده اسـت            . کتاب هاي زيادي نوشته است
  .نوشته و چاپ شده اند ياز و، مقاله هاي زيادي يدر روزنامه و مجالت مختلف کرد

را اينگونه بيان مي  يو عروس يآقاي آمد تيگريس انگيزه انتخاب و نوشتن کتاب نامزد ،استاد زبان کُردي و نويسنده
  :کند

بايد گفت که پايه و مايه افتخار . دارد يدر فرهنگ هر ملت يا قومي مراسم نامزدي و عروسي جايگاه و نقشي مهم
. ر دوره ما تکنيک بسيار پيشرفت نمود و مرزهاي فرهنگي را برچيدد. فرهنگ هر ملتي شيوه آشنايي و ازدواج آنهاست

به ويژه در کشور من روستانشيني باقي نماند و حتي چادرنشين ها و کوچ نشينان هم به شهر ها روي آوردند و خواهند 
ازمان ملي ملت کُرد که هيچ س" مخصوصا. با مهاجرت آنها به شهرها، فرهنگ نيز هجرت نمود و از ميان رفت. آورد

قوانين . زبانشان ممنوع بوده و نمي توانستند با زبان و فرهنگ خود رفتار کنند. فرهنگي برايش وجود نداشت
رسمِ از . تند و دشواري که بر آن مستولي شده بود، باعث شد رسوم و عادت هايشان را نابود و محو کند ييکسانساز

انسان ديگر مراسم . ه ديگر حال و هواي قديمي اش را گم کرده استنيز، از روي آگاهي و يا ندانست ينامزدي تا عروس
 را فرهنگي با هزاران سال قدمتانسان،  عجيب است که. چهل، پنجاه سال پيش را با کمبود هايي و يا اصالً نمي بيند

ملت کُرد به صورت  هم دولت اين کار از روي آگاهي انجام مي دهد و هم. بيند يدر زماني کوتاه از بين رفته و ناپديد م
اگر هم از آن گذشته چيزي باقي مانده باشد را هم از بين . اتوماتيک، خود ممنوع و خود يکسان نمايي را انجام مي دهد

  » اين کار دهاتي هاست« :تا جاييکه خجالت مي کشند و مي گويند. برنند يم
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ديگر مانند آنها در تاالر شهرشان مراسم اجرا . کنند يروشها و متد کشور خود را کُپي م ،و در هر گوشه اي زندگيشان
. بينيم، مي شنويم و در حقيقت کُپي آنها هستيم يکشورها، کُپي برداريشان از اروپاييهاست و ما هم آنها را م. مي کنند

  .کُپي بسيار خراب و ناشايست و غير باور! کُپي دوم و يا نه، کُپي سوم

يقات من، بايستي ما فرهنگ کهن خود را گم نکنيم، در عوض بايد تحقيق ها و اطالعات و تحق يبا توجه به بررس
 .کنيم يکنيم، جمع آوري کنيم، بنويسيم، عکسبرداري و همچنين فيلمبردار

از سويي، نابود مي شود، حل مي شود و از  .گنجينه کُردي در اين مجموعه هاي محلي پنهان مي باشد 
فرهنگ زرين و گرانقدر کُردي را شناخته اند، فرهنگ را به اسم و رسم خود سويي ديگر، همچنين در طول سالهايي که 

همين من اهميتي  يبرا. بسيار دزديده اند و حتي ترانه برايمان نگه نداشته اند. مي دزدند و به نام خود اعالم مي کنند
کُردي چند هزار ساله و  بايد ما فرهنگ. جمع آوري، تدوين و گردآوري فرهنگ محلي کُردي، قائل هستم يبزرگ برا

  .ثروتمندمان را از اين شبيخون فرهنگي حفظ کنيم

  

خودم اتفاق افتاد و در زندگي  يبرا يو عروس يمن مي خواهم در اين رابطه خاطره اي را که قبل از نوشتن کتاب نامزد
ادان سوئدي به بازديد از من با گروه معلمان و است 1989در سال . من تاثير بسزايي داشت را براي شما بازگو کنم

گروه تاتري در . آنجا رفتيم يکي از آن روزها ما به يکي از شهرهاي توريستي. دبستانهاي کشور مجارستان رفته بوديم
نمايشنامه گوشه اي از . عصر بود که گروه تاتر، نمايش را آغاز نمودند. آنجا بودند و از ما خواستند تا نمايش آنها را ببينيم

ايشان . بودند دختردو خانواده يکي از طرف خانواده پسر و ديگري از سوي . محلي آنها بود يو عروس يزدمراسم نام
ما از زبانشان چيزي متوجه نمي شديم . ، به ما گفتند"بود يدختر و عروس يخواستگار"فقط به ما اسم بازي شان را که 

د تيگريسايستاده آم 
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خواستند که دختر شان را به  يم. که چه مي شود ولي در واقع به درک زبان احتياج نبود، چون آدم متوجه مي شد
سپس دختر از ميان آنها دويد و . شخصي بدهند، که دختر خودش را بر روي زمين انداخت و گفت که او را نمي خواهد

من نمي خواستم بلند . آمد و دست مرا گرفت و به داخل صحنه کشاند که در ميان تماشاچيان نشسته بودمبسوي من 
من نيز همراه او به داخل صحنه ". پاشو برو ببينيم چه مي شود"نم و ديگر تماشاچيان به من اصرار کردند که دوستا. شوم
سپس با . خود با من صحبت کردند، اما من چيزي نفهميدم آنها با زبان. زن و مردي نيز در آنجا حضور داشتند. رفتم

. کردند يباقي بازيگران نمايش خود را اجرا م. نجا بايستماشاره به من فهماندند که هيچ مشکلي نيست فقط بايد در اي
دختر مرا از آنها . مردي که من با آنها بودم، دادند و بالخره با هم کنار آمدند يک عده آمدند و پول و جواهرات به زن و

کردن و از خنده دوباره دوستانم از ديدن من شروع به خنديدن . گرفت و سپس دستم را گرفتند و به ميان صحنه آوردند
  خدايا من دختر فراري داده بودم يا او مرا؟. شکمشان را گرفتند

به خدا آنها کولي بودند، موهاي تو مثل آنها سياه است « : گفتند يبا شوخي م موقعيکه برگشتيم استکهلم، دوستانمتا 
که اين روستايي ها مراسم  من متوجه شدم. »دانستند و دختر سراغ تو آمد يهمين آنها تو را جز خودشان م يبرا

  .گيرند ينمايش آن از توريست ها پول م يکهن شان را بصورت نمايشنامه درآورده و برا ينامزدي و عروس

کنم و در صورت امکان  ياز همان روز بود که با خود تصميم گرفتم که من نيز مراسم کُردي خودمان را جمع آور
را   "ياز نامزدي تا عروس"کتابم با نام  1991در سال . آن فيلمي بسازم سناريو آن را بنويسم و شايد که بتوانم از

چندين  (Kemal gurgu)" کمال گُرگ " بازيگر معروف کرد . نمودم، اما سناريوي آن را آماده نکردمو چاپ نگارش 
ا امروز توان آن را در اما هزار افسوس که ت. بار از من درخواست نمود که فيلمنامه آن را درست کنم تا فيلم اجرا شود

 .خود نديدم که سناريو را آماده کنم

Pirtûkên ku wî nivîsîye û wergerandîye: :            نوشته و يا ترجمه نموده است يکرمانج يکه به زبان کرد هاييکتاب
   
Em bixwînin, weşanên Skolverket, 1986. 
Em binivîsîn weşanên Skolverket, 1986. 
Em bixwînin -2, weşanên APEC, 1989. 
Ken û girîn, weşanên APEC, 1989. 
Dîroka Kurd û Kurdistanê, weşanên APEC, 1990 
Navên kurdî, weşanên APEC, 1990. 
Nişan û dawet, weşanên APEC, 1991. 
Kurterastî weşanên APEC, 1991. 
Çend gotin li ser ronakbîrên Kurd, Îsmaîl Besîkçî, weşanên Rewşen, 1991. 
Roj bi roj serê kendavê û Kurd, weşanên APEC, 1992. 
Şerê Kendavê weşanên APEC, 1992. 
Cografya Kurdistanê, weşanên APEC, 1993. 
Çêlepisîk bi gelek tiştanokan dizane, Ulf Lêfgren, weşanên Apec, 2000. 
Manga Sor paqijiyê dike APEC, 2000. 
Gotinên pêşiyan, weşanên Rewşen, 2001. 
Pêşkît û parkît, weşanên Medya, 2001. 
Ji xelatgirên Nobelê çend çîrokên zarokan, weşanên APEC, 2002. 
Şagird diçin dibistanê, weşanên Skolverket, 2002. 
Du Heval, weşanên APEC, 2002. 
Ansîklopediya Zarokan APEC, 2004 
Manga Sor Hildikişe Ser Darê, weşanên APEC, 2005. 

 

www.takbook.com



  نويسنده  مقدمه

  يخوانندگان گرام

 .باشد يم يدراز تاريخ دور و يبلکه نتيجه همه دانسته ها و دستاورد ها. ستچند سال ني ساختاردستاورد و  ،نگفره 
، اخالقيات، قوانين، هنرها، باورها، دانشهاپيچيده اي از  مجموعه. استيک ملت گذشته  يزندگشيوه  ،فرهنگ ييعن

گردد  يرفته پير و سالخورده م رفته انسان .امعه خويش فرا مي گيردز ج، اجامعهو هرچه که فرد بعنوان عضوي از  رسوم
همراه بوده يني و نقش آفر ي، حسرت و افسوس، شادي و خوشحاليو شيرين يتلخبا گرچه  زندگيش يول. و مي ميرد

بدو فرهنگ از . دراز است و دوراما فرهنگ  انسان کوتاه است، يوشن است که زندگر. ماند ينسل به نسل مباشد، 
  .هزار ساله است يدوره ا ي نتيجه يدستاورد بنابراين چنين. ادامه داردتا ابد  آفرينش بشر

 ينژاد پرست با تالش فراوان خود، سياستي در قبال يکسان ساز يهانيرو و ستعمارگرا يهمين است که حکومتها يبرا
يکسان  يکه برا يتالش ،دستباال يقدرت هاآن در اين رابطه . زير دست شان دارند ييت هاقومفرهنگ و زبان 
از يک سو فرهنگ مردم و ملت زيردست را به قانون نژادپرستانه . دهند يادامه مانجام ميدهند به دو دليل  نمودن

از . زنند تا فرهنگ خود را جايگزين نمايند يشبيخون مفرهنگ آن مردم به عبارتي ديگر به  کرده وخويش ممنوع 
  .ساختار و نظامشان را پايدار نگاه دارند ،يبا يکسان ساز کنند تا يسعي مسويي ديگر 

 يزمانها، ساي، سينما، اردو، مراسم گردشگر، راديو، تاتراز طريق دبستان، مسجد مزدورانش يرک با نيرودر دوره ما آتا تُ
 ياين شيوه ها همگي، يهترک نژادپرستان .درا بوجود آور يساز يکسان ،به سرعت و شتاب ما يدر هرگوشه زندگ يورزش

ادامه  خاورميانهفرهنگ در  يو دزد راجتا. مي برند ه پيشتند و دشوار ببه روشي  کُردرا در برابر ملت  ييکسان ساز
 يدولت ها ياز سو کُرد، ، ازميان برداشتن و به فراموشي سپاردن فرهنگيساز يکسان ،ممنوعيت، غارت، دزدي .دارد

  .بديل شده استگر به فعاليت و حرکت روزانه تستعمارا

، قوانين کُرد يعادتها و رسوم قديم يگيرد و بجا يميان دختر و پسر قرار م يو پرده ا ن دين اسالم، ديوارکردبا قبول 
 يد، نامزيانسان به مراسم خواستگار يبه همين خاطر است که هنگام. اسالم جايگزين شده است يشرعي و آموزه ها

  .نيز جان دارد ياسالم يفرهنگ، نشانه ها يها ين باقيماندها نگرد، در يان بهتر مکُرد يو عروس

گويي به را با عادتها و رسوم خود در هم آميخته و  يها نيز قوانين اسالمکُردديگر  ياما مثل هر ملت و قوم اسالم
است دور  يتاريختواند آنها را از يکديگر جدا کند چرا که اين فرهنگ مربوط به  يبافته اند تا جايي که انسان نميکديگر 
  .و دراز

، در اين بيست. کنند يدور شده اند و آنها را گم م ي فرهنگيها ها سال به سال به داليل گوناگون از اين باقيماندهکُرد
از بين برده  کُردرا ديده ام که چگونه باقيمانده فرهنگ بسياري خود موارد تغيير يافته  يسي سال اخير من با چشمها

  .نيز گم خواهند شد همان عوامل قدرتمند مابقي فرهنگ ديرينه مانسبب طي چند سال آينده به  بنابراين. شود يم
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ها که خود شاهد آن کُرد يو عروس رانن، شيريني خوکردبه همين خاطر تصميم گرفتم که رسوم خواستگاري، نشان 
همين از  يبرا. ان، مثال بياورمستکُردخواستم از هر گوشه و ايالت  يدر دوران نگارش اين کتاب م. بنويسم بودم،

مردين،  (Mêrdîn)رِها،  (Rêha)جبخچور، (Cebexçûr)بدليس،  (Bedlîs)ديار بکر، (Dîyarbekir)مناطق 
(Batman)  ،باتمان(Semsûr) مسور،س (Botan)  ،تانب (sine)سنندج ،(Sêrt)  ،رتس(Cole mêrg) 
 چگونگي اجراي رسوم، بادينان (Badînan)قامشلو و  (Qamişlo) آکرِ، (Akrê)، اربيل (Hewlêr) جولَه مرگ،

است ناخواسته چرا که من در آنجا  يآنهم موضوع. بايد که بيشتر از ديار بکر تاثير گرفته باشم. نوشتمو  را جمع آوري
نظر آنان را دريافت دادم و  ين کتاب من مقاله را با افراد زيادکردقبل از چاپ  .ميکنم يبزرگ شده ام و در آنجا زندگ

در هنگام . مکرد يورآفرستاده بودم را نيز جمع  را که به مناطق مختلف ييچند کاست از گفتگوها و ترانه ها .نمودم
ستان کُرد سراسرها در کُرد ات درخوشبختانه مراسم و عاد. قرار دادم و نوشتم ينگارش اين کتاب پايه را بر رسوم اصل

که در هر شهر و روستايي با  ندوگُومانند . نيز وجود دارد نوشناخته ادهاييضما تفاوتها و تا. نود درصد شبيه يکديگرند
بايد . مي باشد ياندکداراي تفاوتهايي  يي ديگر،به روستا ييتا آنجا که از روستا. ديرمي گ شکل ويژگي هاي خاص آنجا،

هرچند الزم است آنچه . ل آن را تغيير ندادمم و اصه ارا که شنيدم و ديدم را بصورت واقعي نوشت هچآن من بگويم 
  .است کُردبودن فرهنگ ملت  يغن و پراکندگيبه دليل و آن هم  .نوشته شده است، خودتان نيز ببينيد

به بتواند فيلمش را  يامکان بوجود بيايد و کساين اگر . ، مثل يک سناريو استارزشمندتر از يک کتاباين مجموعه 
  .است يکه آفرينشي هميشگ ممعتقد، من تصوير بکشاند

  آمد تيگريس

  1991آگوست 

             استکهلم
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  مقدمه مترجم

او که خود کُرمانج ترکيه است در مقدمه کتاب . کتابي که اکنون در دست شماست نوشته استاد آمد تيگريس است
ي ديگري را به آنها اجبار نموده اند، با که فرهنگشان را ناباورانه از ايشان گرفته اند و فرهنگ يخويش با بيان روزگار

آن را نيز  يرا مشخص و دارو يکه همانند يک پزشک، بيمارتوانسته است  ،کتابشدر ادبي  ينگارش شيواي کُرمانج
 1919در سال  (Mîr Celadet Bedirxan)رخاندت بالدکه توسط ميرج يرداين کتاب با خط التيني کُ. بنويسد

رد در حال رشد و نمو خط التيني در سالهاي اخير با اشتياق نويسندگان کُ. ت، نگارش شده استابداع شده اسميالدي 
  .است يفرهنگ کُرد

ايران در بياناتشان هنگامي که در شهر سقز  ياسالم يجمهورکه رهبر  چرا. است يغني ايران فرهنگ کُردها فرهنگ
  .ري و ورزشي جوانان منطقه را ثروت ملي دانستندحضور داشتند، زبان و فرهنگ کُردي و استعدادهاي علمي، هن

 يبر اساس نوشته ها و تحقيقاتي که صورت گرفته است، کُردهاي کُرمانجي که اکنون در شمال خراسان ساکنند، برا
متاسفانه در فرهنگ کُردهاي خراسان که از . اده شده اندپاسداري از مرزهاي شمال کشور ايران به اين منطقه کوچ د

از . در اين منطقه سکونت دارند با آميختگي با رسوم همسايه هايشان دست خوش تغييرات کوچکي شده است ديرباز
در حفظ ارزشهاي فرهنگ  يزبانانم داشتم تصميم گرفتم تا با ترجمه اين کتاب، قدم اينرو به دليل ديني که به هم

است که عالقه مند به فرهنگ ديرينه  ييام ايراني هاکُردها بلکه براي تم ياين کتاب نه تنها برا. بردارم ياصيل کُرد
  .شان هستند

آنهايي که فرهنگ مدرنشان را از . باشد يپاسداري از فرهنگ، امروزه مستحکم ترين دژ در مقابل دشمنان فرهنگ م
کنند و  يخودشان سازمان حقوق بشر درست م يبرا ،ما يآنهايي که با سمبلهاي آزاد. غرب وارد فرهنگ ما نموده اند

را نفر  انرا در کشورهايشان دارند اما در زير آن خون هزار يبزرگترين مجسمه آزاد. نمي دانند يهيچ چيز در مورد آزاد
رد نويسنده بزرگ کُ (kamuran Bedirxan)رخان دکامران ب. به خاطر درخواست هاي آزاديخواهانه شان ريخته اند

اين بدان معني است که آنکه دنبال . است شَر نيست شيرآنکه : فرمايد يخود مارزشمند معاصر در يکي از کتابهاي 
بچه و زن و قرار دادند و خون  غارت و تجاوزردهاي عراق را مورد کُ ،سالها با فريب و نيرنگ. جنگ نيست پيروز است

 يردن با زبان مادرردها که حق صحبت کدر ترکيه کُ. اعمال ننگينشان را ديدند يو جزا. شان را به ناحق ريختندانمرد
م و زين ديوان م. شنود يصحبت کنيد، آتاتُرک صدايتان را م يردشان را نداشتند از اين ترساندند که اگر در خانه هم کُ

(Mem û Zîn) را  )دست نويس( ترجمه کردند و نسخه اصلي شاهنامه کرمانجي است را به زبان استانبولي را که
را بگونه اي به سوي خود کشيدند  يردموسيقي اصيل کُ. بوده است عثماني ،يحمد خانو به آنها گفتند ا. پنهان نمودند

شود، در عجب است که عثماني ها داراي اين  يکه امروزه انسان با شنيدن دستگاه هاي موسيقي، که در ترکيه اجرا م
اقيمانده هاي فرهنگ را جمع اما فرهنگ دوستان در ترکيه نيز در تمام اين سالها با تالش فراوان ب. موسيقي باشند

سياستمداران، روشنفکران که روزي در زندان بودند و يا به اروپا رفته بودند امروزه در قالب آکادمي هاي . کردند يآور
چرا که به آنها . را به همه جهانيان اعالم دارند يرددر تالشند که فرهنگ کُ... بزرگ زبان در فرانسه، سوئد، آلمان و 
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امروز همه ما مي دانيم هدف دولت هاي غربي از اين . ت با جنگ و خونريزي هيچ چيز حاصل نميشودثابت شده اس
  همه جنگ چه بوده و هست؟

برد که قصد آنها اختالف ميان  انديشه فتنه جويانسلطان صالح الدين ايوبي سردار کُرد در جنگهاي صليبي پي به  
و با از بين بردن تاريخ و فرهنگ مليتها به فتنه  هم بيکار ننشسته انداما آنها هنوز . و مسيحيان بوده استمسلمانان 

  . دهند يهاي خود ادامه م

  .دانند يم يکُردها در هر حال خود را ايران

کنند، از مليت  يم يهنگامي که از کُردهايي که در سوريه زندگ. دانند يم يکُردها در هر کشور و هر دين خود را ايران
چرا که همين . کند ياين در مورد کُردهاي ارمنستان نيز صدق م. داند يا ايراني و از نژاد ماد مسوال شود او خود ر

اما فرهنگ و زبان آنها تا . داد که به دست استعمارگران جدا شدند يکشورها تا چندي پيش ايران بزرگ را تشکيل م
  . ه استبود يامروز نيز همان کُردي است که زبان بزرگترين اقوام قديمي ايران

در مورد ترانه هاي اين کتاب بايد بگويم . ترجمه اين کتاب اجازه مستقيم از استاد آمد تيگريس دريافت نمودم يبرا
شيوه خواندن و همچنين معاني همه  ،در پايان کتاب نمودم وآنها را ترجمه  اما زيبايي آنها در همين ساختار کُردي است
   .کلمات را در فرهنگ کوچکي قرار دادم

  توپکانلو يعباس فرهاد

  90 يسرما

  حمص - سوريه
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” Ne jina kenokî 

Ne mêrê şermokî ” 

Gotina Pêşîyan 

  نه زن خيلي خنده رو "

  "نه مرد خيلي خجول

  از کتاب گفته هاي پيشينيان

  

  

  

  

  

www.takbook.com



  Hevdîtina keç û xortan     جوان انو پسر اندختر آشنايي

 يروستايي و شهر يدخترها. بشناسدمليتها  از دختر و زنان ديگر را کُرددختر و زنان  ميتواندبه آساني  امروزه انسان
 يلبته گاها. اندازند يبافته شده را پشت سرشان م يگيسو ها و ياموهاي بلند دخترها . هستند سرلختو  يبدون روسر
بخشها  يدر برخ. پوشانند يسرشان را م ،سفيد يزنها نيز با روسر. ندشو يم ين هم ديدهرنگبا روسري هاي شهري ها 

 يسرشان را م (Kofî) ٰيوفزنها با کُهمه تا چند سال پيش . کنند و سرلخت هستند يموهايشان را آرايش منيز زنان 
سر  يها کُوفي. گذاشتند يسرشان م يبر رو کُوفيدخترها کاله و  نيز، شصت سال پيشپنجاه، همين ي حتّ. بستند

منطقه  کُوفيمدل بستن . ، مي بستندبا پارچه هاي رنگينرا  کُوفي.ندبودمتفاوت  يکديگر بابخش  زنان هر محله و هر
 کُوفيگره . با ديگر مناطق متفاوت است " (Pasûr) پاسور"و "   (Darahênê)داراهنِه"، "   (Licê)هلجِ"هاي 

اکنون نيز بعضي . اندازند يسرشان م يبر رو يسفيد رنگ يروسر بلند است و و قرار مي گيرد در پشت سر) منگوله(
هاي کُردهاي مناطق دشت تا کُرد کُوفيکاله و . بندند ينم کُوفيديگر  جوانتر ها اکنون يول. به سر دارند کُوفيپيرزنها 

و با پولک هاي طاليي و نقره اي آذين بندي شده  پهن و گره ندارد زنان دشتي کُوفي. مناطق کوهستاني متفاوت است
 ياما گره اش در جلو م است، پهن کُوفينيز  (Serhed)"درحس"در منطقه . با ديگر مناطق فرق دارداينرو از  .است
لباس خاصي پوشش و  و پسرهاي کرمانج مردها يبرا. زن و دختران شبيه يکديگرند ي، لباس و پوششهاجليقه .خورد

  .وجود ندارد

 يم يعروس ي، مراسم و يا جشنهايمهمان باغ،دشت،  ،منسرخرديگر را سر چشمه، ي جوان يکهاپسرو  دختراغلب  
خواهند  يجوان م يپسر ها يوقت. دل بستن استسرچشمه  گوييستان جاي عاشق شدن و کُرد يچشمه ها. بينند
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را از  آنهاآنکه بخواهند  يبرا. پايند يايستند و آنها را م يروند سر چشمه يا اينکه در سر آنها م يرا ببينند م يدختر
 يکه ليوان آب نباشد کوزه يا سطل آب دختر را سر م يهنگام. خواهند ييک ليوان آب از دختر م يگاه يکتر ببينند،نزد

باشد و سرش را  يدختر هر چقدر خجالت. کنند يکنند و دختر را برانداز م يکشند و آن موقع بين هر جرعه نفس تازه م
کوزه و سطل خاليست که در کنار چشمه مانده و دختر و پسر دست  اغلب. پايند يآنها را م يپايين بگيرد؛ اما زير چشم

 ين با هم را مکرداوقات دختر ها و پسرها به هم قول فرار  يگاه. دوند يروند و م يبه دست هم به کوه و دشت م
در . کند يم يا پنجره با پسر فرار ببندد و از در يخانواده دختر خوابيده اند او بغچه اش را م يشب هنگام، وقت. دهند

  .بدهند يفراررا بزرگ شد دخترها  يدهند که چگونه وقت يپسرشان را آموزش م يها هنوز هم از کوچککُردان يم
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   Bûkbazî عروس دادن يفرار يباز

گروه  بچه ها به دو. کنند يرا اجرا م ي، بچه ها اين باز"   (Semsûr) سمسور"در اطراف " مناطق مخصوصا يدر بعض
 .شوند يطرف عروس و گروهي از طرف داماد م يگروه. تعدادشان بين هفت تا دوازده نفر متغير است. شوند يتقسيم م

. گردد يشروع م يباز. کنند يم يدو نفر قبراق هم از داماد پاسدار. شود ينيز داماد م ينقش عروس و يک هااز آن ييک
داماد به تنهايي نمي تواند عروس را . شود يخارج م ياز باز ييعن. دمي مير بخورد، به کمرشدست که سه بار  دامادي

عروس را  يداماد وقت. قرار دهند شرا در دستعروس دهند و دست  يمي بايست دوستانش عروس را فرار. دهد  يفرار
را  ياين باز" ثرااک. يابد يپايان م يدر اين لحظه باز .از همانجا شروع شده است يبرد که باز يبگيرد او را به جايي م

  .مهتابي و در بيرون اجرا مي گردد يدر شبها

 Bi gelemperî dawiya keçrevandinê .   مرگ است ،ان دختر دادن يپايان فراردر مجموع 

mirin e.  

اما در . ندهد شايسته نيست يرا فرار يپسري که دختر. استطبيعي  يدادن دختران موضوع يمناطق فرار در بعضي
ن دختر کردبارها بعد از شنيدن خبر فرار . رساند ي، بحث را به پايان ماست که دختر و پسر کشتن مناطق، يبعض

در بعضي از . افتند تا دخترک و پسرک را بگيرند ياطراف م يخانواده اش به دنبال دختر به کوه، روستاها و شهرها
. گردند يپيدا نکنند، به خانه شان بازم ا راالي چهل روز آنه يستان اگر قوم و خويش پدر عروس تا سکُردمناطق غرب 

گذرد باز هم اگر  ين مکردتا ده سال پس از فرار  يگاه.  کشند يم ماگر آنها را با هم ببينند هر دوتايشان در د يول
 در ارتباط با دختر يبر اساس شرايط منطقه و خانواده ، تصميم گير. کشند يدختر يا پسر را م به دست بياورند، يفرصت

  .کند يه تغيير مکردو پسر فرار 

از پيش ببرند و  يباشند يا اينکه خانواده دختر ناتوان باشند، آنگاه خانواده دختر نمي توانند کار ياگر خانواده پسر، قو
کنند و از خانواده خود بيرون  يحرام م يدر آن زمان شير مادرش را به و. نيست که دختر و پسر از هم جدا بشوند ينياز
  .آورند يو آنها را به سر صلح م کند يم يمياندار يوقتها نيز از بزرگان خانواده ها ، کس يبعض. ندازندا يم

پدر . رود يگيرد و به خانه پدرش م يبه دنيا مي آيد، دختر بچه اش را م يه بچه اکرددختر فرار  مناطق که از يدر برخ
يا اينکه دختر و پسر با کفن و صابون ، خودشان به  .بخشند يم ،شانخوشگلو مادر دختر از آن پس او را به خاطر نوه 

  .بخشد يآن موقع پدر دختر، آنها را م" يا ما را بکشيد، يا ببخشيد:"گويند يروند و م يخانه پدر دختر م

ن از ترس مرگ وجود کرددادن وجود داشته باشد به همان اندازه ، کشتن و فرار  يها چه قدر دختر فرارکُرددر ميان 
با بروز اين اتفاق . و دين هنوز هم قوي هستند ي، قوميشود چرا که رسوم طايفه ا يباز هم اين رخداد تکرار م رد امادا

 اگر پسر و دختر نتوانند با اختيار دلشان با هم ازدواج کنند، آخرين راه چاره. کنند يو گرفتاريشان افزون م يها بر بيچارگ
  .ندارند يشوند و از مردن و در به در شدن ترس يبه اين موضوع دلگرم م دختر و پسر عاشق هم. دادن است يفرار

  Herêkirin û bardanînمقدار جهيزيهتعيين قول گرفتن و 
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با . دختر و پسرهايي که از يک روستا ، شهر و بخش ها نيستند همديگر را نديده اند و نمي شناسند ازدواج ها، بيشتردر 
است  شب ازدواج ديگر. نشان مي کنندپسرشان  يرا برا بچهگيرند و دختر ر تصميم ميديدن وآشنا شدن آنها پدر و ماد

گرفتند و به هم  ياخير نيز پدر و مادر تصميم م يتا همين سالها... کور، لنگ، کوتاه، کچل : چه پيش مي آيد: و بخت
مناطق اين  يهنوز هم در برخو هزار افسوس که . شد يدادند و همانگونه هم م يپسر شان را م قول ازدواج دختر و
را  بچه ها  يدر خيلي از مناطق در دوران خردسال. اما سال به سال کمتر خواهد شد. مثل قديم ييعن. موضوع وجود دارد

و  يشوند، لجباز يآنها بزرگتر م يوقت يگاه يدخترعمو و پسرعمو ول" مخصوصا. کنند يهم نشان م يبرادر گهواره 
  .شود يبين خانواده ها م يف هاآنها باعث اختال يگرفتار

اينگونه . بزرگ اين است يبدبخت. دهند يساله م 70-60 يساله شان را به پيرمرد 17-  16پدر و مادر، دختر  يگاه
نيز پولدار است و يا  يگاه. بچه هايش بزرگ هستند يا پسر ندارد دهد که يا ير در مورد پيرمردهايي رخ متبيش مسائل 

شود که در مقابل دعواهايي که يک نفر کشته مي شود، طرف مقابل يک دختر به خانواده  يمباعث  يمسايل خون
  : از آنها ترانه دايي جميل است يدر اين رابطه نيز ترانه هايي وجود دارد که يک. مقتول بدهند

Xalê cemîl                             دايي جميل                                                                       

Erdem dibêje: :                                                                                                   گويد ياَردم م
Xalê Cemîl, Xalê Cemîl, Xalê Cemî    ،دايي جميل، دايي جميل                                  دايي جميل 
Xalê Cemîl wez gune me                                                                    دايي جميل من گناه دارم
 Lo lo Xalê Cemîl min heyrano                                                       آهاي دايي جميل من حيرانم
Welle tû extîyarî dîno wez gede me.                            به خدا تو پيرمردي اي ديوانه و من گدايم
Lo lo Xalê Cemîl emrê te çûye çil û şeşan. .         آهاي دايي جميل عمر تو چهل و شش شده است
Wez çardeh me                      من چهارده ساله ام                                                                      
Lo lo Xalê Cemîl malşewityo                                                       آهاي دايي جميل خانه سوخته
Ji min veger wez stûxwar û bê care me                       از من برگرد که من گردن کج و بيچاره ام
Xalê Cemîl malşewityo خانه سوخته                                                                         دايي جميل 
Wez ne pariyê devê mûrdarê fen ate me                 و من لقمه دهان پا لب گوري مثل تو نيستم
Xalê Cemîl dibêje:                                       :                                            گويد يدايي جميل م 
Lê lê Erdem Xanimê sibeye                                                                   م خانم دوشيزهآي اَرد
Li min û li dîyarê qerdîlekê      من روشن است اي دلبر من                                                   يبرا
Lê lê Erdem Xanimê min heyranê آخر من حيرانم                                                آي اَردم خانم
Qamkinikê, lê meşwerdek رصدا                                                         پقد کوتاه، اما مثل اردک 
Qise û galegal û gotinê şeytan û fesedan                          قصه و حرفهاي شيطان و فاسد است

www.takbook.com



Bila xwedê te'ala biqedêne بگذار تا خداوند باالمرتبه آنها را از ما جدا کند                                        
Miradê min û Erdem Xanimê                       من اي اَردم خانم                                       يآرزو
Şevek ji şevê payîzê heta sibê يک شب از شبهاي پاييزي تا به صبح                                            
Bira wê çaxê li ser sênga min peya be سينه من آرام بگيرد                    يبگذار آن موقع که بر رو 
Qasidê mîrata qolfelekê است که قاصد آسمانها ميراث مرا برايم آورده                                  آن موقع
De gidî lê lê, Erdemê                                                                              آي دختر بال، اي اردم
Dê gawirê, bav eceme                                                   و پدر عجم است                    يمادر گبر
Ez qisekî rûniştime li kêlekê                                                      من يک کم نشسته ام در کنارت
Bila dîsa wa li cemê.                       بگذار باز هم در کنار من باشد                                                
    

شود و يا مي ميرد، اگر  يم برادر بزرگ کشتهکه  يگاه. کنند يکه شوهرشان را از دست ميدهند اغلب ازدواج م يزنان
زن صبر کند و ازدواج نکند  کوچکتر داشته باشد بايد که  يبرادر کوچکتر داشته باشد و يا برادر نداشته باشد و پسرعمو

ساله باشد  هفت يا هشتاگر برادر شوهر و پسرعمو،  .اينکه پسرعمو شوهر درگذشته اش بزرگ شودکه برادرشوهرش يا 
ها رسم هست که زن بيوه از خانه بيرون نرود و با کسي کُرددر ميان . بايد که زن بيوه، چند سال ديگر نيز منتظر بماند

  . ازدواج نکند يديگر

شود که اگر دختر و پسر  يبه اين صورت شروع م يمراسم خواستگار. يگرديم به مراسم خواستگار ياما، ما اکنون برم
. رسانند يرا به گوش پدر و مادر دختر م يزنهاي طرف داماد در ابتدا به صورت مخفيانه قرار خواستگار. روستايي باشند

 ين به خانه پدر عروس مسپس پدر و مادر پسر با تعداد بزرگان خانواده شا. کنند يراه رفتن به خانه پدر دختر را باز م
 شب يتا نيمه ها و. را به ميان نمي آورند يگردد و ايشان نيز از اصل موضوع، سخن يدر ابتدا از آنها پذيرايي م. روند

 يکديگربه ديگر ديروقت شده است، طرف داماد با چشم . گويند يبار سخن مو اوضاع کار و  زمان گذشتهدرباره 
نظر همه که مي خواهد صحبت را شروع کند، با يک سرفه  يدر اين هنگام کس. از کندميفهمانند که اصل موضوع را ب

و  را به گوش پدر بزرگ و پدر دختر يکم و زياد، موضوع خواستگار. کند يکند و گلويش را صاف م يرا به خود جلب م
 يآيا شما مي دانيد، که ما برا «: کند ياگر پدرش در قيد حيات نباشد به بزرگتر دختر اعالم و خواسته خودش را بيان م

اگر شما . ما به امر خدا و دستور پيامبرش، لطف شما را ميخواهيم"و روي فرش شما نشسته ايم؟  چي به خانه شما آمديم
  »! بخواهيم) يا پسر فالن کس ( پسرمان  يرا برا نما را اليق بدانيد، آمده ايم که دخترتا

ن و ندادن کردرد  يبرا. دگيرمي خودش را درخواست ايشان  برابر در مورد ،خواه موافق، خواه مخالفسپس پدر دختر 
اما، هنوز ! کنم يهم م )يقربان( قبرشما  يه اهللا من دخترم را براواهللا ب« : آورد ياز هزار چشمه آب م ،دخترش به آنها

. نان گريه ميکند يهنوز برا يکطفل .در هنگام جنگ از هم جدا کندرا  دو تا مرغنميتواند  ينمي فهمد و حت. بچه است
  .» ... از مامانش آب و نان مي خواهد
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کامل است و بدون . کدبانويي است ماشاء اهللا. جناب دختر شما از سر ما زياد است نه؛: کند يخواستگارها هم شروع م
  . قبولش داريمهمين جوري را بگو ما " بله"شما ! هيچ ايراد

  . نمي افتد يهيچ اتفاق باشدناگر دل پدر و مادر اما . آورند و مي برنندهم مي  يبا اين روش به ساعتها برا

اما، اگر به دل پدر دختر نشسته باشد، بعد از چند ساعت انگار که . تا سحر هر دو طرف بر سر حرفهاشان اصرار مي کنند
  ". دين تا ما با هم مشورت کنيمب، پس به ما مهلت بخُ: " ميگويديا نخواهد آنها را در همانجا ناراحت کند، باشد  يراض

  ".شما اگر ما را اليق مي دانيد، من به خاطر شما بايد بگويم که دختر خودتان است:" دگوي ير مدخت پدر يهگا

کنند و کوچکترها  يم يبزرگترها هم با هم روبوس. دگير يمبلند مي شود و دست پدر دختر را اش  نمايندهپدر پسر يا 
يا اينکه . کند يبله گفتن خانواده دختر، پدرش بار آنها را اعالم مبا  يگاه. دي بوسنها را مروند دست بزرگتر يهم م

سنگين باشد و در توان خانواده پسر نباشد، به  يلکه اين بار خي يهنگام. عالم ميکندمقدار شيربها، طال و اسباب را ا
و بلند ميشوند و " ي سنگين است و در توان ما نيستجناب؛ واهللا اين بار خيل:" گويند يکه او ناراحت نشود، م يگونه ا

  . روند يم

 ين نرخ شيربها را ياد مکردمقابله و کم  يروشها را برا يپدر پسر بعض يقبل از رفتن به خواستگارمناطق  ياما در برخ
دهند و با  يتر ميک قوم به قوم ديگر دخ ييعن. موضوع دختر دادن و دختر گرفتن نيز وجود داردها کُرددر ميان . گيرد

به اين  يبه کرمانج. شود يکنند که باعث مستحکم شدن روابط آنها با هم نيز م ي، از همان قوم عوض ميدختر ديگر
در اينگونه وصلتها هر . دهند ينيز دخترشان را به برادر عروس م يگاه .گويند يهم م Berdêlîيا  Gorînدختر ها 

در بعضي مناطق . کند يعروس خودش خرج م ياينطوري هر کس برا. ندشو يدو طرف از شيربها و جهيزيه راحت م
  .ديگر نيز هم جدا شوند يآنها ،در مقابلاگر يکي از آن عروس و داماد ها از هم جدا شوند، بايد که 

  Salixdana bûkê   ن عروسکردتوصيف 

  : کنند يعروسشان م وصفع به ، شرويکه با مردها رفته بودند خواستگار يزنان يدر برگشتن از مراسم خواستگار

  : مما خود او را رو زمين ديدياما خواهر جان «

لبهاي سرخ و ابرو هايي با همين ، سياه  هايچشمصورت گرد و سرخ و سفيد مثل سفيدي برف کوه سيپان و خالت    
و  قد. ويش نميرسدآدم، به يک باز يپا ساقهر دو تا  .ه استکردقلب پسرم را مجروح و اسير  است، که همانند تير

 !نه هايش کمتر از يک متر نيستاش !نه پسر تو !به سر پسر من قسم .ستا )مانکَن( رکه ايچوب تَمثل  وي بلند باالي
راه  يوقت .بي نظر باشد مثل بچه غزال است .رسد يتا پشت کمرش مو مثل مار بافته شده اش موهايش بلند و سياه 

آنقدر توانا و سختکوش است . لرزد و تکان ميخورد يآيد زمين زير پاهايش م يمي رود، صداي جرب و جرب پاهايش م
آنها هم مانند ما . مطابق سليقه ما است. واقعاً زن خانه است. دستش انجام دهد کتواند کار هفت تا خانه را باي يکه م
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آدم دختر ! ه ما چهب يول. است سادهآدم است و پدرش يک  خسيساما، مادرش  .در دامن مادرشان بزرگ شده اند
  » !شايسته يک مطرب را هم به خانه اش مي آورد

  

 Belavkirina bişare  ن کارت دعوتکردپخش 

)  Qomçeهمچ، قPerûُ روپ(  فراخوان يقبالً طرف داماد سينن، کردمطلع  ين و جواب گرفتن براکردپس از نشان 
 يداماد را بين مردم پخش م) کنند يدرست م يمنظور شيرينبه اين (  فرستند و آنها نيز فراخوان يرا به خانه عروس م

  .»  ما دخترمان را داده ايم پسر فالن کس«:  گويند يکنند و م

فرستند و طرف داماد نيز آن را در ميان  يکنند و به خانه داماد م يسپس خانواده عروس نيز فراخواني آماده م
به هر حال، همه متوجه اين رويداد خوش . کنند يشان پخش مآشناهايشان، هم روستايي هايشان و منطقه دور و بر

. شود يگفته م (Destgirtî)يرتستگدو به پسر  يستخَ (Xestî)به دختر . شود نامزد يدختر ديگر م. شوند يآيند م
      .گويند يم يمناطق نيز به هر دو خَست يدر بعض

با بيگانه  يدر نامزد يبوده است که دختر يدر موارد يحت. ش نزديک مرسوم استقوم و خوي ها ازدواج باکُرددر ميان 
اش را با دختر به  ياز اقوام نزديک در مقابل او قرار گرفته، در اين شرايط الزم است که بيگانه، نامزد يباشد و شخص

 يم يکُرددر اين رابطه يک ضرب المثل . مخصوصاً اگر پسرعمو و دخترعمو باشند. هم بزند و پايش را عقب بکشد
 :گويد

  Pismam dikare dotmamê ji hespê peya bike. تواند دخترعمو را از اسب پياده کند يپسرعمو م 

نيز از  ه است، طرف مقابلکردادعا  يشکه پسرعمو يده و هنگام، عروس شبوده است که دخترعمو يمواردهمچنين 
ها دل بستن دختر عمو کُرد در ميان. رگ بشوندبز يکنار مي روند، چرا که نمي خواهند باعث گرفتار يميان اين نامزد

ترانه بيا  ياز آن سروده ها ييک. وجود دارد يدر اين باره سرگذشت و ترانه هاي زياد. به اسم و رسم است پسرعمو به
  :دخترعمو است

Were dotmam   بيا دختر عمو                                                                        

Were dotmam xweziya mala me cîranê mala خانه             يخانه من، آهو يبيا دختر عمو آرزو
Hev bîya (2) بيا بيا                                                                                                                  
Hî, Hîî, Hîîî… )                                                                                                .آوا...      (هي هي   

Weylê bira şîv li male tune bîya آي بگذار شام در خانه نباشد بيا                                                 
Dotmam tim û tim li ba min bîya همراه من بيا                                              دختر عمو هميشه 
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Were dotmam de dotmam dotmam dotmam                                 بيا دختر عمو دختر عمو
De lê dotmam dotmam dotmam                                                            دختر عمو دختر عمو
De hê dotmam hezar car dotmam                                                         دختر عمو دختر عمو
Hî, Hîî, Hîîî…                                                                                                          يه يه يه
Were dotmam ev çî kul e, ev çî êş e, ev çî derd e. است     يبيا دختر عمو اين چه درد و گرفتار 
Hey dotmam ev çî kul e, ev çî êş e, ev çî derd e. است       يدختر عمو اين چه درد و گرفتار يا 
Ûy de tu ji xwe çavên xwe kilde, تو که مژه هايت، خودش سرمه اي است،                               يا 
biskê xwe şeke, gûliyê xwe berde زلف هايت را شانه کن، و گيسويت را بيرون بيانداز                       
Em de heyran Xelatê, Sîpanê bibin mêvanê Xecê û Sîyabend e.                                

.        بيا تا ما، حيران کوه خالت و سيپان، مهمان خَجِه و سيابند شويم  

Were dotmam de dotmam dotmam dotmam                                 بيا دختر عمو دختر عمو
De lê dotmam dotmam dotmam                                                    آهاي دختر عمو دختر عمو
De hê dotmam hezar car dotmam                                   آهاي دختر عمو هزار بار دختر عمو      
Hî, Hîî, Hîîî… ....                                                                                                      يه يه يه
Ûy de dotmamê xwezî çave min birjiya     دختر عمو کاش تو را نديده بودم                      يا    
Were dotmam wez nehatama wî alî (2) بيا دختر عمو تا من نيامده ام آن طرف                           
Hî, Hîî, Hîîî… .....                                                                                                     يه يه يه
Wey dê min dotmama xwe ya çavreş. دختر عموي سياه چشم من                                       يا
Nedîta bi vi halî کاش کسي به اين حال گرفتار نشود                                                                       
De çawa sala îsalî wezê bî te xelas kim. ن برسانم                        چگونه امسال را بدون تو به پايا
Van cejna vê serslê                                                                                اين جشن هاي نوروز را
Were dotmam de Were dotma بيا دختر عمو دختر عمو                                                           
De hê dotmam hezar car dotmam                                           بيا دختر عمو هزار بار دختر عمو
Hî, Hîî, Hîîî… .....                                                                                                يه يه يه يه

             

(ji kaseta Şiwan perwer) از کاست شوان پرور                                                                             
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    Şîranîتعيين روز شيريني خوري

خانواده پسر . را مشخص کنند يخور ي، طرف پسر از خانواده عروس درخواست مي کنند که روز شيرينيبعد از نامزد
خانواده عروس نيز آشنايان نزديکشان را مطلع و به . روند يبر مي کنند و به خانه پدر عروس مآشنايان نزديکشان را خ

  . خانه خود دعوت مي کنند

 يدر اين مراسم، شاد. گويند ي، نشاني هم م)يشيرانبه کرمانجي (شيريني خوري ستان به کُرداز مناطق  يدر بسيار
 يکله قند يو. گردد يمجلس ساقدوش داماد نيز انتخاب و معرفي مدر بيشتر مناطق در همين کنند و  يبرپا م يکوچک

اگر بخواهند . به اين اتفاق قند شکستن مي گويند. هستم) برادر گفته(گويد که من ساقدوش  يگيرد و م يبه دست م
 يهاپسر يندر زمان قديم، مراسم شيرا. کنند که با هم کنار بيايند يم يرا، ساقدوش کنند، سع يکه يک نفر بهتر از و

خودش  يقديم، طرف داماد برا .کشيد يطول م يعروسمراسم اصلي روز مانند  دو يا سه يخان، مير، آقا و کدخدا، گاه
از طرف عروس يک نفر  از. مهمانها مي آورند ياما در اين سالهاي اخير فقط شيريني و شربت برا. مي گرفت يشيران

 ياين پول برا. آن است، پول مي اندازند ير آن مجمع که شربت بر روگرداند و طرف داماد نيز د يشربت م، خودشان 
پدر زن، پدرشوهر، مادرزن و  يبا نوشيدن شربت، چشم ها. گرداند يماند که، شربت را در ميان مهمانها م يکسي م

از مهمان ...  و سپس با شيره انگور، سيب. گويند يگردد و ايشان اين پيوند را به يکديگر تبريک م يمادرشوهر روشن م
دست چپ عروس قرار ر انگشت را د يحلقه نامزد. مي گويند يبه اين مراسم شيرانبه همين علت . کنند يها پذيرايي م

، مقدار يمناطق هنگام مراسم شيران يدر برخ. دهند يمکادو ميدهند و يک دست لباس و يک جفت کفش نيز به او 
خانواده داماد نيز مطابق همان خواسته ها، . کنند يخواهند نيز روشن م يکه از پدر داماد م يشيربها، جهيزيه و لوازم

  .کند يخود را آماده م

      Şîranî biçûk کوچکخوري  ينيريش

وجود  يستان ، دو مراسم شيرانکُردجنوب  شهرهاياز  (Akrê)از مناطق اطراف شهر دياربکر و نيز شهر آکرِ  يدر بعض
در . گردد يزنها بر پا م يهر دو مراسم نيز، تنها برا. بزرگ مي گويند يشيران يديگرکوچک و به  يشيران يبه يک. دارد
خانواده  ند و سپسکردکوچک برپا مي  يابتدا شيران پيشتر،. گويند يگذاشتن م يسم شيرانمناطق به اين مرا يبعض

ند کرد يو عروس آينده شان مانگشتر در دست دختر، . بردند يپسر، يک دست لباس و انگشتر طال به خانه پدر دختر م
خانواده . شود يمراسم بحث م يکوچک در مورد زمان و نحوه اجرا خوري يندر شيري. ندکرد يبرپا م يکوچک يو شاد

اين درخواست بارها بوجود . دختر هر چقدر طال و لباس بخواهند، الزم است که خانواده پسر، به آن جامه عمل بپوشند
   .ي ناخواسته شده استو جدايي ها يآورنده گرفتار

توانند پاي خويش را عقب بکشند و از  يزمانيکه خانواده دختر طال و جهيزيه بيشتر از حد درخواست کنند، خانواده پسر م
عروسشان چقدر  يو دلبر يتا طناز تر را ببينندکوچک دخ يخواهند در هنگام شيران يزنها م .اين وصلت دست بکشند
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بزرگ و کوچک وجود  خوري يناز مناطق شيري يدر بعض. کنند يعروس را کنترل م هر حرکتي از زير چشمياست؟ 
   .دگرد يم خوري برپا يندد يا اينکه فقط يک مراسم شيرياجرا مي گر يمراسم نامزدآن  يندارد و بجا

 

      Şîranî mezin اصلي خوري ينشيري

ر دو خانواده آشنايان نزديکشان را دعوت ه. بزرگ است ييک شاد. است يهمانند مراسم عروس خوري اصلي ينشيري
بزرگ،  يمثل شيران. خرنند و به مراسم مي آورند ي، کادو مانمهمانها نيز بر اساس نزديک بودن و توان ماليش. کنند يم

 يدختر را آرايش م .بر پا مي گردد و اکثر مهمانها زنها و دخترها هستندکوچک نيز در منزل پدر دختر خوري  ينشيري
 . نشانند يم يبر روي صندل اتاقو او را در ميان کنند 

 

 

يکي از آن ترانه ها نيز ترانه ي زيباي . زن ها در دورش حلقه مي زنند و با کل زدن شروع به ترانه خواندن مي کنند
.آهاي دختر عمو است  

Lê domamê                                           دخترعمو                                                                 
  Lê domamê naz im, naz im دختر عمو نازنينم نازنينم                                                               
  Xelkê xulamê naz im, naz im             مردم غالم تو، نازنينم نازنيم                                            
  Em hatine te dixwazin خواهيم                                                                     يما آمديم تو را م 
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  Bi cotek guher, ferek bazin با يک جفت گوشواره و يک دست النگو                                             
  Ser nîşana te dixwazin خواهيم که تو را نشان کنيم                                                               يم
 Lê domamê îro, îro اي دختر عمو امروز، امروز                                                                            
 Dîk bangdane dikê nîvro                                                                 دهد  يخروس ظهر بانگ م
 Ro li me bû sed û sîh ro, روز                                                                   يروز با ما بود صد و س
 Lê domamê naz im, naz im                                       دختر عمو نازنينم، نازنينم                         
 Xelkê xulamê naz im, naz im مردم غالم تو، نازنينم، نازنيم                                                        
 Em hatine te dixwazin            خواهيم                                                           يما آمديم تو را م 
 Bi cotek guher, ferek bazin با يک جفت گوشواره و يک دست النگو                                              
 Ser nîşana te dixwazin خواهيم که تو را نشان کنيم                                                               يم 
 Lê domamê îşev, îşev دختر عمو امشب، امشب                                                                    اي  
 Xelkê xulamê îşev, îşev مردم غالم تو امشب، امشب                                                                   
 Dîk bangdane dikê nîvşev                                                    دهد       يخروس نيمه شب بانگ م
 Şev li me bû sed û sîh şev. شب                                                            يشب با ما بود صد و س
 Lê domamê naz im, naz im                    دختر عمو نازنينم نازنينم                                             
 Xelkê xulamê naz im, naz im مردم غالم تو، نازنينم، نازنيم                                                        
 Em hatine te dixwazin خواهيم                                                                      يما آمديم تو را م 
 Bi cotek guher, ferek bazin با يک جفت گوشواره و يک دست النگو                                              
 Ser nîşana te dixwazin خواهيم که تو را نشان کنيم                                                               يم 
  

کوچک، درخواست  يخانواده داماد، آن لباس و طالهايي که در شيران قبل از اينکه هر کسي کادوهايش را پيشکش کند،
ببينند يا اينکه به لحاظ کيفيت، ارزش نداشته  ياگر خانواده عروس در آنها کبود. يک نام مي برند شده بود را يک به

ميان مي آورند و  سپس يک سيني به. را جبران کند و آنها را از نو بخرد يباشند، الزم است که خانواده داماد، کسر
از خواهر، زن برادر، زن عمو، زن دايي و خاله داماد . در آغاز نوبت طرف داماد است. کنند ين هدايا مکردشروع به باز 

در اين ميان يک نفرکادوها را باز مي کند و اسم . روند يم دوست و آشنايان داماد يبه سو کنند و سپس يشروع م
زمانيکه همه . کشند يبا باز شدن کادو زنها دست ميزنند و کل م. بلند اعالم ميکندکه کادو را آورده است، را  يکس

در اين مرحله نيز، خانواده . شود ين کادوهاي طرف عروس مکردکادوهاي طرف داماد باز شدند، در پايان نوبت باز 
 .کادوهايشان را تقديم کنند بايست يدختر و سپس بقيه مهمانها  م يمادر، خواهر و زن برادرها يدرجه يک دختر يعن

 يدر پايان از مهمانها با ترشک و گوشت پذيرايي م .گردد ينيز مشخص م يبزرگ است که زمان روز عروس يدر شيران
 .شوند يمهمانها خارج م شود و سپس
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  Qelendbirin  تعيين شيربها

اما باز هم با . ب بسيار سنگين استو برعکس در جنو. شيربها خيلي سنگين و زياد نيستستان کُردجنوبي شمال در 
. وصلت هاي مستحکمي صورت گرفته و مي گيردي، کُردوجود سنگين بودن مقدار شيربها و سخت گيري هاي سنتي 

مالي روستا، کدخدا، افراد سرشناس و دوستان محترم را از  ر بصورت جداگانه،شيربها ، طرف دختر و پستعيين شب 
بيشتر اوقات پدر عروس و داماد صحبت . خودشان وکيل انتخاب مي کنند يرف نيز براهر دو ط. کنند يمراسم مطلع م

خانواده عروس با وکيلشان توافق  ،پيش از شروع مراسم. صحبت مي کنند يشان از جانب آنهانميکنند و فقط وکيل ها
 يوکيل سمت داماد نيز، م. ننداو مرزي تعيين مي ک ييا اينکه برا. مي کنند و بايد که وکيل از حرف آنها پايين نيايد

  .تواند از زير بار درآيد و اگر نرخ زياد باشد، ديگر چانه بي خودي نزند يچقدر م داند تا

مهم است، مهمانها پيش از شروع مراسم با هم صحبت ميکنند و سپس وکيل  ياين مراسم همانند شب خواستگار
  :کند و بحث شيربها را باز مي کند يسمت داماد شروع م

  » اينجور نيست؟! ؟ بايد ما برگرديم سر کارمان!جمعيت، مگر بس نيست يآها« 

  »بله بفرماييد. بله« :کنند و چند نفر از مهمانها مي گويند يسکوت م يهمگ

ببينيم چه قدر است؟ چه . بايد اين دفعه مقدار بار ما را مردانه بگوييد« : گويد يوکيل صحبتش را ادامه مي دهد و م
  »ف را ميکند؟اين لط يکس

  »بله بفرماييد« :کند و ميگويد يوکيل طرف عروس گلويش را صاف م

   !کنم يلطف از شماست و فرمايش از شماست، بفرماييد خواهش م« :وکيل طرف داماد 

تعيين و  يبيشتر اوقات در هنگام خواستگار. به سوي وکيل طرف عروس است ياز اين به بعد چشم و گوش همگ
  .دهند يکنند و سخنان آنها را گوش م يپشت در و پشت پرده مردها را تماشا م شيربها ، زنها از

کم ) عليه السالم( نصفش را من به خاطر خدا و پيامبرش . است ...شير بهاي ما « : کند يشروع م وکيل طرف عروس
مان کم مي کنم و مالي عزيز روستاي يمن پانصد هزار به خاطر مجلس حاضر کم مي کنم، دويست هزار برا! مي کنم 

 يغير از اين شما بايد برا! تازه؟ !خب حاال چقدر حساب ميکنيد. کم مي کنم يدويست هزار هم بخاطر جناب استاد فالن
  ».، بخريديدايي دختر هم يک تفنگ دولول شکار يبرادر دختر يک تفنگ چهارده خور و برا

باد، باري بر دوش ما گذاشتي که ما ديگر توان بلند شدن خانه ات آ« :شود يپسر بلند مخانواده آه و ناله اي از سمت 
در توان ما بار ! اين غنيمتي است؟ خدا به تو خير بدهد و هفتصد جد و آبادت! تو خانه مان را سوزاندي! نداريم بابا جان

خانه يمان را ديگر بايد برويم ! شود يکه ما چقدر ناتوان هستيم؟ مگه اين هم بار م يمگه تو نمي دان! بر ما بگذار
  »!بفروشيم
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اين  يول! از جايمان بلند شويم من قربانت بشوم، در حد توان ما بار بر ما بگذار که ما بتوانيم! نه« :وکيل طرف داماد
بابا جان به اندازه ما پارچه ببر و . مقدار شيربها را هم درست کن! بشو يدفعه بي خيال اين چهارده خور و تفنگ شکار

  »!وزبرايمان لباس بد

تا سحر مدام مقدار شيربها را کم مي کنند و . است يبه هر حال، پايان گفتگو و به اجماع رسيدن بسيار دشوار و طوالن
زماني که به نتيجه برسند و قراري بگذارند وکيل طرف داماد بلند مي شود و دست وکيل . بندند يباالخره در يکجا م

 يگذارد و اين موفقيت را به آنها تبريک م ياماد را در دست هم مطرف عروس را مي گيرد سپس دست پدر عروس و د
پول هايشان را زير تشکي که بر روي آن نشسته بودند، قرار مي دهند و اگر کم  در هنگام بلند شدنمهمانها . گويند

خواهند و  ياز خانواده عروس و داماد اجازه خروج م. گذاريم يبقيه اش را به اميد خدا بعداً م« :باشد مي گويند
به نتيجه نرسند، زمان مراسم را به دفعه اي ديگر موکول مي  يدر پايان مراسم اگر هم به علت. کنند يخداحافظي م

  .کنند

، دياربکر (Rêha) ، رِها(Mêrdîn) مخصوصًآ منطقه مردين. ستان شيربها بسيار گران استکُرددر مناطقي از شمال 
(Dîyar bekir)  ستان عراقکُردو (Kurdistana Eraqê)  ستان سوريهکُردو(Kurdistana Sûrîye) . طال

پول،  يدر اين مناطق بيشتر  وقتها بجا. به اندازه وزن دختر پول و طال مي خواهند. به سر و روي عروس مي ريزند
مثالي است  (Cembelîyê mire hekarîyê) "است يجمبلي مير هکار" ترانه. خواهند يگوسفند و چهار پا هم م
  .را به يک االغ و پوستين داده اند يبابت اينکه چگونه دختر

در اين مناطق پس از روشن شدن ميزان شيربها، پدر پسر دوستان و آشنايانش را دعوت مي کند و برايشان غذايي 
نيز کند و آنها  ياز مهمانها پذيرايي م يطرف پسر، با يک سيني چابعد يک مطرب يا اينکه يک نفر از . درست مي کند

  .باشد يشيربها جمع مي شود و کمک  مجلس به پدر داماد م ياين پول برا. روي سيني پول مي اندازند

که  يهنگام. داماد به عنوان شيربها، در نظر گرفته مي شود يبرا ييا گاودار يهفت سال چوپان يها گاهکُرددر ميان 
 يبراهفت سال  ياست که بايد و يبه اين معنکند و شيربها برايش نمي برد،  يم يپدري دخترش را نامزد کس

امروزه . هاستکُردالبته اين رسم کهن . گردد يکار کند و بعد از اين مدت با همسرش رهسپار خانه خود م پدرزنش
در اين وضعيت بايد که داماد از ابتدا يا اينکه بعد از ازدواج به . تواند اين موضوع را فقط در ترانه ها بشنود يانسان م

 يو خجالت م يرود، هم پدرزن و هم داماد احساس شرمسار يبه خانه آنها م يکه مهمان يموقع. نه پدرزنش برودخا
خوشبختانه در شهر و بخشها تصميم و . ه استکردستان اوضاع، رسوم و عاداتهاي کهن تغيير کُرداکنون در . کنند

شيربها نيز به موضوعي شرم آور و کوچک شمردني  ها است و در ميان مردم دريافتانتخاب ها با اختيار دختر و پسر
 . تبديل شده است
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                    Karûbarên serûgo يعروس وسايل تدارک

در بعضي . کنند يشوند و وسايلي که الزم است را تهيه م ي، هر دو طرف نيز آماده مراسم ميبا نزديک شدن روز عروس
  تدارک جهيزيه  و در بعضي مناطق نيز (Karûbarên serûgo) يتدارک وسايل عروسمناطق به اين رسم 

(Karûbarên cihêz)  خرند يعروس و داماد لباس و جهيزيه م ياين خانواده پسر است که برا. گويند يم. 
مادر، خواهر، خود . کند يطرف عروس نيز شروع به خريدن جهيزيه م. مهمانها، تدارک مي بينند يغذا يهمچنين برا
ن لحاف و تشک، جوراب، دستکش، پيش بند، دستگيره، ليف و کردزديک دختر نيز شروع به درست افيان ندختر و اطر

کنند اينگونه است که  ينه ساله است برايش جهيزيه درست م -بعضي مادرها هنوز دخترشان هشت . کنند يم... کاله 
جهيزيه را با دست درست نمي  يخير ديگر کسدر اين سالهاي ا. ه اندکردجهيزيه آماده  يدخترشان، کل يتا زمان عروس

دخترشان جهيزيه  ياين بار نوبت خانه پدر عروس است، که خرج کنند و برا. خرند يبازار م ازرا اين صنايع دستي . کند
در شهرها رسم اينطور است که پدر عروس بايد تمام . پول بابت شيربها گرفته اند يآماده کنند چرا که آنها مقدار زياد

اينطور است  .خرد يهمه را پدر عروس م تا لوازم ريز و درشت خانهگرفته از يخچال  ييعن .ازم خانه دخترش را بخردلو
، يکه بي جهيزيه باشد بي ارزش است و بعد از عروس يعروس. آماده آماده است يکه خانه عروس و داماد تا روز عروس

مرگش او را چه پشت سر، چه روبرويش با زبانشان  تا روز شمورد مسخره و بحث مردم خواهد بود و خانه پدر شوهر
پدر تو که اينقدر از ما پول گرفت، دو جفت : هايش در آنجا باشند، مدام مي گويند يمخصوصاً جار. نقره داغ مي کنند

و کنايه  به خانه بخت فرستاد، مگر تو دختر خانه شان نبودي؟ با اين نيش يتو را دست خال! جوراب و صابون به تو نداد
 .ماند يها در مقابل خانواده شوهرش، عروس شرمسار م
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 يترانه اينگونه مشود که يکي از آنها  يترانه هايي سروده م يو مراسم عروس يجهيزيه عروس در مراسم شيران يبرا 
 : ترانه آخ اي دوست .باشد

  

Ax lê hevalê                                                             دوست                                           يآخ ا 
Ax lê lê lê hevalê دوست                                                                                                يآخ ا 
Ax lê lê lê hevalê                                                     دوست                                            يآخ ا 
Bûk stûna nava male                                                                            عروس ستون ميان خانه
Ax lê lê lê hevalê                                   دوست                                                              يآخ ا 
Ax lê lê lê hevalê دوست                                                                                                يآخ ا 
Keçê sore çav xezalê             دختر ترگل برگل چشمت مثل غزال                                                  
Bûkê rabe rabe ser xwe                                                           عروس بلند شو بلند شو روي پايت
Daykê rabe rabe ser xwe مادر  بلند شو بلند شو روي پايت                                                           
Bûkê megrî, megrî گريه نکن گريه نکن                                                                           عروس 
Hêstrên gilor mede alî                                                                      دانه هاي گرد اشک را نريز
Hemû çûne bi vî halî د                                                                 رون يدارند به اين حال م يهمگ
Bûkê rabe rabe ser xwe عروس بلند شو بلند شو بروي پايت                                                          
Daykê rabe rabe ser xwe                                 مادر  بلند شو بلند شو بروي پايت                          
Sor sindoqê bikşîn ber xwe                                                    صندوق قرمز را به سوي خود بکش
Sor sindoqê bikşîn ber xwe صندوق قرمز را به سوي خود بکش                                                    
Derxe qata cilê tîyan برادرشوهرهايت دربياور                                                    ييک دست لباس برا
Bide nav çavên jintîyan آن را ببينند                                        ) زن برادر شوهر( هايت  يبگذار تا جار
Ax ax ….                                                                                        .....                            آخ آخ 
(ji herêma lice) )                                                                                               از منطقه لجه(  
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  Gazîkirina dawetê           ين به عروسکرددعوت 

مي  يعروس ،اولين ازدواج يک مرد يمعموالً برا. مسلمان چند بار زن گرفتن، رسم و عادت است يهاکُرددر ميان 
که  يزن بيوه و مرد ياين مسئله برا. بگيرد يزن دوم و سومش هم مراسم عروس ياست که برا يکمتر کس. گيرند

  .کند يه است نيز صدق مکردهمسرش فوت 

گردند و  يخانه به خانه م )در بعضي مناطق ساقدوش به تنهايي ( داماد و ساغدوش  يبل از مراسم عروسيک هفته ق
اما در اين سالهاي اخير ديگر داماد و ساقدوش مهمانها را دعوت نمي کنند و اين وظيفه . آنها را به مراسم دعوت ميکنند

  .باشد يبر عهده يک نفر از خانواده داماد م

ن مهمانها بر عهده کُرد، دعوت  شاطرافو  (Bajarê Siwêrekê)" شهر سوِرک"در  بخصوص در بعضي مناطق
در بعضي مناطق به اين کادو . خورجين او را پر از کادو مي کنند. باشد يپيرزن و يا زن بيوه تهيدستي از سمت داماد م

را به اطالع  يزمان و مکان عروس. ي رود او با خورجينش خانه به خانه م. شاره مي گويندجاها ب يها خنچه و در برخ
در . دهد يبر اساس شخصيت و خور مقام مهمان ها ، هديه اي از خورجين در مي آورد و به ايشان م .رساند يآنها م

خانواده هاي خوانده شده به مراسم عروسي نيز پول و يا چيز پر . شهر سوِرک اغلب اين هدايا پارچه هاي رنگين هستند
هر . گره مي زند نه او،زند و آن را دور گردن و شا ياو مي دهند و هر خانواده مقداري از آن پارچه را برش م بهايي به

که زن را مي  يبدينوسيله کسان. گردد يچقدر زن جلوتر مي رود شانه و اندام زن با پارچه هاي رنگين، آذين بندي تر م
يا نه،  ،بزرگي قرار است برگذار شود يو اينکه عروس ه استکردت بينند متوجه مي شوند که او تا حاال چند نفر را دعو

  . ، با کارت يا اينکه توسط تلفن صورت مي پذيرديعروس ين براکرداکنون خبر . معمولي و کوچک است
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 Dawet  يمراسم عروس

مشخص . اين مراسم اجرا مي گردد ت در بهار و تابستان همرالبته به ند. افتد يها در پاييز اتفاق مکُرد يمعموالً عروس
چون . شوند يزمستان آماده م يه اند و براکردو باغشان برداشت  است که در فصل پاييز ديگر محصولشان را از زمين

پولدارترها مثل مير، . کند يبارها يک هفته ادامه پيدا م. ها سه روز استکُردمراسم عروسي . استديگر موقع استراحت 
 . گيرند يم يپسرشان يک هفته عروس يرارئيس ايل ب آقا و

 

 

مراسم از پشت بام منزل داماد با . در قصه هاي کُردي، عروسي کُردي چهل روز و چهل شب به طول مي انجامد
  .يکي از اين ترانه ها اينگونه گفته مي شود. خواندن ترانه آغاز مي شود

Dê bikine toz                                                                 بياييد گرد و خاک کنيم                     
      

Dê bikine toz                                                                                           بياييد گرد و خاک کنيم
Der xaniya zavê bikine toz                                                       درِ خانه داماد گرد و خاک کنيم     
Ew zavayê bûk lê pîroz                                                            آن داماد است، عروس به او مبارک
Der xaniya zavê bikine toz…                      درِ خانه داماد گرد و خاک کنيم                                  
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  :دشو يشروع م زير با ترانهها  يمراسم عروس اغلب ،ستانکُرددر شمال 

Lê bi govendê بسوي گووند                                                                                                  
    

Lê bi govendê, Lê bi govendê ند                                                          بسوي گووند، بسوي گوو
Lê bi govendê xweş lewendê                                                         ندي خوش و زيبابسوي گوو
Min heyrana gula zendê                                       من حيران دستبند گلدار                                 
Wez ji kerba te hatime bendê                                                      من از خشم تو گرفتار شده ام
Lê bi govenda sorgulî     بسوي گووند مثل گل سرخ                                                                   
Xweş govenda bi sorgulî                                                            ند مثل گل سرخخوش است گوو
Keske sor û zer xemilî                                                   مزين شده به رنگهاي سبز، سرخ و زرد است
Sergovendgêr da milmlî رقصد شانه هايش را مي لرزاند                            يتداي گووند مکه در اب يکس
Bingovendgêr da milmlî رقصد شانه هايش را مي لرزاند                           يکه در انتهاي گووند م يکس
Lê bi govendê, lê govendê                            بسوي گووند، بسوي گووند                                    
Lê bi govendê xweş lewendê بسوي گووندي خوش و زيبا                                                         
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Îro li gundê me dawet e است                                                            يامروز در روستاي ما عروس
Sebrê ware me dawet e برپا شد                                يبعد از مدتها صبر و تحمل در محله ما نيز عروس
Govend gerya xet bi xet e گووند گشته خط به خط                                                                    
Sergovenda girtî met  ند را گرفته استعمه ابتداي گوو                                                                
Bingovenda qîz û met e                                                      ند را گرفته استدختر عمه انتهاي گوو
Lê bi govendê, lê govendê                                بسوي گووند، بسوي گووند                                
Lê bi govendê xweş lewendê بسوي گووندي خوش و زيبا                                                         
Lê bi govenda devê sûkê                                            ندي که يک سويش سر بازار استبسوي گوو
Xweş lewendê devê sûkê که يک سويش سر بازار است                                       يبسوي خوشگذران 
Def û zirne li ber şimûkê در خانه عروس و داماد هستند                             يو سرنا زن روبرو يدهل چ
Dîlan gerya ber şimûkê                                       نيز دور و بر خانه آنها برپا شده است   يرقص و شاد
Ew daweta zava û bûkê داماد و عروس است                                                               يآن عروس
Ew pîrûz be li zava û bûkê  آن مبارک باشد بر داماد و عروس                                                       
Lê bi govendê, lê govendê بسوي گووند، بسوي گووند                                                               
Lê bi govendê xweş lewendê بسوي گووندي خوش و زيبا                                                           

(Ji kaseta Şemdîn)                                                                                      از کاست شمدين     

 

 

قرمز، زرد و  يند و پارچه هابا تيرهاي چوبي مي ساز شده اي  آذين بندي (Darîka Zavê)در باالي خانه داماد طاق 
در بعضي مناطق، طاق را . تواند تشخيص دهد يم بيند، خانه داماد را يکه آنرا از دور م يهر کس. بندند يم سبز به طاق
 در  .کنند يبه اين طاق سيب و پرتغال و شکالت نيز آويزان م. خواهند عروس را بياورند، درست مي کنند يروزي که م
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 يه را مين ترانطاق درست مي کنند اآنهايي که . کنند يسر مي برند و به طاق داماد آويزان م يجاها نيز خروس يبرخ
 : خوانند

Heyla darê                                                                                                            يطاق چوب
  Gulî xwarê             گلهاي آويزان به طاق                                                                                   
Emê kî û kî bi zava kin را داماد کنيم                                                                          يما چه کس
Emê kekê min bi zava kin                                                                      ما برادرم را داماد کنيم
Emê cil li bejnê kin                                                                               ما لباس بر اندامش کنيم
Emê kolos li serî dan                                                                   ما کاله نمدي بر سرش بگذاريم
Emê cîzme li lingan kin تين به پايش کنيم                                                                          ما پو
Emê saet li destan kin                                                                       ما ساعت به دستش ببنديم
Gustîlk li tilyan kin                                                                        حلقه به دستش کنيم             
Li nav koma mirovan kin                                                          در ميان گروه مردها قرارش دهيم
Emê wişkê bi qurban kin                                       ما هر چيز را فدايش کنيم                             
Heyla darê                                                                                                             يطاق چوب 
Heyla darê                                                                                                              يطاق چوب
Gulî xwarê                                                                                          يگلهاي آويزان به طاق چوب
Darîka zavê kesk û şîn e                 داماد سبز و آبي است                                              يطاق چوب
Guliya nave heft rengên e                                                           گلهاي ميانش هفت رنگ است
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Ew kî were biqetîne                                                                    آن کيست که بتواند جدايش کند
Berbûkî tê diqetîne آيد جدا ميکند                                                                             يبربوکي م
Çarika bûkê diqetîne. .                                                        دارد يداماد برم يعروس را برا يروسر  

     (ji herêma Xerzan, ji devê Ş. Baksî) )                                     يباکس. ز منطقه خرزان، شا(   

 

: گويند يرا نفرين کنند، م يخواهند جوان يکه م يهنگام. ها طاق بستن بسيار مهم استکُرددر ميان       

          (Hêy lawo tu darika zavatîyê nebînî)!ت را نبينيداماديتو طاق ! اي پسر            

سر و صداي کوبيدن . کشاند يشود گروه رقص خودش را به ميان روستا م يه مراسم مقداري خوش و گرم مک يهنگام
و يا خنک شدن هوا در هنگام غروب، صداي مراسم در  سرماي صبح در. دهل، دف و سرنا روستا را به خود مي آورد

به باال تپه روستا ميروند، اگر روستا در سرنا نوازندگان دهل و  ،هر روز سپيده دم. روستاهاي اطراف نيز شنيده مي گردد
حدوداً نيم  نوازنده سرنا. ي دوطبقه اي مي روندشته باشد، آن موقع به باالي خانه صاف و هموار باشد و تپه ندا يمحل

اينگونه . کند و همان مقام را ادامه مي دهند يساعت، مقامي را مي نوازد و سپس نوازنده دهل او را همراهي م
روستاييان و يا آنهايي که از روستاهاي ديگر مي  .دهند يکنند و خبر گووند را به آنها م ياييان را از خواب بيدار مروست

 يآيند، شيک ترين لباسهايشان را مي پوشند، بهترين تفنگشان را بر دوش مي بندند و همراه خود کادوهايشان را نيز م
روستا مي رسند، شش تير و يا  يهنگامي که به نزديک. مي برند... د، برنج و بعضي نيز بجاي کادو، گوسفند، کلّه قن. برند

و  يبقيه را از آمدنشان مطلع مي کنند و به اين شاد ،با اين حرکت .کنند يم يآورند و تيرانداز يتفنگشان را در م
« :مي گويند يبا تيرانداز .به آنها پاسخ مي دهند يآنهايي که در مراسم هستند با تيرانداز. گويند يمراسم تبريک م

روند و  يخوش آمدگويي به پيشواز آنها م يبرا يصاحبين عروس» خيلي خوش آمديد بر روي سر و چشم ما قدم نهاديد 
. کنند يروند و آنها را شاباش م يبيشتر اوقات نوازندگان نيز به پيشواز آنها م. کادوهايشان را از آنها دريافت مي کنند

 ، مهمانهايتا پايان روز عروس. کنند يهايي که از اطراف به مراسم آمده اند را در ميان خود تقسيم مروستايي ها مهمان 
به اين . نددعوت مي کنآنها را به منزل خود  يي هستند، کهروستايي هادر منزل ، غذا خوردن، نوشيدن و خوابيدن يبرا

  .دارند يبرم يدوش صاحبين عروس يشيوه بار سنگيني از رو

 يتماماً شاداست  يميدان .بلکه همانند يک فستيوال نمونه است! ،گووند و رقصيدن نيست يها، تنها شادکُرد يعروس
رقصيدن رقاصها و پسرهايي که با  است که يآن، وقت نقطه اوج... آذين بندي و رنگين، بازيها، موسيقي يلباسهاي محل

  .باشد ي، ملباس زنانه مي رقصند

روبروي يکديگر مي  ،در ميدانرقاصها . هم مي گويند (Çengçî)" چنگچي" به رقاص ها  (Licê)"هجل"در منطقه 
هم  آنهايي که با. بهتر مي رقصد و مجلس را گرم مي کند ياين رويارويي به اين دليل است تا ببينند چه کس. رقصند

عرق پيشاني عقب مي برند، و با ريتم موسيقي پاهايشان را با هم به جلو و  دهند يمي رقصند، دست به دست هم م
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. مي لرزد، ديده مي شودخورد،  يمگووند مانند موجي که در ظرف آب با يک ضربه . رقاص ها جلوي پايشان مي ريزد
زن و مرد است که در . رقاصها يک به يک جلوي نوازنده دف مي رسند.  دچرخحلقه اي است که مدام در ميدان مي 

در روستا ها . اين مراسم ادامه پيدا مي کند چندين ساعت. رقاصها دست مي زنند يدور و برشان جمع مي شوند و برا
متاسفانه در شهرها، تاثير دين اسالم بيشتر بوده است و  اما. زن و مردها دست هم را مي گيرند و سرود مي خوانند

بجاي دهل . روسي حرام استچرا که از ديد اسالم اين کار حرام است حتي موسيقي در ع. گووند زن و مرد ها جدا است
اينگونه عروسي ها . اکنون در شهرها عروسي ها به شيوه اي مدرن برگذار مي شود. و سرنا، ني يا اينکه ترانه مي خوانند

  . از رسوم کُردي بسيار دور هستند و مانند عروسي اروپايي ها بر پا مي گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هم باشند،  يداماد از دو روستاي جدا باشند و يا اينکه در همسايگها اين است که اگر عروس و کُرداز  يرسم ديگر
خانواده عروس  .اگر هم بيايند، عيب است که به گووند بپيوندند و شادي کنند. نمي روند يطرف عروس به مراسم عروس

در بعضي از . زن ها بر پا مي گردد ينيز مهمانهاي نزديکشان را به منزلشان دعوت مي کنند، مراسم به تنهايي برا
در اين هنگام بايد ساقدوش عروس را بلند کند و . مي تواند به ميان گووند زنها برود) ساقدوش(مناطق فقط برادر گفته 

  .او را وادار به رقصيدن کند

 محله به محله با تنبورنوازي و ترانه خواندن ، داماد و دوستانشيستان در روز پاياني عروسکُرددر شهرهاي شمال غربي 
  .آشنايان داماد او را مي بينند و به او تبريک مي گويندبه اين سبک . گردند يشهر را م
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  Lîstikên li der بازي هاي بيرون از خانه

. هاييست مانند نمايشنامه و تاتر، اين بازي ها در بيرون از منزل ايجاد مي شود يباز يها در عروسکُرداز رسوم  ييک
من . شود يو مضمون هاي سياسي درباره وضعيت گروه ها و طيف هاي مختلف تشکيل ماکثر اين بازيها با مفهوم 

 . را براي شما پيشکش مي کنم يتعدادي از نمايشنامه هاي اين باز

  

  

  Şûr û mertalشمشير و سپر  يباز

ز ميان خود بازيکنان ا. شتگ يشمشير و سپر، مربوط به جنگهاي دوره کهن است که از شمشير و سپر استفاده م يباز
نفرات . ندايست يهر دو گروه در مقابل يکديگر م. شود ينفر تشکيل م 10- 9هر گروه از . دهند يدو گروه تشکيل م

نفر جلوييشان را محکم مي گيرند، همانند ) شال يا کمربند(هر گروه پشت سر هم قرار ميگيرند و با يک دست، کمر 
لويي هر گروه يک چوب و در دست ديگرش يک لنگه کفش  قرار در دست راست نفر ج. شوند يدانه تسبيح رديف م

 يدهل و سرنا نيز با نواختن مقام جنگ، فرمان جنگ را صادر م. چوب همان شمشير است و لنگه کفش، سپر است. دارد
 بافرمانده . سر دسته هر گروه فرمانده و نفرات پشت سرش، لشگرش هستند. گروه ها نيز شروع به جنگ مي کنند. کنند
 .گردد يحمله با صداي دهل و سرنا آغاز م. دهد يکند و به آنها دستور م يکه در دست دارد، لشگرش را رديف م يچوب

. خود را در امان نگه دارند کنند که از ضربه ها ياز هم، تالش م جلوگيري از ضربه چوب و جدانشدن گروه يلشکر برا
 يشوند، م يکه گروه از هم جدا م ير جلويي جدا نشود، هنگامبايد سعي شود، دستشان از پشت نف يدر هنگام باز
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. قاقبو صداي کبک ها است. قاقبو را مي خواننددر اين ميان نوازندگان نيز ترانه . بايست خيلي سريع به يکديگر بپيوندند
  :آورند يبه قبه از خودشان در مبه گوشه اي ديگر فرار مي کنند صداي ق يشبيه وقتي که کبک ها از گوشه ا

Qaqibo, qibo, qibo )                                                                     صداي کبک(قاقبو، قبو، قبو  
   Qaqibo xweş qaqibo                                                                                  قاقبو خوش قاقبو
   Qaqibo qibê te me                                                                                قاقبو حريف تو هستم
   Li nav rezê xalê te me                                                                  در ميان صف، دايي تو هستم
   Li ber pozê apê te me تو عمويت هستم                                                               بيني يدر جلو
   Deqê te û bavê te me تو و پدرت هستم                                                        ) دماغ يمو(حريف 
   Qaqibo, qibo, qibo                                                         قاقبو، قبو، قبو                                 
   Qaqibo xweş qaqibo قاقبو خوش قاقبو                                                                                  
   Qaqibo qibê te me.                                     قاقبو حريف تو هستم                                           
   Li nave erdê kale te me در ميان زمين پدربزرگ تو هستم                                                          
   Dijminê bavê te me          دشمن پدر تو هستم                                                                       
   Deqê te û bavê te me تو و پدرت هستم                                                        ) دماغ يمو(حريف 
   Qaqibo, qibo, qibo قاقبو، قبو، قبو                                                                                         
   Qaqibo xweş qaqibo قاقبو خوش قاقبو                                                                                  
   Qaqibo qibê te me. قاقبو حريف تو هستم                                                                               

    

(Ji herêma Diyarbekirê)        نطقه دياربکر                                                                                                                 از م

چوب به هر . زنند يتا فرصتي به دستشان آيد چوب را به زمين م. فرمانده ها با چوب، افراد گروه مقابل را مي زنند 
و آنها را  افراد بيشتري از گروه مقابل را بزندکاله گروهي که . را ترک کند ياو بايد باز بيفتد، وکالهش کس که بخورد

  .اخراج کند، پيروز ميدان خواهند بود
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  Bûkrevandin              عروس بازي فراري دادن

رت و دست و پاي دو نفر را با سر و صو. کنند يد، او را مثل عروس درست مپوش يلباسهاي زنانه م، مردي يدر اين باز
ه جلدر منطقه . گويند يم (Qirdik) ردکبه اين آدمها ق. شوند يآنها شبيه سياه هاي آفريقايي م. کنند يدوده، سياه م

(Licê) هک، کوسردبه ق (Kose) ک يک. گويند يمردک ها مشغول . وجود دارد شالق در دست هر قردعروس با ق
گيرد،  يعروس را م شوند، وقتي گووِند گرم شد، يک نفر مخفيانه يدک ها غرق در رقصيدن مقر. شود يرقصيدن م

آنها ديوانه و هار . شوند يچند لحظه بعد قردک ها متوجه عدم حضور عروس م. برد يم يخانه افراري مي دهد و به 
مردم از . زنند يم شالقار گيرد، را که در مقابلشان قر يهر کس. کنند يبه دور و برشان حمله م شالقمي شوند، با 

 .ويش داماد، مخصوصاً دنبال قوم و خکنند يقردک ها نيز آنها را تعقيب م. کنند يترس قردک ها، به گوشه اي فرار م
در روستا . عروس را پيدا کنند يخواهند، جا يقردک ها م. زنند يافتد او را م يبه محض اينکه يک نفر به گيرشان م

بچه هاي کوچک به دنبال قردک ها، خانه به خانه و کوچه . شود يروستا تبديل به ميدان جنگ م. ودش يايي برپا مغوغ
کنند  يشوند و خود را پنهان م يرا شنيده باشند، از روستا خارج مد قبالً صدا اگر قوم و خويش داما. گردند يبه کوچه م

. گويند ين عروس را مکردمحل پنهان  ،نيز از ترس نهاآزنند،  يرا م کس در پايان قردک ها چند. تمام شود يتا باز
اينبار اگر . گيرند يدوباره شاديشان را از سر مو  گووند گردانند به يکنند و برم يقردک ها عروس را از چنگ آنها آزاد م

  .دکنن يشوند و او را از ميدان خارج م يبه آن شخص حمله ور م شالقبخواهد نزديک عروس شود، قردک ها با  يکس

  Mehkema Tirkan        دادگاه ترکها

 يويژگي اين باز. کنند يم يمخالف کدخدا را باز ييک نفر نقش کدخدا روستا و چند نفر ديگر هم نقش روستايي ها
اينکه بعداً بتوانند آنها را خوب کتک  يبرا. کنند يم يجوانهاي خانواده داماد، بازنقش روستايي ها را اينجا است که 

آنها . کنند يم يترکيه را باز يديگر نقش سربازهاي ژاندارمر يز سمت عروس نيز يک نفر نقش کالنتر و تعدادا. بزنند
روستايي ها به خانه و اموال کدخدا . بندند يدوششان م يکنند و تفنگ بر رو يلباس هاي لشگريان ترکيه را به تن م

رود و بابت زياني که از سوي روستايي ها به او رسيده  يم يکدخدا به ژاندارمر. زنند يکنند و به او ضرر م يحمله م
کالنتر با . بندند يدست و پاي آنها را م. کنند ينيز روستاييان را دستگير مکالنتر و ژاندارمها . کند ياست، شکايت م

روستاييان هم » شويد و به او ضرر و زيان رسانده ايد؟  يآخر چرا شما مزاحم کدخدا م« :  پرسد ياز آنها م يزبان ترک
کالنتر . را بلد نيستند ياما زبان ترک مي کنند )استانبولي يکدونم به تر يدونم م ينم Şildim Bildim(شلدم بِلدم 

  .برند يسپس آنها را به دادگاه م. روستايي ها را بزنند ،دهد که ژاندارمها يدستور م

آنها روستايي ها را مطابق قوانين . کنند يم يرا بازيک نفر نقش قاضي، يک نفر دادستان و يک نفر ديگر نقش وکيل 
  .ترکيه محاکمه خواهند نمود يدادگاه

سگ او رسانده ايد ، خراب  آسيبي که به مطابق با قانون ما در مورد« :دخوان يکند و حکم آنها را م يقاضي شروع م 
     .کند يات ممجاز دادگاه شما را به پانزده سال زندان ،و خراب کردن نهر آب کردن حصار
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 »!نداشته ايم.... و حصار و به سگ  يحاکم بگ، بخدا ما کار «:کنند و مي گويند يم التماس روستايي ها شروع به
 يبا زبان ترکاينکه بخاطر » Heger ben yaptî îkî gozun kur olsin« :گويند يم يروستايي ها به ترک

اما به اشتباه به » .م هر دو چشمهايم کور بشوندکرداين کار را اگر من « : ندارند، بجاي اينکه بگويند يآشنايي خوب
روستاييها  يقاضي و دادستان از گفته ها» .تو کور بشوند يم هر دو چشمهاکرداگر من اين کار را « : گويند يقاضي م

 د و اينقدردست و پايشان را ببندي« :دهد يزند و به ژاندارم ها دستور م يقاضي فرياد م. شوند يبسيار ناراحت م
 ».کتکشان بزنيد تا آب از زير شکمشون در بيايد

  

 

 

 

 

 

 

 

  

اندازند، پاهايشان را بر  يزمين م يبندند و آنها را رو يدهند، دست و پايشان را م يژاندارمها نيز همان کار را انجام م
   . زنند يگذارند و شالق م يفلک م يرو

بخدا ما کاري به سگ ! حاکم بگ، خانه ات آباد« :د و دوباره مي گويندکنن يروستايي ها در زير دست آنها هوار هوار م
 »... نداشته ايم بابا جان .... و حصار و 
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 Nîşandarî                 يتيرانداز

، در خارج از روستا. ها وجود داردکُردهاي  ياين رسم در تمام عروس .و نشانه گيري رسم است يتير انداز ها، يدر عروس
 ي، قرار متفنگداران زانو به زمين يا حصيري که به اين منظور پهن شده است. کنند يي را به عنوان نشانه آماده مسنگ
بدينسان است که صداي تق و تق تفنگها سکوت  .کنند يبه يکباره فشنگهاي تفنگشان را به سوي نشانه خالي م .دهند

خوش به حال جواني که بتواند به نشانه را . شود يا قاطي مبا صداي دهل و سرن يصداي تيرانداز. شکند يروستا را م
د و تيري به خطا مي رو، يگاهي اوقات در هنگام تير انداز. ، نام او بر سر زبانهاستيدرست بزند، اينگونه تا مراسم بعد

از اتمام يابد و بعد  يادامه م يدر اينگونه مواقع عروس. شود يم يشدن و يا کشته شدن  کس يا کسان يباعث زخم
 يدورتر م يکه چه کس. کنند ي، قدرت جوانها را مقايسه مپرتاب سنگنيز با  يگاه. شود يمراسم عزا برپا م يعروس
    .دنشانه گيري وجود دار يباز به روشهاي گوناگون. کنند يم ينيز سه سنگ باز يگاه. اندازد

  

 Beza hespan يمسابقه اسب سوار

اگر اسب همراه نداشته باشند از . آيند، سوارکار هستند و با اسب مي آيند يو بر م اغلب آنهايي که از روستاهاي دور
عروسي نيز  يتهيه تفنگ و لباس مناسب برا يبراآنها . ندآي يم يگيرند و به عروس يدوستان و آشنايانشان امانت م

نيز مقام  ياسب دوان يها برادکُردر ميان . گردد ي، برپا مياسب دوان يعروس در. گيرند ياز ديگران امانت م يگاه
شنيدن صداي شيهه اسبها، مثل اين است که . کنند ياجرا م را (Cirîdê)"جِريده"نوازندگان مقام . سيقي وجود داردمو

تا  5حدوداً . شوند يکنند و از روستا دور م يسوارکارها، اسب هايشان را از اصطبل خارج م. انگار جنگ شروع شده است
ن سوارکارها به کردتماشا  يمهمانها نيز برا. شوند و از همان فاصله تا روستا را مي تازند يستا دور مکيلومتر از رو 10

 يم يگذارد، سع يرا پشت سر م يکه سوارکار يدر حين مسابقه سوارکار. روند ينقاط باالي پشت بام و نقاط مرتفع م
 يسوارکارهاي با تجربه رو. تازند يال يکديگر تا روستا مآنها به دنب. بردارد و به سوي روستا فرار کند کند کاله او را

که اسب با سرعت زياد  يهنگام. چرخانند يرا دور سينه و کمر اسب م خود. دهند ياسب حرکات آکروباتيک انجام م
   . گردند يزين برم يايستاده  به زمين مي آيند و دوباره به رو شکلپا و به  کند، سوارکارها با يحرکت م
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  Lîstikên hundirبازي هاي داخل خانه    

  . زمانيکه زمستان باشد، يا اينکه هوا سرد باشد، در داخل خانه نيز، بازيهاي بسياري وجود دارد

  

                                                                                               Aş û qeraşآسياب و آسيابان 

در  »من مي روم آسياب«. آرد تمام شده است: شود و ميگويد يکه جماعت در سالن جمع شدند، يکي بلند م يهنگام
در بعضي جاها (  داماد طرف يجوانهايکي از  .گردد تا بتواند گندم ها را به آسياب ببرد يم ياين لحظه به دنبال االغ

. آهان اين االغ خوبي است« :شود و مي گويد يار او مه و سوکردبا چشمهايش انتخاب را ) گردد يخود داماد انتخاب م
پر از کاه  ياگر داماد االغ آسياب باشد، در اين هنگام کيسه ا. گردد يو با او به دور سالن م» همچنين خيلي قدرت دارد

ها از  يبعض. کنند يجمع حاضر نيز شروع به خنديدن م. دنسر داماد مي ريز يو در ميان جمعيت بر رو مي کنند و جو
قدرتمند و هيکل  ياين االغ بله واقعاً که« : االغ سوار نيز ادامه ميدهد. شود يخنده اشک در چشم هايشان جمع م

کند و او را  يم را وادار به حرکت يبا زدن ترکه چوبي به پشتش و مي زند وبر شکم داماد پايش  يبا پاشنه ها. »است
درب  ياينجا آسياب است، ول«: کند و مي گويد يرا انتخاب م  يا گوشه. کشاند يديگر م يوشه اگبه  ياز گوشه ا

 ياو فرار م يهر کس که اين صحنه را مي بيند، از جلو. اش را بلند ميکند يدر اين هنگام، چوبدست» !آسياب بسته است
  .زند يم يکه به گيرش بيايد با چوبدست يکند، چرا که هر کس

اما مي بيند که آبي در جوي آب آسياب ، در جريان نيست . گذارد يو بر زمين مکند  يداماد باز م يش را از رورسپس با
هر . جمعيت ضربه مي زند يو با چوبدستي اش به پا. گردد يکند و در ميان سالن م يو دوباره چوبدستي اش را بلند م

ه است، اگر کردرا قطع کدام پدر سوخته آب جوب « :گويد يم فريادبا . کند يکشد و فرار م يکس پاي خود را عقب م
  .بکَنم يمن او را بگيرم بايد که پوستش را قلفت

به . بايد برايش سنگ بياورند ند، ديگر آب آماده است،کن يد و آب را به آسياب هدايت منکن يجوب آب را درست م
آن دو نفر را . دهد يطرف داماد را نشان م يداماد نگاه مي کند و با انگشت اشاره، دو نفر از جوانها يسنگ ها و آدمها
به اين خوبي کجا ديده ايد؟ آسياب  سنگ !خوب نگاه کنيد! به به« :مي گويدبه جمعيت کشاند و  يمي گيرد و جلو م

  :کند يرا صدا م )کارگر آسياب( قراش ،با فرياد .بندد يرا م دست و پايشان يبا طناب »... ! مرمر !مرمر هستند

  »است بار مرا آرد کنهمه چيز آماده ! داداش قراش بيا« 

آن دو نفر از قوم داماد پشت  يآورند و دو نفر ديگر نيز سنگ ها را رو يدو نفرشان کيسه م. فر مي آيدن 4قراش هم با 
در دست آسيابان يک ظرف آب و در دست قراش کيسه . گذارند و مي چرخانند يکه با طناب پايشان بسته شده است، م

 .دستگير شده مي ريزند يسر جوانها يآب رو يريکي آرد و ديگ. آرد وجود دارد
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    Dengbêjخواننده ها

اگر از روستاها  يخواننده ها حت. ديگر نوبت خواننده هاست. شوند ين خسته مکرد يآخر شب، مهمانها از رقصيدن و باز
ر سالن يا مهمانخانه د مهمان ها،. آيند يم يشنوند، حتماً به عروس يرا م يکه خبر عروس يو مناطق دور باشند، هنگام

  .شوند ينشينند و منتظر خواننده ها م يشان م يقبل يدر سر جا

» واهللا من نميتونم« :و مي گويد) مي گيرد( کند  يدر ابتدا خودش را بزرگ م يهر خواننده ا! ن آسان نيستکردشروع  
  »کند يصدايم افتاده است و گلويم درد م« يا اينکه 

از  ييک شسپس با انگشت. خواند يکوتاه م يگيرد و ترانه ا يش را زير گوشش متعارف، يکي دست يبعد از کل
ديگر جنگ بين . کند يو نام خواننده را اعالم م» يمن انداختم سر فالن« :گويد يدهد و م يخوانندگان را نشان م

ه حاال نوبت به بقي....  صدايم افتاده واهللا من نميتونم يا اينکه: گفت يکه چند لحظه قبل  م يآن کس. خواننده هاست
 .دهد يبعدي جلويش را ميگيرد و خودش به خواندن ادامه م ياست، نفر ، تمام نشدههنوز خواندن يک ترانه. نمي دهد

صبح، صداي  يتا سرما. گُم راه مي افتد وينگ و گُمآن موقع در اتاق وينگ . کنند يگاهي خواننده ها با هم مخلوط م
بعدي در روستا يا مردم منطقه،  يتا مراسم عروس ياز اين عروس. دوش ييکي مها با هم خواننده ها و خروس و االغ

در اين . بر اساس سليقه خودش خواننده اش را بزرگ و هنرمند تر مي داند يهر کس. بحث و گفتگوي خواننده هاست
بط ه ها را در کاست ضصداي خوانند يسالهاي اخير موقعي که پخش صوت به ميان مردم آمد، آنها در مراسم عروس

هر روز عصر در کافه ها و مجالس ، ترانه ها را گوش مي دادند و هر کس ديدگاهش را  يند و بعد از عروسکرد يم
  .کرد يدرباره صدا و ترانه بيان م

 يمبعضي جوانها . ها هستند يمشغول بحث درباره خواننده ها و باز يدر مراسم عروس در برخي روستاها زمانيکه مردها
  .خورند يکنند و م يبرند و کباب م يشان را سر ميتاخانه پدر داماد و از آنها يکي دوميان گوسفندان  روند

هر چه که . ديگر داماد، پاشا و شاه داماد روستا است يتا عروس يستان سوريه از يک عروسکُرددر بعضي از مناطق 
داماد، دوستانش را به خانه پولدارهاي روستا  .خارج شودنمي تواند از حرف و فرمان شاه داماد  يکس. بگويد و بخواهد

  .کنند يم يگوسفند يا چيزي ديگر درخواست يک ، دوستانش از آن خانه هافرستد يم

بندد و او را به  يدوستان داماد هر دو پاي مرد خانه را م. را به جاي نياورند) پاشا ( اگر صاحبخانه ها امر شاه داماد 
برد پاشاي روستا يا  يکه عروس را به خانه اش م يتا هنگام يداماد از روز شروع مراسم عروس. برند يحضور پاشا م
 يو. شود يروزي يک نفر تهيدست و بيچاره، داماد م: گويند يم. نيز وجود دارد يدر اين باره داستان. محله است

 يند و دوستان داماد او را تنبيه سختي مک يفرستد، مير در مقابل آنها مخالفت م يدوستان خود را به خانه مير روستا م
دوستان شاه داماد  .کند ياز آنجا که او نمي توانسته چيزي به آنها بگويد سکوت م. شوند يمير م يکنند و باعث ناراحت
 يشاه داماد سر راه مير قرار م يروز. دگذر يمآن موضوع چند ماه از . برند يگيرند و با خود م يرا م نيز چند حيوان او
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سربازان . دهد که او را دستگير کنند تا مير تالفي آن روز را به سر شاه داماد دربيارد يمير به سربازانش دستور م. گيرد
  :گويند يمير در پاسخ او م

  !"اي امير ما، ما غالم تو هستيم، اما اين مرد شاه داماد است و هنوز عروسش را به خانه اش نبرده است" 

  

  Traşa zavê             آرايش داماد

 يگر مو و ريش داماد را کوتاه مشآراي. آورد يم يرود و آرايشگر ي، برادر گفته ميروز دوم يا اينکه سوم مراسم عروس
آرايشگر شروع به . آن مي نشانند يدهند و داماد را بر رو ياگر هوا خوب باشد در حياط خانه داماد صندلي قرار م. کند

از آن  يخوانند، يک يايستند و ترانه م يبرادر گفته، دوستان داماد و نوازندگان دور داماد م .کند ين سر داماد مکردکوتاه 
  : است" آهاي داماد " ترانه ها ترانه 

Ax lo zava zava zava                                                                        آخ اي داماد داماد داماد
      Lo lo lawîn zava, آي پسر خوش تيپ اي داماد                                                                        
      Ax lo zava zava zava                                                                         اي داماد داماد داماد خآ 
      Lawik mala te ava … نه ات آباد                                                                           اي پسر خا
      Ev zavakê di mala me da                                                     اين داماد است که در خانه ماست
      Lo lo lawîn zava                                                           آي پسر خوش تيپ اي داماد               
      Ew paşakê di mala me da آن شاه داماد است که در خانه ماست                                               
      Kekê min î (ê) paşa                                  برادر مني، شاه داماد                                             
      Dest û nigên wî di hene de                                                       دست و پاهايش حنا شده اند
     Lo lo lawîn zava       آي پسر خوش تيپ اي داماد                                                                    
     Dest û nigên wî di hene de دست و پاهايش حنا شده اند                                                        
     Lawik mala te ava. اي پسر خانه ات آباد                                                                               
     Ew zavakê li serê banî                                                           آن داماد است در باالي پشت بام
    Lo lo lawîn zava آي پسر خوش تيپ اي داماد                                                                           
    Ew paşakê li serê banî ست در باالي پشت بام                                                     آن شاه داماد ا 
    Kekê min î paşa                                                                                      برادر مني، شاه داماد
    Piştî xulxulî kete zendê ارد                                                   مچش قرار د يبر رو يدستبند کُرد
    Lo lo lawîn zava آي پسر خوش تيپ اي داماد                                                                           
    Piştî xulxulî kete zendê                              مچش قرار دارد                       يبر رو يدستبند کُرد

www.takbook.com



    Kekê min î paşa                                                                                      برادر مني، شاه داماد
    Şêla wi şêla govandî                او حرکت گووند                                                   ) رفتار(حرکت 
    Lo lo lawîn zava آي پسر خوش تيپ اي داماد                                                                           
    Şêla wi şêla govandî او حرکت گووند                                                                  ) رفتار(حرکت 
    Kekê min î paşa                                                                                      برادر مني، شاه داماد
    Kirasa zava ji pelka guzê                                                         پيراهن داماد از برگ گردو است
    Lo lo lawîn zava پسر خوش تيپ اي داماد                                                                           آي 
    Kirasa paşê ji pelka guzê پيراهن داماد از برگ گردو است                                                         
    Lawik mala te ava                                                                           اي پسر خانه ات آباد       
    Me fiselan bi temûzê                                                        ما داماديش را تا فصل گرما کشانديم
    Lo lo lawîn zava                          آي پسر خوش تيپ اي داماد                                                 
    Me fiselan bi temûzê                                                        ما داماديش را تا فصل سرما کشانديم
    Lo lo zava zava zava                                                                   آه اي داماد داماد داماد          
    Lo lo lawîn zava                                                                           آي پسر خوش تيپ اي داماد
    Sadilkêfê, enqerîsê       )                                             نوعي خوراک در ترکيه ( سادلکفه آنکارايي 
    Lo lo lawên zava آي پسر خوش تيپ اي داماد                                                                          
    Sadilkêfê, enqerîsê )                                                   نوعي خوراک در ترکيه ( سادلکفه آنکارايي 
    Kekê min î paşa برادر مني، شاه داماد                                                                                      
   Lo lo lawîn zava آي پسر خوش تيپ اي داماد                                                                            
   Kekê min î paşa اه داماد                                                                                      برادر مني، ش 
   Kirasê zavê ji pelka sûsê                                                         پيراهن داماد از برگ شيرين بيان
   Lo lo lawîn zava                                                                        آي پسر خوش تيپ اي داماد     
   Kirasê zavê ji pelka sûsê                                                         پيراهن داماد از برگ شيرين بيان
   Kekê min î paşa                                                        برادر مني، شاه داماد                                
   Lo lo zava zava zava                                                                             آه اي داماد داماد داماد 
   Lo lo lawîn zava                                         آي پسر خوش تيپ اي داماد                                    
   Lo lo zava zava zava                                                                             آه اي داماد داماد داماد 
   Lawik mala te ava                             اي پسر خانه ات آباد                                                      
   Kirasê zavê ji pelê darê پيراهن داماد از برگ درخت است                                                           
   Lo lo lawîn zava     آي پسر خوش تيپ اي داماد                                                                        
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   Kirasê zavê ji pelê darê پيراهن داماد از برگ درخت است                                                           
   Kekê min î paşa برادر مني، شاه داماد                                                                                       
   Min fesiland par bewarê ما داماديش را تا فصل بهار کشانديم                                                    
   Kekê min î paşa برادر مني، شاه داماد                                                                                       
   Heft bimbarek li canê yarê بار تبريک به جان يارش                                                       هفت 
   Lo lo lawîn zava آي پسر خوش تيپ اي داماد                                                                            
   Heft bimbarek li canê yarê                                                هفت بار تبريک به جان يارش        
   Kekê min î paşa برادر مني، شاه داماد                                                                                       

    

 (ji devê Fatima Dîyarbekirî)                                     )                               ياز فاطمه دياربکر( 
    

 

 

را باز  گالبو يا عطر درب شيشه . گويد ين سر داماد، آرايشگر با هلهله به داماد تبريک مکرد کوتاه يدر لحظه پايان
 يهمگي برا. پاشد يسر آدمهاي دور داماد م يشورد، سپس باقيمانده گالب را بر رو يکند و سر داماد را با آن م يم
  .کند يه و حق آرايشگر را پرداخت مکردبرادر گفته دست خودش را در جيبش . کنند يايشگر هلهله مآر
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کشد و بار سنگين مراسم ها و همه رفت وآمد ها بر دوش برادر گفته و  يداماد م يبرا يبرادر گفته زحمت زياد      
  .داماد است يت يا اينکه از دوستان قديمبه خانواده داماد نزديکتر اسمعموالً يا برادر گفته . خانواده اوست

  Şeva desthene û serheneyê          شب حنابندان

در . کنند يطرف داماد مراسم حنابندان را دير وقت، در نيمه شب آغاز م. ، شب حنا و سر حنا استيشب آخر عروس
خانه صندلي تزيين شده اي قرار وسط . گذارند يکنند و در ميان آن چند شمع م يدرست م حنا يبزرگ )سيني( مجمع

. به دور داماد حلقه مي زنند. دهند ينشيند و پشت داماد بالشي کوچک نقشيني قرار م يآن م يدهند و داماد بر و يم
برادر . گردد يگذارد و به دور داماد م يسرش م يمجمع را که در آن شمع هاي روشن وجود دارد را بر رو برادر گفته

کاسه در دياربکر اين رسم با . چرخد يدهد سيني حنا دست به دست روي سر داماد م يستان داماد مگفته سيني را به دو
هر سه پشت . به دست مي گيرند کاسه حناسه نفر هر کدام دو . شود ياجرا م ن شمع روشن وجود داردآپر از حنا که در 

 يو دهل مجلس را گرم مخوانند يا اينکه با سرنا  ينوازندگان هم يا با تيمپو ترانه م. چرخند يسر هم  در دور داماد م
 .چرخند يجوان ها کاسه هاي حنا را باال و پايين ميکنند و دور داماد م. کنند
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کنند بقيه نيز در ادامه ترانه به آنها پاسخ مي دهند و  يم (Yek mûmik)" يک شمع"چند نفر شروع به خواندن ترانه  
  :نندز يهمگي با هم دست م

Yek mûmik                                                                                                            يک شمع
  Yek mûmik, du mûmik, sê mûmik سه شمع                                              , يک شمع، دو شمع
  Çar mûmik, çardeh mûmik ر شمع، چهارده شمع                                                              چها
  Serê malê misqalek ضرب المثل(خانه يک مثقال  يرو                                                              (
  Bûk li zavê bimbarek                                                  عروس براي داماد مبارک باشد                 
  Ha nîna, ha nîna, nîna                                                                               ها نينّا، ها نينّا، نينّا
  Ha nîna heyran nîna                                             ها نينّا متعجب نينّا                                      
  Ha nîna, ha nîna, nîna ها نينّا، ها نينّا، نينّا                                                                               
  Ha nîna cîran nîna!                                           ها نينّا همسايه نينّا                                          
 Kirasê zavayê hol o                                                                                     پيراهن داماد است
 Kirasê paşayê hol o                                                     پيراهن شاه داماد است                           
 Danîn ber me ye ho                                                                              در مقابل من قرار دادند
 Pêşiya me dibê ho          من قرار دارد                                                                         يکه جلو
 Zavayê çav li rê ho                                                                                 داماد چشم به راه است
 Kanê zavayê we lo?                                                                                  کجاست داماد شما؟
 Kanê birazavayê we?                                                                           کجاست ساقدوش شما؟
 Va ye zavayê me lo! !                                                                                    اين است داماد ما
 Va ye birazavayê me lo! !                                                                        ساقدوش مااين است 
 Kanê mêvanên we lo?                                                                       کجايند مهمان هاي شما؟
 Kanê mazûbanê we lo?                                                                     کجايند ميزبان هاي شما؟
 Va ye mêvanên me lo! اينها هستند مهمان هاي ما؟                                                                   
 Va ye mazûbanê me lo!                                                                اينها هستند ميزبانهاي ما      
 Kanê tirşika we lo? شما؟                                                 ) يغذاي مخصوص عروس(کجاست ترشک 
 Kanê tirşikvanê we?                          کجاست آشپز ترشک شما؟                                                
 Va ye tirşika me lo! !                                                                                   اين است ترشک ما
 Va ye tirşikvanê me lo!       !                                                               اين است آشپز ترشک ما 
 Yek mûmik, du mûmik, sê mûmik                                               يک شمع، دو شمع، سه شمع
 Çar mûmik, çardeh mûmik                                                                چهار شمع، چهارده شمع
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 Serê malê misqalek خانه يک مثقال       يرو                                                                          
 Bûk li zavê bimbarek                                                                          عروس مبارک داماد باشد
 Kî nebêje bimbarek                                                  که نگويد مبارک                           يهر کس
 Pê vede koremarek او را نيش بزند                                                                             يبچه مار
 Ha nîna, ha nîna, nîna                                       ها نينّا، ها نينّا، نينّا                                          
 Ha nîna heyran nîna                                                                                   ها نينّا متعجب نينّا
 Ha nîna, ha nîna, nîna                                  ها نينّا، ها نينّا، نينّا                                               
 Ha nîna cîran nîna! ها نينّا همسايه نينّا                                                                                     
(Ji herêma Dîyarbekir)                         از منطقه ديار بکر                                                          

به نوبت يک به يک . کند يکه شمع ها روشن هستند ادامه پيدا م ين تا هنگامکردشادي مجلس حنا رقصيدن در 
نيمه روشن را از سيني  پايان يافته و در پايان جوانها شمع هاي .گردند يگيرند و دور داماد م يمجمع حنا را به دست م

حنا شده اش را سپس دست و پاي . کند ياست که حنا مي آورد و دست و پاي داماد را حنا مبرادر گفته . دارند يها بر م
  .کنند يپيچند و باقيمانده حنا را در ميان مهمانها پخش م يسفيد و نو م يبا پارچه ها

و ميوه از مهمانها  (Benî, Bastêq, Mewij)" ، شيره انگور، کشمش)نوعي خوراک کُردي( بني " با شيريني 
  .با پخش کردن شيريني در ميان مهمانها مراسم به پايان مي رسد. پذيرايي مي کنند

حنا ن سر عروس، سرکردبه حنا . وجود دارد (Ser hena)" نا رحس"در همين شب در سمت خانواده عروس هم مراسم 
 به اين دسته از زنها. روند يبعد از ظهر روز سرحنا  از نزديکان خانواده داماد چند نفر به خانه عروس م. گويند يم
"ربوکيب"(Berbûkî)  خانواده عروس . اين زنها اغلب خواهر، زن برادر، زن دايي يا زن عموي داماد هستند. گويند يم

مثل مجمعي که . نشانند يم يصندل يعروس را هم مانند داماد بر رو. عروس دارند ياز آنها انتظار هداياي گرانبها برا
عروس را الزم است که سيني يا مجمع حناي . کنند يعروس نيز آماده م يه بودند براکردحنا درست  براي داماد در آن

  .گرانند يسر عروس م يگيريند و رو يسپس ديگران از دست او م. او بگرداند يش براخواهر
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 . کند يمه پيدا مکه شمع ها روشن هستند، ادا ين تا هنگامکردگردانيدن سيني و رقصيدن در شادي مجلس حنا 

 Ha Hene)"حنا بياوريد" يکي از آنها ترانه. خوانند يم شوند و ترانه يها همه به دور عروس رديف م دخترها و زن

Bînin) دهند يخوانند و عده اي ديگر پاسخ م ياست يک عده م.  

Ha hene bînin                                           آي حنا بياوريد                                                     
    Ha bînin bînin bînin                                                                         آي بياوريد بياوريد بياوريد
    Heneka bûkê bînin                            حناي عروس را بياوريد                                                  
    Hene ji boxçe derînin                                                                          حنا را از بغچه درآوريد
    Hene ji boxçe derînin              حنا را از بغچه درآوريد                                                             
    Pê bûkê bixemlînin                                                                       با آن عروس را آرايش کنيد
    Pê bûkê bixemlînin با آن عروس را آرايش کنيد                                                                       
    Pê zavê bixapînin                                                                             با آن داماد را فريب دهيد
    Pê zavê bixapînin با آن داماد را فريب دهيد                                                                             
    Her, hene, hene, hene                                                                             حنا، حنا، حنا، حنا
    Her, hene, hene, hene حنا، حنا، حنا                                                                                   
    Heneka bûkê ho lo      حناي عروس                                                                                  
    Heneka bûkê ho lo                                                                                        حناي عروس
    Her bînin, bînin, bînin                                                                    بياوريد بياوريد بياوريد      
    Her bînin, hene bînin آي بياوريد حنا بياوريد                                                                          
     

 

Varîyanta Dîyarbekirê jî weha ye: :                          بکر اينگونه استتفاوت اين ترانه در منطقه ديار  

 

Wer hene                                                                                                               حنا بياور
   

Hene hene hene hevalê                                دوست                                          نا ايحنا حنا ح
Hene hene hene hevalê دوست                                                                         ايحنا حنا حنا  
Êvara hene ye hevalê                                                                       حناي عصر است اي دوست
Êvara hene ye hevalê حناي عصر است اي دوست                                                                       
Bûk hatî hewşê ye hevalê                                                          عروس آمده دور و بر اي دوست
Bûk hatî hewşê ye hevalê و بر اي دوست                                                          عروس آمده دور 
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Şewtî dilkê dê ye delalê                                                                   دل مادرش سوخته اي عزيز
Şewtî dilkê dê ye delalê                                         دل مادرش سوخته اي عزيز                           
Hene hene hene hevalê دوست                                                                         ايحنا حنا حنا  
Wer  hene hene delalê            دوست                                                          ايبياور حنا حنا حنا 
Hene di teştê kin hevalê حنا را در طشت بريزيد اي دوست                                                             

Hene di teştê kin hevalê حنا را در طشت بريزيد اي دوست                                                             

Bi kevçiya avê li kin hevalê                                                  با قاشق آب بر رويش بريز اي دوست
Bi kevçiya avê li kin hevalê با قاشق آب بر رويش بريز اي دوست                                                  
Li destê zavê kin hevalê                                                       به دست داماد بزنيد اي دوست         
Li destê zavê kin hevalê                                                              به دست داماد بزنيد اي دوست
Li koma dorê kin hevalê                       در ميان جمع پخش کنيد                                               
Li koma dorê kin hevalê در ميان جمع پخش کنيد                                                                     
Wer hene hene hevalê دوست                                                                   ايبياور حنا حنا حنا  
Wer hene hene delalê عزيز                                                                       ايبياور حنا حنا حنا  
Wer hene hene hevalê دوست                                                                    ايبياور حنا حنا حنا  
Wer hene hene delalê عزيز                                                                       ايا بياور حنا حنا حن   

 

بعد از . تا يک تکه طال از خانواده داماد نگيرد، دست خود را باز نمي کندشوخي،  يبرا ، اوعروس ن دستکردموقع حنا 
 يشده م يدستمال نقشين و گلدوزبا ا کنند و دست هايش ر ياينکه طال را در کف  دستش نهادند، دستهايش را حنا م

 .بندند
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خواهر عروس . هدايا گوناگون است. کنند يآورد و زنها شروع به انداختن هداياي سرحنا م يخواهر عروس يک سيني م
شود مادر،  يسپس نوبت خانواده عروس م.اندازند يآنها طال يا اينکه پول در سيني م. رود يابتدا سراغ خانواده داماد م

روستايي ها معموالًچيزهايي سبک از . روند يو سپس بقيه اقوام و دوستان و هم روستايي ها م اهر، زن برادر هايشخو
يکي از آن ترانه هاي . شود يشروع م يبعد از سرحنا باز هم رقص و ترانه خوان. آورند يم... ظرف، ليوان و : قبيل 

  .است (Xezala min î) "آهوي مني " نيز ترانه شنيدني

Xezala min î delala min î                                                  غزال من هستي عزيز من هستي
         

De hêlî hêlî hêlî                                                                                                           )آوا ( 
Xezala min î delala min î                                                           غزال من هستي عزيز من هستي
Koçera beriya jêrî                                                                                   کوچ نشين محله پايين
Xezala min î delala min î من هستي                                                           غزال من هستي عزيز 
Koçer çûne zozanê                                                                             کوچ نشين ها رفتند ييالق
Xezala min î delala min î                                     غزال من هستي عزيز من هستي                       
Xezala min î delala min î غزال من هستي عزيز من هستي                                                           
Koçera beriya jêrî          کوچ نشين محله پايين                                                                          
Xezala min î delala min î غزال من هستي عزيز من هستي                                                           
Pezê babe te sor e                                                                               گوسفند پدرت سرخ است
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Xezala min î delala min î غزال من هستي عزيز من هستي                                                           
Li çiyayê sor diçêre چرخد                                                                          يدر کو ه هاي سرخ م
Xezala min î delala min î                                                         غزال من هستي عزيز من هستي   
Xeribî çiqes zor e                                                                                  غريبي چقدر سخت است
Xezala min î delala min î                            غزال من هستي عزيز من هستي                                
De hêlî hêlî hêlî                                                                                                           )آوا ( 
Xezala min î delala min î           غزال من هستي عزيز من هستي                                                 
Koçera beriya jêrî کوچ نشين محله پايين                                                                                   
Xezala min î delala min î                                                         غزال من هستي عزيز من هستي
Pezê babe te reş e گوسفند پدرت سياه است                                                                                
Xezala min î delala min î                                                          غزال من هستي عزيز من هستي
Li çiyayê reş dimeşe                                                                   چرخد      يدر کو ه هاي سرخ م 
Xezala min î delala min î غزال من هستي عزيز من هستي                                                           
Ramîsan çiqes xweş e…                                ...                                   بوسيدن چقدر دلنشين است
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                         Serşûştina bûk û zavêداماد و عروس  نکردحمام 

داماد  يروستا را برا سرشوي، آب خانه داماد ند بياورندهخوا يکه پس از آن عروس را م ي، يا اينکه روزيروز آخر عروس
اما در شهر داماد را به  .برند ياو را به سرشوي روستا مهلهله کشان  ساقدوش و دوستاي داماد با ترانه و. کنند يگرم م
يکي از آن ترانه ها اين . خوانند يدر هنگام بردن و برگرداندن داماد ترانه هايي در ميان راه و محله ها م. برند يحمام م
  : است

Dê zavê bin serşoyê                                          داماد را بياوريد سرشور                               
        

Zava hay zava                                                                                                    داماد آي داماد
Dê kurkî bîn serşoyê                                      اين شاه پسر را بياوريد سرشويه                               
Kurik ji nû zava که تازه داماد شده                                                                                 يشاه پسر
Lê bireşînin nêmoyê                        از او کثيفي را دور کنيد                                                       
Zava hay zava داماد آي داماد                                                                                                    
Lê bireşînin nêmoyê               از او کثيفي را دور کنيد                                                                
Kurik ji nû zava که تازه داماد شده                                                                                 يشاه پسر
Ji bo xatira singbegoyê                                                                                به خاطر همسرش
Zava hay zava داماد آي داماد                                                                                                    
Ji bo xatira singbegoyê                                                                                به خاطر همسرش
Kurik ji nû zava که تازه داماد شده                                                                                 ياه پسرش  

 

اين آب، آب شستن  «: گويند يو م) هلهله( کشند يناکام و مجرد بميرد، در هنگام شستن او زنها کل م يجوان يهنگام
  » نديد دامادي اش را «:گويند ييا اينکه م »داماد است

اما در شهر ها به ويژه . رود يعروس در خانه حمام م. حمام عروس، مجلسي برپا نميکنند يدر بعضي بخشها برا
، ميوه و شيريني يآنها با خود خوردن. روند يستان دوستان نزديک عروس همراه او به حمام مکُردشهرهاي شمال غربي 

 يتبديل م يحمام آنروز به جاي شادي و ترانه خوان. ايه مي کنندآن روز، حمام را بطور دربست کر. به حمام مي برند
  .کشند يخوانند و هلهله م يدر باالي سر او ترانه م. ريزند يسر عروس م يبا جام آب رو. شود

  Lêkirina kincên zavê  لباس پوشاندن داماد
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گيرند  ياز خانواده عروس م ي داماد رالباسها از آمدن عروس پيشورند، انه داماد بيارار است عروس را به خروزي که ق
 يپدر داماد برا خرد و در بعضي مناطق يداماد، لباس م يدر بعضي مناطق، پدر عروس برا. کنند يو بر تن داماد م

لباسها را به خانه پدر  يکه قبل از عروس ياما خواه پدر زنش، خواه پدرش، بايست. کند يتهيه م يپسرش لباس داماد
. دهند تا به خانه داماد ببرد يم يزنهاي طرف عروس لباسها را به پسرجوان. در آنجا بماند يا روز عروسعروس ببرند و ت

سرشان  يرا بر روديگر هم ميوه و شيريني قرار داده شده است   يو سيني هادر بعضي مناطق بچه ها سيني لباسها 
روند  يبر تن داماد نوازندگان دهل و سرنا بر بام خانه مدر هنگام پوشاندن لباس . برند يو به خانه داماد م دهند يقرار م

 يسپس يک صندلي م. دهند ياين مقام را ادامه م به اندازه چند دقيقه. نوازند يرا م) هر بينِن( Her bîninو مقام 
نايان داماد دوستان و آش. دهند يبالشي گلدوزي شده و نقشيني هم پشت داماد قرار م. آن بنشيند يآورند تا داماد بر رو

د و شاديشان نکن يهمگي هلهله م. آورد يبرادر گفته لباسها را م. زنند يدست م ن ترانهزنند و با خواند يدور او حلقه م
را با کياو باق ياش برا يآورد و به تنهايي زير شلوار يتنش را در م داماد لباسهاي قديميِ. کنند يشيدن ابراز مل ک 

لباسهاي زير تازه اش را بر تن بخاطر اينکه پس از اينکه به حمام رفته بود، . م نو و تازه استزير شلواري او ه. ماند يم
 يچند نفر با خواندن ترانه مراسم راگرم م. کند و  از پيراهن شروع ميکنند يبرادر گفته پاکت لباسها را باز م. ه بودکرد

  .کنند يکنند و بقيه هم با پاسخ به ترانه آنها را همراهي م

Her bînin, bînin bînin                                                                          بياريد، بياريد، بياريد
       

Her bînin, bînin, bînin بياريد، بياريد، بياريد                                                                                
Îşlikê zavê bînin                                                                                    لباس زير داماد را بياوريد
Îşlikê paşê bînin لباس زير شاه داماد را بياوريد                                                                               
Pê zavê bixemlînin                                                                              با آن داماد را آرايش کنيد
Pê paşê bixemlînin با آن شاه داماد را آرايش کنيد                                                                         
Pê bûkê bixapînin س را فريب دهيد                                                                              با آن عرو
Pê bûkê bixapînin با آن عروس را فريب دهيد                                                                              
Birazavayê me dibêyo                                                                     بايد که ساقدوش اينجا باشد 
Zavayê çav li rê yo داماد چشم به راه است                                                                                  
Her bînin, bînin bînin                                                          بياريد، بياريد، بياريد                       
Her bînin, bînin, bînin بياريد، بياريد، بياريد                                                                                
Şelwarê zavê bînin                                                   شلوار داماد را بياوريد                                  
Şelwarê paşê bînin                                                                              شلوار شاه داماد را بياوريد
Pê zavê bixemlînin                                      با آن داماد را آرايش کنيد                                         
Pê paşê bixemlînin با آن شاه داماد را آرايش کنيد                                                                         
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Pê bûkê bixapînin                    با آن عروس را فريب دهيد                                                           
Pê bûkê bixapînin با آن عروس را فريب دهيد                                                                              
Birazavayê me dibêyo                                                                     بايد که ساقدوش اينجا باشد
Zavayê çav li rê yo. داماد چشم به راه است                                                                                 
Her bînin, bînin bînin بياريد، بياريد، بياريد                                                                                
Her bînin, bînin, bînin بياريد، بياريد، بياريد                                                                                
Goreya zavê bînin                                                                                   جوراب داماد را بياوريد
Goreya paşê bînin اه داماد را بياوريد                                                                             جوراب ش 
Pê zavê bixemlînin                                                                              با آن داماد را آرايش کنيد
Pê paşê bixemlînin رايش کنيد                                                                        با آن شاه داماد را آ 
Pê bûkê bixapînin                                                                              با آن عروس را فريب دهيد
Pê bûkê bixapînin                                                              با آن عروس را فريب دهيد                 
Birazavayê me dibêyo                                                                     بايد که ساقدوش اينجا باشد
Zavayê çav li rê yo                                         داماد چشم به راه است                                          
    

 

اندازد روي پاچه هاي شلوار داماد و نمي گذارد  يشود، يکي دستش را م يکه نوبت به پوشاندن شلوار داماد م يهنگام
 او نيز پاچه .دهد يکند و انعام و بخشش م يبرادر گفته، دستش را در جيبش م. که داماد پاهايش را درون آن قرار دهد

دست در جيب  انند به همين سبک برادر گفته بايدپوش يکه همه لباسهاي داماد را م يکند و تا زمان يشلوار را رها م
  .بدهد پولباشد تا در صورت نياز به جوانها 

د داما يدر پايان شيشه گالب را بر رو. خوانند يبرند و ترانه اش را م يلباس را م نوبت کدام يکي از لباس ها باشد، اسم
  .پاشند يپاشند و  باقيمانده را بر روي سر خواننده و نوازنده ها م يم

  

  Şabaşباش دشاپخش پول 

و بربوکي ها   Xwenîخواندي ها ( که به خانه داماد رفته بودند تا عروس را بياورند مردها و زنهاييپيش از اينکه 
Berbûkî (ند" رقصند را  يه در آن مک يمحل. رقصند ي، برسند، مهمانهاي خانه داماد حسابي مگوو" (Govend)  

نوازندگان نيز . رقصند بعد مردها جايگزين مي شوند يابتدا زنها م. گردد يشاد و گرم برپا مزيبا، گووندي . گويند يم
 رقاص هاي. روند و برمي گردند يشده است را چند بار به سرعت از ابتدا تا پايان، م يگووند را که حاال رديفي طوالن
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نها در ابتداي گووند آگويند  يم (Govendger)"گووندگر" که جوانهاي رشيد نزديک خانواده داماد هستند را  ياصل
يکي از افراد . کنند ينوازنده سرنا و دهل کمي صدا را کمتر م. شود يشاباش از سر گووند شروع م. قرار گرفته اند

ايستد  يروند و جلوي آنها م يسپس به ابتدا صف گووند م. کند يم نوازنده ها، مي آيد وسط گووند و شروع به رقصيدن
 يو اسم آن کس" شاباش شاباش آقاي من شاباش: " زند و مي گويد يلند صدا ميک به يک اسم آنها را ب. رقصد يو م

گووندگر . شود ينشيند و بلند م ياو چندين بار همراه آهنگ، جلوي آن شخص م. گويد ياوست را م يرا که در روبرو
. گيرد يدهد و پول ها را به سوي دهان او م يشود و پول در مي آورد و به شاباش گو نشان م يهم دست به جيب م

با نوازنده سرنا، . گذارد يدر جيبش م کند و يشمارد و مقدارش را بيان م يمسپس  گيرد و يشاباش گو با لب پولها را م
کند، انگار چشم  يگلويش را پر باد م. گيرد يبه پايين و به باال نفس م ن سرشکردبا خم . نوازد ي، متمام تواناييش

چند لحظه بعد . شود يدهل پاره مپوست کوبد که گويي االن  يهلچي آنچنان بر دهل مد. هايش در حال درآمدن است
اين سبک تا نفر . رود يند موباره شاباش گو سراغ نفر دوم گووآهنگ را ادامه مي دهند و د يدوباره نوازندگان به آرام
واي به . کند يشاباش گو به اين شيوه تمام افرادي را که در گووند مي رقصند را شاباش م. کند يآخر گووند ادامه پيدا م

تا بالخره پولش را  مي خواهد که آنها را خراب کند. گويد ياسم آنها را بلند چند بار م. حال آنهايي که به او پول ندهند
، با اشاره و چشم غره به شاباش يصاحبين عروس يگاه. تا پول از آنها نگيرد، دست از سرشان بر نمي دارد. رداز آنها بگي

کند و  ياو نيز اين کار را م. خواهند که بيشتر پيله کند و با بردن اسم مهمانها، چند بار از آنها پول بگيرد يگو، م
اغلب نوازنده ها و شاباش گوها، . افتد يتارها بحث و جدلي راه مبعضي وقتها بخاطر اين رف. دهند يمهمانها نيز پول م

 يخودشان کار و کاسبي راه م ياوقات مطربها برا يگاه. مطرب هستند، هيچ کس غير از آنها اين کار را نمي کند
به شاباش گو  به اين دليل که وقتي آنها پول زيادتري. دهند يو پيش از شروع مراسم به بعضي از مهمانها پول م اندازند

به اين راه مهمانها . دهندباش گو مي کنند و از اينکه شرمنده نشوند، پول بيشتري به شا يبدهند، بقيه نيز به آنها نگاه م
  .گردانند يپس از اتمام مراسم مخفيانه پولهايشان را به آنها برم. کنند يرا فيلم م

 يآن موقع مادر و زنان طرف داماد نيز او را شاباش م. تمردهاس يشاباش به تنهايي برا يدر بيشتر مراسم هاي عروس
برخي از .  روند تا از آنها پول بگيرند ين مردها، به سمت زنها مکرداما در بعضي از مناطق مطربها پس از شاباش . کنند

  "شوهرمان پول داده است: " گويند که يکنند و م يزنها هم فرار م

سهم مطرب ها را  يدر اين مواقع صاحبين عروس. آيند يالً با مطربها کنار مدرباره شاباش، قب يگاه يصاحبين عروس
اگر مطربها پول کمي دريافت کنند، خارج از قراردادشان، خانواده داماد به آنها پول خواهند . دهند يتنها، شاباش قرار م

و دومي هنگاميست که مهمانهاي  يکي همين که برايتان در باال گفتيم. در بعضي مناطق دو نوع شاباش وجود دارد. داد
  .کنند يشوند، مطربها آنها را شاباش م يسرشناس و به اسم و رسم وارد مراسم م

  Nivîsandina cihêzên bûkê       جهيزيه عروس ليستنوشتن 

فر از طرف عروس و داماد چند ن. شود ين کادوها و جهيزيه تمام مکردکه باز يبعد از اجراي مراسم حنابندان، هنگام
نويسنده ليست . کنند يآنها با دعوت چند شاهد ريش سپيد و يک نويسنده، سياهه جهيزيه را مشخص م. آيند يپيش م
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سپس . نويسد يشود را با ارزش قيمتي يک به يک جلوي آنها م يعروس اعالم مخانواده تمام وسايل را که از طرف 
در پايان برگه اين سياهه، ابتدا نويسنده و بعد از او آنهايي . کنند يهمه قبول م. خواند يحضار م ينتيجه قيمت را برا

اما مسئله اي که وجود دارد، اين است که . کنند يامضا م) انشاناغلب پدر، عمو يا از برادر( که از طرف داماد و عروس 
اين است که اگر  ياين سياهه برا. نويسند يارزش جهيزيه عروس چقدر باشد آن را چهار برابر يا پنج برابر بيشتر م

تواند مال خودش را از داماد بگيرد يا که به نرخ  يه زن و شوهر در آينده بخواهند از هم جدا شوند، عروس مکردخداي نا
  .آن، بهاي سياهه را از مرد، دريافت کند

با چشمهاي من . نهايت اينگونه نمي شوداما باز هم در . باشد يم ياين نوشته ها در بين دو طرف مثل سند نيمه رسم
  .عروس را تنها با لباسها و طالهايش به خانه پدرش برگرداندند خودم چند مورد مشابه ديدم که 

. دهند يشود دو جفت جوراب بسيار خوب به او م يکه نوشتن تمام م يبرد، هنگام ياما در اين کار تنها نويسنده سود م
  .ا فراموش کنندحتي اگر مالي روستا نويسنده باشد، باز هم نبايد که او ر

  

  Guhaztina bûkêعروس انتقال 

اگر عروس در همان روستا يآ محله باشد، عروس . کنند يروز آخر خانواده داماد خودشان را آماده عروس آوردن م
گردانند  يدر اين موقع خانواده داماد چند بار عروس را در محله و روستا م. درآوردن و يا عروس کشان بسيار آسان است

از آن روستا نباشد و از روستاي ديگري باشد، در اين هنگام راهي بس دراز و اما اگر عروس . آورند يخانه داماد م و  به
  .رنگين و جالب مراسميشود  يپر درد سر است و آوردن عروس خود م

  .کنند ياين مورد آماده م يها خود را برا يبربوک 

و  يمانند و گروهي ديگر با بربوک ييک گروه در خانه داماد م باشد) هلنوازنده سرنا و نوازنده د(اگر دو گروه نوازنده 
يک نفر از . کنند يبراي عروس اسبي ويژه با زين و افساري نو تهيه م. شوند يخواندي براي آوردن عروس، همراه م

سوار  يدهد کساين فرد نگهبان عروس است و نبايد اجازه . نزديکان داماد بايد افسار اسب عروس را به دست بگيرد
چيزي عبور دهند داماد عروس  ها اگر از رکاب اسبکُردبر اساس باور و پندار . اسب شود و پاي در رکاب اسب نهد

  .شود و ديگر نمي تواند ازدواج کند يسخت گرفتار م

عروس  آوردن يمردهايي که برا(ها  يخواندو ) روند يآوردن عروس م يآن دسته از زنها که برا( ها  يبربوکحرکت 
. پيمايند يخواندي ها چند بار روستايشان را با اسب م. گردد يآغاز م يبه سوي روستاي عروس با تيرانداز) روند يم

صداي پاي . روند يبه عروس کشان م يو خواند يکند که بربوک يصداي نفس و شيهه اسب ها روستا را خبردار م
قبل  يصاحبين عروس. شود يوستا خارج شده اند باز هم شنيده مکه از ر يتفنگ خواندي ها تا مدت ياسب ها و تيرانداز

دست بردارند چون که امکان  يدهد که ديگر از تيرانداز ياز اينکه به روستاي عروس برسند، به تفنگ دار ها هشدار م
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و استفاده از شود  ياز اين رو تفنگ ها بر دوش  نهاده م. روستاييان شوندخانواده عروس و همچنين  يدارد باعث ناراحت
رسند، طرف  يوقتي که به جلوي درب منزل پدر عروس م. شود يم) ممنوع(ن غدقآنها تا برگشتن از روستا با عروس 

گيرند و اسبها را به اصطبل داخل خانه پدر  يجوانها افسار اسبها را م. آورند يروي آنها م جلويعروس، عروس را در 
قوم و خويش عروس و روستايي ها در دور . نددر بيرون منزل منتظر بمانبايد  مردهاي طرف داماداکنون . برند يم

ستانند  يتفنگ ها و اسلحه هايشان را از آنها م. کنند ين خانواده داماد مکردعروس حلقه مي زنند و شروع به مسخره 
و زيردست ما ما ه فرمان بخواهند بگويند که شما  يبا اين کار ها م. آوردند يو ژاکت و پالتوهايشان را از تنشان در م

گاهي نيز  .گردانند يآورند آن موقع هرچه که از آنها گرفته بودند، باز م يکه عروس را از خانه در م يهنگام. هستيد
 .خوانند يبراي اين ماجرا، ترانه اي وجود دارد که طرف داماد مدام آنها را م. فرستند يآنها پس م يپس از چند روز برا

در پاسخ طرف داماد ترانه اي . به آنها بدهند يشده اند، آنها نمي خواهند دخترشان را به اين سادگطرف عروس پشيمان 
  :خوانند که مضمون آن، اينست که  يم

  "دست خانواده داماد زير سنگ است بنابراين بايد يک به يک شرط ها را به جاي بياورند" 

 . شود ياينجا خوانده م" عروس ما  بديد به ما" ترانه . دگيرن ي، عروس را از آنها مياما بالخره با گريه و زار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 يآرايش م، ندبود هکرديش قبالً حناعروس را که دست و پا. کنند يها در داخل خانه، عروسشان را آماده م يبر بوک
 يو رنگين به او م يکُردلباسهاي . کنند يبافند و درست م يگيسو و زلفهايش را م. چشمهايش را سرمه ميکنند. کنند

 ينماد زندگي و سرافراز ها رنگ سرخکُرددر ميان . اندازند يروسري سرخ و بزرگي روي سر و صورتش م. پوشانند
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ها يا همان  يبربوک. نشانند يصندلي م ياندازند و بر رو يسرش م يدر بعضي مناطق چادرشب سرخ رنگي بر رو. است
شوند و در مقابل آنها طرف عروس با همين سبک رو در  يوس رديف مزنهاي طرف داماد دست به دست هم مقابل عر

 .گيرند يروي هم قرار م

نمي دهيم ما : " دهند يخوانند و طرف عروس نيز به آنها پاسخ م يرا م" يد به ما  عروس ما هبد" ترانه  ها  يبوکبر 
  .ترانه اينگونه است" . عروس به شما 

Dê bidine me bûkê me به ما بدهيد ديگه                                                       عروس مان را 
        

- Dê bidine me bûkê me                                                             ديگهعروس مان را به ما بدهيد  
Bidine me bûkê me!                                                       عروس مان را به ما بدهيد                     
- Em nadin, em nadin ما نمي دهيم، ما نميدهيم                                                                       -
Em bûka xwe nadin                         ما عروس مان را نميدهيم                                                    
Enî deqa xwe nadin                                                                               يک لحظه هم نميدهيم
Vavteng zirava xwe nadin                                                  ردانه و نازک خويش را نميدهيمدختر د
Bejin têla xwe nadin خويش را نميدهيم                                                                         طالاندام 
Heta neyê kemero                                                                            تا وقتي که کمربندش نيايد
-Kemera wê haziro ست                                                                                  کمربندش حاضر ا
Hêj duho heta pêro                                                                                      از ديروز تا پريروز 
Bes hecetan me bigiro                                                                   فقط خواسته ما را برآورده کنيد
Malgêt me li hev dûro                                                               خانه هاي ما از همديگر دور است
Li ber çemê Xabûro                                            در کنار رود خابورو است                                    
Serçiyan ser keşandin                                                                        قله ها خود را باال کشيدند
Defçiyan def dirandin                     دف زن ها، دف ها را پاره کردند                                             
Dê bidine me bûkê me!                   عروس مان را به ما بدهيد                                                   
- Em nadin, em nadin ما نمي دهيم، ما نميدهيم                                                                       -
Em bûka xwe nadin ما عروس مان را نميدهيم                                                                           
Xizêmşora xwe nadin                                                                 دلبند فاميل خويش را نمي دهيم
Heta neyê guharo. را نياورند                                                                       تا وقتي که گوشواره ها
-Guharên wê haziro گوشواره هايش حاضر است                                                                          
hêj duho heta pêro                                                                                       از ديروز تا پريروز 
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Bes hecetan me bigiro                                                                  فقط خواسته ما را برآورده کنيد
Malgêt me li hev dûro                                   خانه هاي ما از همديگر دور است                             
Li ber çemê Xabûro                                                                               ورو استدر کنار رود خاب
Serçiyan ser keşandin                 قله ها خود را باال کشيدند                                                        
Defçiyan def dirandin                                                                 دف زن ها، دف ها را پاره کردند
Dê bidine me bûkê me! عروس مان را به ما بدهيد                                                                     
- Em nadin, em nadin ما نمي دهيم، ما نميدهيم                                                                       -
Em bûka xwe nadin ما عروس مان را نميدهيم                                                                           
Bejnbilinda xwe nadin خويش را نمي دهيم                                                         باال بلند و رعناي 
Heta neyê fistano.                                                                                           تا لباسش نيايد
- Fistanê wê haziro                           لباسش حاضر است                                                         
hêj duho heta pêro                                                                                       از ديروز تا پريروز 
Bes hecetan me bigiro                                         فقط خواسته ما را برآورده کنيد                          
Malgêt me li hev dûro                                                               خانه هاي ما از همديگر دور است
Li ber çemê Xabûro                  در کنار رود خابورو است                                                              
Serçiyan ser keşandin                                                                        قله ها خود را باال کشيدند
Defçiyan def dirandin                                                                 دف زن ها، دف ها را پاره کردند
Dê bidine me bûkê me! عروس مان را به ما بدهيد                                                                     
- Em nadin, em nadin ما نمي دهيم، ما نميدهيم                                                                       -
Em bûka xwe nadin ميدهيم                                                                          ما عروس مان را ن 
Çav beleka xwe nadin خويش را نمي دهيم                                           ) زيبا چشم( چشم سياه سفيد 
hêj duho heta pêro                                                                                       از ديروز تا پريروز 
Bes hecetan me bigiro                                                                  فقط خواسته ما را برآورده کنيد
Malgêt me li hev dûro                          خانه هاي ما از همديگر دور است                                      
Li ber çemê Xabûro                                                                               ورو استدر کنار رود خاب
Serçiyan ser keşandin        قله ها خود را باال کشيدند                                                                 
Defçiyan def dirandin                                                                 دف زن ها، دف ها را پاره کردند
Bes hecetan me bigiro                                                                  فقط خواسته ما را برآورده کنيد
Malgêt me li hev dûro                                                               خانه هاي ما از همديگر دور است
Li ber çemê Xabûro                                                                               ورو استدر کنار رود خاب
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Serçiyan ser keşandin شيدند                                                                        قله ها خود را باال ک
Defçiyan def dirandin                                                                 دف زن ها، دف ها را پاره کردند
Dê bidine me bûkê me!                                                  عروس مان را به ما بدهيد                    
- Em nadin, em nadin ما نمي دهيم، ما نميدهيم                                                                       -
Em bûka xwe nadin                        ما عروس مان را نميدهيم                                                     
Gerdenspiya xwe nadin                                                     گردن بلور خودمان را به شما نمي دهيم
Heta neyê gostîlo.                                                                                تا وقتيکه حلقه اش نيايد
- Gostîla wê haziro                                                                                   حلقه اش حاضر است
hêj duho heta pêro                                                                                       از ديروز تا پريروز 
Bes hecetan me bigiro                                                                  فقط خواسته ما را برآورده کنيد
Malgêt me li hev dûro                                                               خانه هاي ما از همديگر دور است
Li ber çemê Xabûro                                                                            در کنار رود خابورو است    
Serçiyan ser keşandin                                                                        قله ها خود را باال کشيدند
Defçiyan def dirandin                                                     دف زن ها، دف ها را پاره کردند             
Dê bidine me bûkê me! عروس مان را به ما بدهيد                                                                     
(Ji Kemal Culemêrgî)                           )                                                   از کمال جله مرگي(

 

 

 

 

 

 

 

 

  :خوانند ياين ترانه را م نيز ن يا در آوردن عروسکرددر هنگام حنا ستان کُرداز بخشهاي  يدر بسيار

Bûkê delalê                                                                                                      اي عروس عزيز
Bûkê delalê rabe xwe kar ke                                         عروس عزيز برخيز کار خودت را انجام بده
Xemla xwe girêde şala xwe veke                                 خودت را آرايش کن و شال سرت را باز کن
Şûşa miskê bi sere xwe dake ن                                              شيشه عطر مشک را به سرت بيافشا
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Zava şêrîn e, xortekî pak e! !                                                  داماد شيرين است، جواني پاک است
Bûkê delalê çendê tu hêja yî    عروس عزيز چقدر تو شايسته و گرامي است                                    
Tu xweşik î, rewşa mala yî                                                              تو زيبايي، تويي صفاي خانه
Weke gula sor î, nav werda yî خوشبو                                       يمثل گل الله اي، در ميان گل ها
Tu ezîza ber dilê zava yî! قلب دامادي                                                                     تو عزيزي در
Bûkê delalê xwe megrîne                                                                     عروس عزيز گريه نکن
Hemi ji te re xizmetçî ne                                          تو حاضر به خدمتگذاري هستند        يهمه برا
Bes dilê zavê nehelîne                                                                          فقط قلب داماد را نلرزان
Zava delal e, çendî şêrîn e!                !                             داماد عزيز است، به اندازه تو شيرين است
Bûka delalê, bûka kurda yê                                                 عروس عزيز است، عروس کُردهاست
Wek şemmamoka nava werza yî خوشبوي در ميان زمينمان را نميدهيم                      ) خربزه( تيل 
Çendî tu şêrîn î çendî tu şadî ي چقدر تو شادي                                                     چقدر تو شيرين
Tu ezîza ber dilê zava yî! تو عزيزي در قلب دامادي                                                                    
Qîrîn û girîn bê feyde ye                                            غُرغُر کردن بي فايده است                        
Ez dikim herim pêşîya te ye                                                 قرار است که من پشت تو قرار بگيرم
Bawer bike zava bi dilê te ye!...    باور کن که داماد مطابق سليقه توست                                       

(ji herêma Bûtan)                                                                                             وتاناز منطقه ب 

عروس هم بعضي خانم  سمتاز . کنند يشروع به دزدي قاشق و چيزهاي خانه پدر عروس مها  يديگر بربوک سويياز 
اما . کنند يکنند و به نوعي تالفي م يکنند، را از پشت قيچي م ينمهايي که دزدي مآن خا دامنها بصورت مخفيانه، 

که  ياين قاشقها را هنگام. دزدند يو چند قاشق و ظرف م کردبي فايده است چون آنها بالخره کار خودشان را خواهند 
 . کند يا را زير پايش به مداماد آنه. اندازند يخواهند وارد خانه شان شوند، زير پايشان م يداماد و عروس م

 

  

پشت در مي خودش را  يعروس را از خانه پدرش در بياورند، از آدمهاي عروس، جوانخواهند يها م يکه بربوک يهنگام
گاهي بازار . بدهند" پشت دري " اجازه نمي دهد که از خانه خارج شود، تا زمانيکه به او به اصطالح  ياندازد، و به کس

. شوند يو خواندي از همه درد و بالي خانواده عروس آزاد م ياز اين به بعد بربوک. طول و دراز گرم است و پشت دري
او . و نمي خواهد که سوار اسب شود زمين مي نشيند يبر روه عروس خواهند عروس را سوار اسب کنند ک يبا هلهله م

و خواندي قول خلعتي پر ارزش و بها دار به او  بربوکي. تا خلعتي نگيرد، از روي زمين هم بلند نميشود تا سوار اسب شود

www.takbook.com



از آدمهاي داماد يکي از طرف راست و . کنند يدارد و بالخره او را سوار اسب م يبرم يدهند و او نيز دست از لجباز يم
اين سه نفر تا . کشاند يگيرد و م ير دست مدکند و يکي افسار اسب را  يممحافظت  ، عروس رايکي از طرف چپ

 .رسد، پاسداران عروسند يعروس به داخل خانه داماد م زمانيکه

 

جهيزيه . شود يگل سرخي نمايان م آوردند مثل يعروس از دور در ميان جمعيتي که او را از روستايش به خانه داماد م
. در جيب عروس است کليد صندوق.دهند ياسب يا قاطري قرار م يگيرد و بر رو يعروس در داخل صندوق قرار م

شروع به حرف  ياين موقع همگ. ن بر روي اسب سبک باشدکردبر سر خانه پدر عروسي که صندوقش هنگام بار خاک 
چند سوارکار از طرف داماد در . گويند يکنند و حرفهاي نا مناسب به آنها م ين خانواده عروس مکردزدن و مسخره 

کنند چون از ستم خانه پدر  يوستا عزيمت مبه سوي ر يآنها همگ. هستند گروهب راقسوارکار از پشت م جلو و چند
ها و  يديگر نوبت بربوک. خانواده عروس، پدر آنها را سوزانده و دلشان را به درد آورده است. عروس راحت شده اند

دليس اين موقع ها، آنها شروع به در اطراف دياربکر و بِ. کنند يخواهند که عقده هاشان را خال يآنها م. خواندي هاست
آنها پس از اينکه کمي از روستا دور شدند، طوريکه پدر عروس و روستاييان صدايشان . کنند يم" ياريال "ن ترانه خواند

  : خوانند يرا بشنوند، اين ترانه را م

Yarila yar xezûr xezûr xezûr پدر زن                                                  پدر زن پدر زن اي يار 
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Ê wela kûçke sor e ber tenûr                                                  طوله سگ قرمز در کنار تنور است
Yarila xezûr bikin kadînê اي يار پدر زن را بيندازيد در کاهدان                                                       
Ê wela xezûr bikin kadînê زن را بيندازيد در کاهدان                                                  آره بخدا پدر  
Maşelleh lê kin cilka mehînê                                              ماشااهللا لباس ماديان را بر تنش بکنيد
Yarila heya germa havînê                                          اي يار تا زمان گرماي تابستان                    
Ê wela heya germa havînê آره بخدا تا زمان گرماي تابستان                                                         
Yarila mar û miûkan bibînê           اي يار مار وخزنده ها را ببين                                                  
Ê wela parî eqil hilînê )                                   يک مقدار عقل داشته باش(آره بخدا يک لقمه عقل بردار
Înşaelle piçek eqil hilînê                                                                 خدا يک کم عقل به تو بدهد
Yarila yar xesû xesû xesû                                                             اي يار مادر زن مادرزن مادرزن
Ê wela kûçka sor e ber tenûr طوله سگ قرمز در کنار تنور است                                                   
Yarila xesûyê bikine kadînê کاهدان                                                 اي يار مادر زن را بيندازيد در 
Ê wela xesûyê bikine kadînê آره بخدا مادر زن را بيندازيد در کاهدان                                              
Maşelleh lê kin cilka mehînê                     ماشااهللا لباس ماديان را بر تنش بکنيد                          
Yarila heya germa havînê اي يار تا زمان گرماي تابستان                                                             
Ê wela heya germa havînê آره بخدا تا زمان گرماي تابستان                                                         
Yarila mar û miûkan bibînê                                                            اي يار مار وخزندگان را ببين
Ê wela parî eqil hilînê )                                              يک مقدار عقل داشته باش(يک لقمه عقل بردار
Înşaelle piçek eqil hilînê بدهد                                                                  خدا يک کم عقل به تو  

  :شود که يکي از آنها اين ترانه است يدر اطراف شهرهاي بوتان و بادينان اين ترانه ها با تغييرات خوانده م

Ê lêylo maşallah                                        آره ماشااهللا                                                         
   Yar xesûwê xesûwê                                                                اي يار اين مادر زن است مادر زن
   Ê lêylo maşallah                          آره ماشااهللا                                                                        
   Xwezî xesû nebana                                                                     اي کاش مادرزن وجود نداشت
   Ê lêylo maşallah           آره ماشااهللا                                                                                       
   Bûk bi dilê xwe bana گذاشتند                                                          يعروس را به حال خودش م
   Ê lêylo maşallah آره ماشااهللا                                                                                                 
   Lêkin cilka kerê yo                                                                               لباس خر بر تنش کنيد
   Ê lêylo maşallah                                                                                                 آره ماشااهللا
  Xesû bibine kadînê                                                                      مادر زن را بيندازيد در کاهدان
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  Ê lêylo maşallah آره ماشااهللا                                                                                                  
  Lê kin cilka mehînê ماديان به تنش بکُنيد                                                                          لباس
  Ê lêylo maşallah آره ماشااهللا                                                                                                  
  Xesû wê bibin ba keşe ...                                                                        يببريد برامادر زن را 
  Ê lêylo maşallah آره ماشااهللا                                                                                                  
  Lê kin cilka pelaşe                                                                                  به او پوشال بپوشانيد  
  Ê lêylo maşallah آره ماشااهللا                                                                                                  
   

 (Ji devê Nîmetê Cizîrî) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بودند، در  کنند، هم روستايي هاي عروس، که منتظر اين صداها يم يترانه تمام نشده است که شروع به تيرانداز هنوز
گروه عروس کشان از ديده روستايي ها پنهان نشده اند، صداي تق تق  يتا وقت. کنند يم يتيراندازپاسخ به آنها، نيز 

 .کند يادامه پيدا متفنگها 
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دانند آن روز، دختر محله شان که حاال عروس شده است، با خانواده  يروستايي عروس، که منوجوانان و جوان هاي هم 
همين سر  يبرا. ، دوست دارند که عقده هاشان را بر سر خانواده داماد تالفي کنندکردشوهرش از کجا عبور خواهند 

رسند  يي که آنها نزديک راه بسته شده مهنگام. گيرند يشان را باطناب يا اينکه با سنگ مي بندند و جلوي آنها را مراه
جوان ها پس از دريافت . بينند، متوجه مي شوند که قضيه از چه قرار است و بايد به آنها پول بدهند يو اين صحنه را م

ود با خ بره اي  اوقات خانواده داماد بجاي پول، يگاه. گشايند يپول، با کارد طناب ها را پاره ميکنند و راه را بر آنها م
و خوردن آن،  ن برهکردن و کباب کردتن، پوست راهزنها با کش. بدهند ي عروسهاي روستا آورند تا به جوان يم

به اين بره، بره  .ها اين فرصت را غنيمت بشمارند يو خواند يالزم است که بر بوک. شوند يحسابي مشغول خودشان م
 يآورند، اما بدينسان با آنها شوخي م يها کارد از جيبشان در مترساندن جوان يخانواده داماد برا يگاه. گويند يداماد م

جوانها راه  ،زمان قديم در شهرها .در پايان بره مال جوان ها است. دهند يکنند و با بريدن گوش بره، آنها را فريب م
روزه ماشين ام. گيرند و باج مي خواهند يگرفتند و اکنون جلوي ماشين عروس را م يرا م و کالسکه عروس دليجان

ماشين عروس . روند يها نيز به دنبال آنها م يو خواند يماشين بربوک. بندند يعروس را تزئين و پشت آن بادکنک م
خوانند و  يزنند و ترانه م يمهمانها با ماشينهايشان به دنبال ماشين عروس بوق م. دگرد يم محله به محله شهر را

  .زنند ياي روباز نوازندگان هم دهل و سرنا مروي کاميونت ها و وانت ه. کنند يهلهله م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگرديم به روستاها 

با . دهند يام مجکنند و در مقابل هم حرکات نمايشي ان يها و خواندي ها با اسب هايشان هنرنمايي م يبربوک
کاله  يام اسب سوارجوانها گاهي در هنگ. گردند يشوند و دوباره به سمت عروس باز م ياسبهايشان کيلومترها دور م

در برخي از مناطق بعضي از سوار کارها به سمت عروس و  بعضي . اندازدند يدزدند و يا روي زمين م ييکديگر را م
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 آنها کفشهاي عروس و داماد را از پايشان در مي آورند و تا پول نگيرند به آنها برنمي. روند يهايشان به سوي داماد م
 .که کفش را دزديده، مي روند تا کفش را از او پس بگيرند ين هاي ديگر به دنبال کسگاهي اوقات نيز جوا. گردانند

 يبردلي به دو دختر م. باشد بايد هر دو عروس در همان روز با هم عوض شوند (Berdilî) "بردلي ها "  ياگر عروس
 .شوند يگويند که توسط دو خانواده با هم عوض و عروس خانواده مقابل م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر طرف . کنند تا آن دو را با هم عوض کنند ياگر هر دو عروس از روستا نباشند، بين دو روستا محلي را انتخاب م 
 راه مي افتد و هيچ کدام از طرفين پا پيش نمي يگاهي لج و لجباز. گيرند يدخترشان را مي آورند و عروسشان را م

اگر هر دو عروس در يک روستا باشند، آنها را به . را حل ميکننددر اين مواقع ريش سفيد ها و بزرگان موضوع . گذارند
ها بر اين است که اگر حتي يک کوچه نيز کُردرسوم و عادات . هم تعويض کنند آورند و عروسها را با يميدان روستا م

ايجاد نشود براي ها بر اين باورند که اگر اين رفت و آمدها کُرد. فاصله بين خانه ها باشد، حتماً مسيري را طي کنند
 .عروس و داماد مناسب نيست

کنند، مدام به  يبرگرديم سراغ عروس و دامادي که از دو روستاي جدا باشند؛ سوارکارهايي که عروس را همراهي م
 کنند که يبا اين کار خانه داماد را آگاه م. بر مي گردندبه سوي کاروان عروس تازند و  يسوي روستاي داماد م

  .رديف کنند و آماده ورود عروس باشندکارهايشان را 
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 يشوند و براي پيشواز عروس در دروازه روستا شروع به ترانه خواندن م ينوازندگان و گووندگر ها نيز از روستا خارج م 
 .کنند

 

  :" عروس آمده است گل آمده" يکي از آن ترانه ها 

  

Bûk hatiye Golê yo                                                      آهاي عروس آمده است                    
       

Bûk hatiye Golê yo                                                                                آهاي عروس آمده است
Weylo, weylo, weylo                                      )                  آواي موسيقي در کُردي ( ويلو ويلو  ويلو 
Weylo, weylo, weylo )                                                       آواي موسيقي در کُردي ( ويلو ويلو  ويلو 
Bûk hatiye Golê yo                 عروس آمده است                                                                       
Dayikê dil xerîbê! !                                                                                         مادر دل شکسته
Çawên dayikê li rê yo                                                                             مادر چشم به راه است
Weylo, weylo, weylo )                                                       آواي موسيقي در کُردي ( ويلو ويلو ويلو 
Dayikê dil xerîbê! !                                                                                         مادر دل شکسته 
Bûk hesreta mala bavê yo                                                            عروس در حسرت خانه پدرش
Weylo, weylo, weylo )                                                       آواي موسيقي در کُردي ( ويلو ويلو  ويلو 
Dayikê dil xerîbê!                                                                      !                    مادر دل شکسته 
Bûk megrî, zava xort e                                                              عروس گريه نکن داماد قوي است
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Weylo, weylo, weylo                                          )              آواي موسيقي در کُردي ( ويلو ويلو  ويلو 
Dayikê dil xerîbê! !                                                                                         مادر دل شکسته   

 

هايش را پر از داماد جيب. روند يتفنگ بر دست باالي پشت بام خانه داماد م ،داماد، ساقدوش و دوستان نزديک داماد
در دست . شوند يزنها هم در مقابل درب خانه داماد منتظر عروس م .شود يکند و منتظر عروس م يشکالت و سکه م

. گرفته است درب قابلمهيک مالقه و در دستش مادر شوهر عروس . يکي از آنها کوزه آب و يک تخم مرغ وجود دارد
او مي خواهد که جبروتش . رود يبا هلهله و رقص بسوي عروسش م او. منظور از اين وسايل همان شمشير و سپر است

جلوتر از نوجواني در پسر . در خانه هيچ وقت مقابل او قد علَم نکند و آينده اش يرا به عروسش نشان دهد، که در زندگ
 .روشنايي است آينه نشانه. عروس با آينه اي قدي که پارچه اي سرخ بر آن آويزان است، به سوي خانه داماد مي آيد

  .را مي نوازند" غريبهآه به من " نوازندگان، مقام ترانه 

Heyla li min xerîbê                                                                              اي واي بر من غريبه
     

Heyla li min xerîbê                                                                                     هاي واي بر من غريب
Heyla li te xerîbê بر تو غريبه                                                                                        اي واي 
Xerîba Xwedê me                                        غريبه خدا با ماست                                               
Delala Xwedê me                                                                                       عزيز خدا با ماست
Dara li devê rê me lê                    درختي در کناره راه هستم اما                                                   
Bi bi hesreta malê babe me! !                                                          در حسرت خانه پدرم هستم
Xerîbê çi gotî                                                                                                   غريبه چه گفتي
Delalê çi gotî                                                                                                    عزيز چه گفتي
Cotyar çûne cotî                                                                                 کشاورزان رفتند شخم زدن
Xerîbê kember firotî                                                                               غريبه کمربند فروختي
Heyla li min xerîbê                                                                                    هي واي بر من غريبا 
Xerîb ezo ezo                                                                                               غريب منم منم      
Delal ezo ezo                                                                                                      عزيز منم منم
Daran girtî gezo                                                                                        درخت ها شته گرفتند 
Hemi çûne, mame ezo                                                                           همه رفتند، من آمده ام
Heyla li min xerîbê                                                                                    هي واي بر من غريبا 
Heyla li min xerîbê                                                                                     هغريب توي واي بر ا 
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Xerîba çiyê me                                                         غريب کوه ها منم                                      
Delala çiyê me                                                                                                عزيز کوه ها منم
Toyê mîya me lê                                              تو ميش مني                                                  
Bi bi hesreta malê babe me! !                                                         در حسرت خانه پدرم هستم 
Heyla li min xerîbê                                                                                    هي واي بر من غريبا 
Heyla li te xerîbê هغريب توي واي بر ا                                                                                       
Bê tal û nesîbê           بدشانس و بيچاره                                                                                    
Xwedê neke kes نياورد                                                                                        يخدا براي کس
Xerîba Xwedê me                                                                                      غريبه خدا با ماست
Delala Xwedê me                                                                                       عزيز خدا با ماست
Dara li devê rê me lê                                                                      درختي در کناره راه هستم اما
Bi bi hesreta malê babe me! !                                                         در حسرت خانه پدرم هستم   

(Ji devê Êmoya licî) 

هنگامي که عروس به درب منزل خانه داماد مي رسد، دو نفري که در کنار او بودند، مي خواهند که عروس را از روي 
بربوکي و خواندي ها . ج نمي کند و باز هم خلعت مي خواهداما عروس پاهايش را از درون رکاب خار. اسب پياده کنند
 ييک گاو به او پيشنهاد م. اما عروس پياده نمي شود! " ما که به تو گوسفند داديم پياده شو ديگه: " به او مي گويند

ود و لج مي وقتي عروس پياده نمي ش. دهند يبه او پيشنهاد طال و جواهرات م. کنند، اما باز هم عروس پياده نمي شود
  ! " ديگه بابا ما داماد را به تو داديم پياده شو: " کند به او مي گويند

 ياز اسب پياده م) ش بودنددو نفري که در کنار(ک دستيارانش آورد و به کم يعروس پاهايش را از درون رکاب در م
ميزند تا  امش را به روي پشت بداماد پاي. داماد از باالي پشت بام شکالت و سکه به روي سر عروس مي ريزد. گردد
در برخي بخشها نيز داماد . اين خاک نشانه خير و برکت است. خاک سقف را بر روي سر عروس مي پاشد از  يمقدار

  . زير کاله و يا روسري او ميگذارند ي اينکه سر عروس درد نگيرد، چيزيبرا. سيب به روي سر عروس مي اندازد

داماد دست . ن سکه ها و شکالت ها از روي زمين مي شوندکرده ها مشغول جمع بچ. سيب نشانه عشق و شادي است
بر . بشکنداز ساختمان را  )آجر(خشت الزم است که شليک داماد يک . کند يم يبه تفنگ مي شود و شروع به تيرانداز

ماد، ساقدوش و دوستان داماد دا يبدنبال تيرانداز. اگر اين اتفاق نيفتد، کار داماد به خوبي پيش نخواهد رفت باور برخي
اسبها از اين صدا انگار که از چرت . گيرد يغرش صداي تفنگها روستا را در هم برم. کنند يم ينيز شروع به تيرانداز

 را به باالي پشت بام که از خانه پدر عروس دزديده بودند،قاشقهايي  ،ها يکوبرب. کنند يرم مشيهه کنان ، ندبلند شده ا
  .شنيدني و تماشايي است فرياد و هلهله زنها آن موقع. کندو مي ش داماد آنها را زير پايش له ميکند. ندکن يپرتاب م
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زنهايي که در آستانه درب منزل داماد ايستاده بودند، يک تخم مرغ به عروس مي دهند، او آن را به چهارگوشه درب 
پس کوزه را به او مي دهند بايستي عروس آن را س. زنها بر روي سر عروس گندم مي پاشند. مي شکند سپسميزند و 

  .در يک ضربت آنچنان به زمين بکوبد که در آني شکسته شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مادر داماد يا پدر شوهر . شکسته نشود، شکم اول عروس دختر خواهد بود ، کوزهباور برخي ها اين است که اگر بار اول
بچه ها ديوانه . وي عروس مي آيد و آنها را در زير پاي عروس مي ريزدميوه و سکه به س ظرفي پر از گردو وبا عروس 

ن سکه ها و شکالت ها از روي زمين مي شوند و رقابتي ويژه براي بدست آوردن سکه هاي کردوار مشغول جمع 
  .بيشتري انجام مي دهند

را در مقابل درب منزلش به بجاي تخم مرغ يک انار به عروس مي دهند و او آن  (Semsûr) " سمسور" منطقه در 
  .زمين مي کوبد و آن را ميشکند

اما، براي بربوکي ها . ديگر وظيفه خواندي ها پايان يافته است .کنند يبربوکي ها عروس را به داخل منزل هدايت م
مي  هاز آنبچه ها اسبهاي خواندي ها را ا. اسبها امروز خيلي خسته شده اند و بايد عرقشان خشک شود. هنوز ادامه دارد

  .به گردش در مي آورند و سپس آنها را به اصطبل هدايت ميکنند گيرند و در روستا
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پسر خردسالي را در بغل او مي نشانند تا  .قرار مي دهند لشي گلدوزي و نقشيني زيبا در پشت عروسيک صندلي با با
هنگامي که بربوکي در خانه پدر . زنهاي طرف داماد در اطراف عروس ميگردند و مي رقصند. بچه اولش، پسر شود
يک بچه در اين هنگام کفش راست عروس . دهند ياسکناس درون کفش راست عروس قرار م يعروس بودند، مقدار

تماشا مي کنند، براي عروس هلهله مي کشند و را که اين مورد  ييزنها. را از پايش در مي آورد و براي خودش برميدارد
  .رپا مي کننددست مي زنند و گووندي گرم ب

آنها در کنار . وارد خانه مي گردد ، داماد همراه عروسبعد از پياده شدن عروس از اسب (Cizîrê)اما در منطقه جِزيره 
در ( داماد پاهايش را روي پاي عروس مي گذارد . برايشان شربت مي آورند. نشينند يصندلي م ييکديگر بر رو

يک جرعه از  سپس دستشان را با شربت مي شورند و )ماد مي گذاردبخشهايي نيز عروس پايش را بر روي پاي دا
بربوکي ها اين هنگام . عروس پشت سر داماد گريه ميکند. خارج مي شود اتاقشود و از  يداماد بلند م. شربت مي نوشند

   :يکي از اين ترانه ها . عروس شوند يو دلواپس يبا خواندن ترانه سعي مي کنند که مانع ناراحت

Berbûkiyek )                     زن هايي که وظيفه آوردن عروس را به خانه داماد را داردند( بربوکي 
                  

Xaniyê bavê bûkê kort e                                                              راه خانه پدر عروس کوتاه است
Li ser xênî kort e mort e                                                           انه ها باال و پايين استپشت بام خ
Bûkê megrî, zava xort e! !                                                            عروس گريه نکن داماد تواناست
Bavê bûkê gurê nêr o                                                   پدر عروس گرگ نَر است                       
Li ser xênî bê didêro پشت بام است                                                يخواهي در باال يکه م يآن کس
Bûk hêja ye tûrek zêr o       عروس شايسته است يک کيسه طال است                                             
Xwakê bûkê em hatin te yo                                                             اي خواهر عروس ما آمديم
Bike kar û bara xwe yo                                                                    کار و بار خودت را انجام بده
Zava xort e, bi dilê te yo مطابق سليقه تو است                                               ) جوان( داماد تواناست
Bûkê delalê, rabe xwe kar ke                                              عروس عزيز برخيز کارت را انجام بده
Şûşa gulavê bi ser xwe dake                                             شيشه گالب را بر سرت بپاش           
Zava ciwan e, xortekî pak e.                                                      داماد زياست، جواني پاک است 

(Ji herêma Mêrdînê û folklore Kurdî – Cigerxwîn)  
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  Tirşik    کرشتمراسم خوردن 

مردها به پايان رسيده  يديگر مراسم برا. قه مي زنند و گووندي گرم و خوش برپا مي کنندزنها در اطراف عروس حل
طبخ و تهيه  يعروس يخوراک ترشک معموالً برا. از اين به پس نوبت ترشک خوردن و خارج شدن مهمانهاست. است

  ".خوريم  يتو را مي ترشک پس ما ک: " وقتي مردم مي خواهند با جوان ها شوخي کنند مي گويند. گردد يم

ن ترشک، از همان روزي که بخواهند بروند عروس بياورند، از صبح زود چند کردطبخ و آماده  يبرا يصاحبين عروس
کار مردها اين است که چند گوسفند را سر ببرند و گوشتها را ريز کنند و بقيه . کنند يزن و مرد را مامور اين وظيفه م

. کنند يشورند و گوشت را آماده م ياي مجرب و کارکشته نيز چند سطل ترشک مزنه .کار بر عهده زنها بسپارند
. قرار دارد يريزند که بر آتش هيزم يکنند و آنها را درون ديگهايي م ي، بادنجان، فلفل، پياز ريز ميگروهي گوجه فرنگ

ي که عروس بيايد ترشک عتا موق. کنند يکنند و درون ظرفهاي آب خيس م يگروهي  گندم و جو بلغور شده را پاک م
بشقاب ها، قاشق، چنگال، ليوان، پارچ . کنند يبه رديف پهن م در حياط را ي مردهاسفره ها معموالً. آماده خواهد شد

همه مردهايي که به عروسي دعوت شده بودند به همراه . چينند يرا نيز به ترتيب م... آب، نمکدان و سبزي و پياز و 
داماد را  يبه اصطالح رودر بعضي مناطق بعد از ترشک خوردن هم . شوند يصرف ترشک مپسرانشان بر سفره مشغول 

به همين منظور چادر شبي . کنند ياز مهمانها جمع م يو يمنظور همان پولي است که طرف داماد برا. کنند يباز م
ک به يک به صاحبين سپس مهمانها ي. اندازند يم ر حسب توان مالي اش بر روي آن پولکنند و هر کس ب يپهن م
زنها نيز در داخل منزل ترشک . گويند و اجازه مي خواهند که مراسم را ترک کنند يبه ويژه پدر داماد تبريک م يعروس

که زنها از است  ضرب المثلي از گفته هاي کهنهنگام خروج . را صرف مي کنند و پس از آن از منزل خارج مي شوند
  : مي گويند

 »Dawet firikî berbûkî hetikî  .ها راحت شدند يبربوکافت پايان ي يعروسمراسم «

  . مراسم را اعالم مي کنند پايانبه اين روش  و .نوازندگان و مطربها انعامشان را ميگيرند بعد از ترشک خوردن

عضي در ب. در آنجا آنها منتظر شب و سکوت روستا مي شوند. برادر گفته داماد را به خانه خودش به مهماني مي برد
، هنگامي عروس را از روي اسب پياده ميکنند تا به خانه پدر داماد وارد شود، داماد را مستقيم از همان پشت مناطق نيز

را اجرا مي کنند و مردم را دادگاهي مي کنند و  ترکها محکمه يبام به خانه برادر گفته مي برند و جوانهاي روستا باز
  .و مهريه عروس و داماد را ببرند شوداينکه شب بتا  .جزاي آنها را مي دهند

  Mehrbirînمهريه تعيين 

مهريه علوي ها، . مهريه مسلمانان بر اساس قوانين اسالمي است. ها مهريه هاي گوناگون وجود داردکُردامروزه در ميان 
ها نيز کُردي است که اما در شهر مطابق با قوانين دولت. باشد يبسته به الگوهاي ديني آنها م... ايزدي ها، مسيحي ها و 
  .بايد از آنها پيروي کنند
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، خواه سني، شيعه، علوي، ايزدي و مسيحي کُردبا مقداري تفاوت هاي کوچک و نوشناخته، مهربريدن در تمام ملت 
ه اند، اما به دليل فشار و خجالت بسيار رسوم را کردهاي غير مسلمان، هر چند اسالم را قبول نکُرد. مانند يکديگر است

  .ز مسلمان گرفته اند و بکار مي برند و مطابق مذهبشان آنرا فرم داده اندا

مدلي ديگر ... مهر بريدن بر اساس موقعيت ها نيز متفاوت است مثالً در ترکيه بگونه اي است در ايران، در عراق و
تان بعد از عروسي سکُردستان ، مهر بريدن قبل از عروسي است، اما در بعضي بخشهاي کُرددر بعضي بخشهاي . است

دهند و عروس مي گيرند، نيز بعد  يها، دختري را مکُرددرباره مراسمي که . مهر مي برند، آن وقت عروس را مي آورند
اگر پدر . مردي عاقل و دانا يا مومن و ديندار را که از پدر عروس، امر مي گيرد، مهر را مي برد. از آن مهر مي برند

. گاهي نيز مهريه بصورت کفالتي به پول است. زرگ دختر يا که دايي و عمويش امر بگيردعروس نباشد بايد از برادر ب
مال، پدر . بهر حال يک نفر هم از طرف داماد وجود دارد. يعني تا زمانيکه به پدر عروس پول نگيرد، امر به مهر نمي دهد

يدن امريست مهم و براي همين مخفيانه مهر بر. ي تنها مهر بريدن را شروع مي کننداتاقعروس و دو شاهد ديگر در 
هاست که کُرددر باور خيلي از . آنجا نباشد و صحبت آنها را نشنود يالزم است که هنگام مهربريدن کس. اجرا مي گردد

ر بيندازد يا از جايش بلند شود يا اينکه صحبتي بکند و گره اي در کا يکستا پايان مجلس هنگام مهربريدن نبايد 
آنگاه . شود يحل مشکل سخت م يآن موقع داماد گرفتار خواهد شد و ديگر چاره انديشي برابزند، بشکن همچنين 

شود و  ي، براحتي باز مکردطنابي را گره مي زنند و درون چاهي مي اندازدند و بعد از چند وقت که گره خودش را ول 
د که مشکل از سوي بوده، ميروند و مخفيانه گمان دارن يگاهي اوقات اگر نزد کس. کنند يدوباره مهربريدن را آغاز م
  . زنند و بوي دود را به بيني عروس و داماد مي رسانند تا مشکل حل شود يبرند و بعداً آتش م يتکه اي از لباس او را م

همچنين يک . و در ميان مسلمانان سني، شيعه و علوي، به يکديگر دختر نمي دهند هاي ايزدي، مسيحي، مسلمانکُرد
هر کس از نظر مذهب . بخواهد را... از خانواده معمولي نمي تواند دختر مردي سرشناس، کدخدا، ايل بيگي و  ردکُپسر 

 يآنگاه از يکديگر دختر م. اما گاهي نيز نمي توان جلوي عاشقي را گرفت. يا دين خودش، زن مي گيرد و دختر مي دهد
ه اند که کردها آنقدر تغيير کُرداما اکنون . دهد يش را تغيير مزن نيز به دنبال شوهرش، مذهب. دهند يم يدزدند و فرار

 يه است و مکردنقش جدا بودن را کم  ،کُرد يپرورش فکرانش و د. دين و مذهب و خانواده تاثيري در انتخاب ندارد
  .کند

آنها راضي هستند که  در هنگام مهر بريدن مال از پدر عروس و پدر داماد يا همچنين کفيل آنها سه بار مي پرسد، که آيا
خواند و در حضور آنها مهر را  يمال شروع مي کند و چند آيه از کالم خدا م. بالخره هنگامي که آري بگويند. مهر ببرند

اين کار بسيار آرام و باصدايي آرامم . خوانند يبا هم سوره الفاتحه را م يسپس همگ خواندد و يمال آيه ها را م. برد يم
پدر داماد و کفيلش مقدار و حق مهر بريدن را اعالم مي کند و . به بيرون نرود اتاقيد که صدايي از شود با يخوانده م

  .خواهند ياجازه م اتاقخروج از  يسپارند و برا يمال و بقيه يکديگر را به خدا م

طوالني و با  يو براي عروس و داماد، زندگ مهر مي برددعا مي کند، شيخ ايزدي ها نيز به نام آفتاب، ماه، خاک 
منتها تفاوت در . هاي سنّي مذهب استکُردهاي علوي نزديک کُردمهر بريدن . کند يسرافرازي و خوشي آرزو م
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دختر فالن کس " مالي آنها سه بار از شاهدان سوال مي کند که . اينجاست که بهد از اتمام مهر آنها چيزي نمي خوانند
بهر حال مهر بريده خواهد شد و بعد از آن . مي پذيرند يا اينکه مخالفند آنها هم يا" را به پسر فالن کس مي دهيد؟ 

  .کنند، که مهر بريده شده است يداماد را مطلع م

اما اکنون در شهرها و روستاها هر چند که مهر بر حسب قوانين ديني بريده شود در بلديه هم اين مهريه مدرن بريده 
 يقرارداد مربوط به مردان م ييعن. ن وجود داردکردد دارد، اما شوهر را رها ها، طالق دادن وجوکُرددر ميان . مي شود

مرد هنگامي که در حضور دو نفر  .وارد شده است يکُردنشأت گرفته است و در فرهنگ  ياين هم از قوانين اسالم. شود
ه شده است و بايد که به خانه دو مرتبه بگويد تو را طالق مي دهم يا اگر سه بار به سوي او سنگ بيندازد، زن طالق داد

تا مهرش بر يکي ديگر است آن زن نمي توند با . برگشتن نيز ديگر به اين آساني ها صورت نمي گيرد. پدرش برود
برگشتن راهي پيدا  ياما خوب است که مالها برا. ها هيچگاه اين زنها را قبول نمي کنندکُرد. مردي ديگري وصلت کند

  .گردانند يکنند و زنان طالق داده شده را به شيوه اي به خانه شوهرش باز م يمي کنند و فتوا صادر م

  Parastina bûk û zavê               محافظت از عروس و داماد

که دانا و متاهل باشد  ياز ميان دوست و کسان. خوابد يکه در خانه برادر گفته است، شب را در آنجا م يداماد، هنگام
 وضوع نيز در حد واين م. دهد يي دربسته مي برد و در مورد مسائل شب زفاف او را آگاهي ماقاتيک نفر داماد را به 

هنگامي که هوا تاريک مي شود و سکوت روستا را فرا مي گيرد، . ه استکرداندازه خودش در ميان مناطق مختلف تغيير 
 يعروس م اتاقکند و وارد  يم ينش روبوسداماد با برادر گفته و دوستا. برد يبه خانه عروس م رابرادر گفته داماد 

در برخي مناطق هنگام ورود داماد به . کنند يم يدر اين هنگام برادرگفته و دوستانش از خانه محافظت و پاسدار. گردد
دوستان داماد در اطراف خانه و . کنند يم اتاق يعروس، برادر گفته و دوستانش او را با ترکه مي زنند و او را راه اتاق
امکان دارد که آن شب دشمنان داماد بخواهند به خانه داماد حمله کنند و . کنند يم يدارسالي پشت بام از خانه پابا

اين اتفاق ها بر سر زبان . ستان بسيار رخداد هاي اينگونه پيش آمده استکُرددر . باليي سر داماد و عروس بياورند
و را کشته اند و تازه عروسش را دزديده اند و به کوه ها فراري داده هاست که چگونه عده اي به خانه داماد ريخته اند، ا

  .کند يم يکه او را در مورد مسائل شب زفاف آگاهي داده است، با عروس همبستر يداماد مطابق گفته هاي کس. اند

 يم هديگر هم .کند يم يتفنگش را در مي آورد و تيرانداز خارج مي شود اتاقهنگامي که داماد از در صورت موفقيت  
نها نيز به او تبريک آداماد دست بزرگان و روي کوچکترها را مي بوسد . ه اندکردد که داماد و عروس با هم ازدواج ندان

 يم يروند و ملحفه عروس را بررس يعروس م اتاقزنها هم به داخل  ،يصداي تيرانداز وبا بيرون آمدن داماد . ميگويند
 يزنان ملحفه عروس و داماد را جمع م .ها بسيار مهم استکُرددختر بودن در ميان . يا نه کنند که آيا او دختر بوده است

در بعضي مناطق از سوي خانه عروس چند زن . دهند يبه چند زن از اقوام نزديک نشان م رژدر مراسم سه . کنند
  .رسانند يبه خانواده دختر م آنها خبر دختر بودن، عروس را. بصورت مخفيانه و در غالب مهمان به مراسم مي روند
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مي گويند که . شود؟ در اين هنگام اتفاق هاي زيادي امکان دارد که پيش آيد ياما اگر عروس دختر نباشد، چه م
ولي بايد بگويم تا من اطالع دارم . پيچند و شب به سوي خانه پدرش روانه مي کنند يعروس را در پالسي سياه رنگ م

دو  ياينکه آبرو يآنها بعد از چند ماه برا. اکنون اين کار را نمي کنند. تفاق نيفتاده استتا بحال اين چنين حرکتي ا
در اين حالت از خانه داماد و عروس بين مردم صحبتي بيرون نمي . فرستند يخانواده نرود، او را به سوي خانه پدرش م

يا بخاطر اينکه سن آنها کم . ا به پايان برسانندا شده است که نتوانسته اند کار رهبار. آنها شود يآيد تا باعث شرمسار
اد و برادر گفته در اين هنگام دوستان دام. کشند يخجالت ماولين بار هست که يکديگر را ديده اند و بوده يا اينکه 

برساند، که او نتواند کار را به پايان  يهنگام .رسانند يم اتاقريزند و دوباره او را به  يداماد م يبر رو سطل آب سردي
صبح روز بعد برادر گفته . گاهي اتمام اين اتفاق ماهها به طول مي انجامد. مي گويند او ناتوان است يا اينکه مرد نيست
 يم (Ser taştê)"سر تاشته " به اين صبحانه . برد که صبحانه بخورند يمي آيد و عروس و داماد را به خانه خود م

  .ماند يبرند و عروس در خانه م يبه سر تاشته م در بعضي مناطق فقط داماد را. گويند

  Sêrojمراسم ديدار عموم با عروس در روز سوم              

در اکثر . گويند يم (Ser sênî) "سر سيني  " رژدر بعض مناطق به سه . گويند يم" ژ رسه "  يبه روز سوم عروس
سه . مي گويند گذارند و به آن سر سيني يسيني م يرونشين جهيزيه اي که مربوط به عروس است را بر کُردمناطق 

آدم مي تواند بگويد . پايند يم يرا چهارچشم رژزنان سه . کنند يو در خانه عروس و داماد برپا م زنها يرا تنها برا رژ
است  عروس چقدر دلربا ،خواهد ببيند که يهر زني م. روز شادي رقص و شادي و ديدن عروس و داماد است رژکه سه 

پدر داماد و عروس، اکثر دختر و زنهاي . آيند يم رژبا هم به سه  يهم زنان طرف داماد و هم طرف عروس همگ!  يا نه
  .کنند يدعوت م رژآمده بودند را اکنون را به سه  يخانواده هايي را که به عروس

نيست، بلکه در روز  يز عروسشاباش زنها در رو. ، شاباش زنها جداست (Cole mêrg)"جوله مرگ " در منطقه 
  .هر زني که مي آيد با خود يک سيني مي آورد. است رژسرسيني يا همان سه 

لقمکان شيريني و  (Zengilok)زنگلوکشيريني ، ) نان روغني( درون سيني چيست؟  نان آغشته به روغن  
(Loqmekan) و . بندند يگلدوزي شده م سيني شان را درون بغچه اي. درست مي کنند و  درون سيني مي چينند

دوز و رنگارنگ به  دستي، کُرد يعروس آرايش شده و زيبا را با لباسهاي زيبا. در دست مي گيرند و به مراسم مي آيند
 يگويد و با آنها دست م يعروس با متانت قدم بر مي دارد و به رديف به مهمانها خوش آمديد م. آورند يميان زنها م
 يدختر ها و زنها تمام دقت شان را به عروس م. نشيند يصندلي م يسپس بر رو. مي بوسد ها راکوچکتر يدهد و رو

  .گذرانند يعروس را با چشمهايشان م يدهند و بر و رو

در بيرون متفکرانه چند لحظه بعد داماد و برادر گفته . عروس هم که از خجالت سرخ شده است، سرش را باال نمي آورد
بيرون در اين هنگام برخي از زنها . دهد که داماد بيرون است ير به زنهاي داخل خانه خبر ميک نف. باهم قدم مي زنند

کداميک از «: ندسپر يکنند و م يبعضي هم از پشت پنجره داماد را تماشا م. کنند يآيند و زيرچشمي داماد را نگاه م يم
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را ترک مي کنند و از صاحبين  رژان مراسم سه تا قبل از تاريکي هوا زن »ماد است و کداميک برادر گفته است؟آنها دا
و بر اساس قوم و خويشي و  شده است يي ديگر همه سيني ها خالاتاقدر . خواهند يسيني هايشان را م يعروس

کادوها يک جفت جوراب و . گذارند يصاحبين مجلس از جهاز عروس، در سيني ها کادو م يارزشمند بودن و توان مال
آنچه در سر سيني عروس و داماد است متعلق به برادر گفته است، خواه گرانبها . است و دستمال دستکش و چند صابون

. و بزرگ خواه ناچيز مثل پيراهن و شلوار و کفش را درون سيني قرار داده و به برادر گفته و خانواده اش تقديم مي کنند
که هيچ سيني خالي باقي نماند و همه مهمانها  خيلي سريع بايد .بسياري کشيده است ياينکه وي زحمت و فداکار يبرا

  . سيني خداحافظي کنند يرا با کادو هايشان بر رو

جوراب،  ، خانواده داماد به بازار بروند و رژالزم است که پيش از مراسم سه . اگر خانواده عروس جهيزيه کم خريده باشند
، توپ و تفنگ خود را به سوي خانواده عروس  رژسه  اين موقع زنهاي خانواده روز. بخرند دستکش، صابون و دستمال

شما گذاشته ايم،  ياين چيزهاي ناقابل که ما برا« : گويند يمثالً به زنها م. بندند و درباره آنها صحبت مي کنند يم
ت جوراب دخترشان حتي يک جف يبدبختانه برا! ما بايد چه کنيم؟. ر ما نبينيدبايد که کوتاهي را ب. ارزش است يبسيار ب

  » !اينها را هم ما با خرج خودمان از بازار خريده ايم. و چند تا صابون نخريده بودند

ولي بگذار جان عروس و داماد . آن پول توي گلويشان بماند !خسيس هاي گدا  ،واي« : زنها هم با آخ و واخ مي گويند
  . »دنيا ارزش ندارد . خدا مراد عروس و داماد را بدهد . سالم باشد

کنند و خارج  يزنها در پايان مراسم از خانواده داماد و عروس خداحافظي م. البته اين مورد بسيار بسيار کم ديده مي شود
  :گويد يهر کس چيزي م. ن مي کنندکردبيرون خانه بعضي ها از زنها شروع به گاليه  .مي شود

  !خدا؛ جان باباي عروس را بگيرد« 

  !شود؟ يهم خسيس و گدا م مگر آدم اينقدر! ديدي خواهر جان

  ! ه و فرستادهکرددخترش را دست خالي عروس واي 

  !خدا جان اين بي اصل و نسب را بگير اي

  !خورند يکنند و م يخودشان را خشک م مدفوعکه  يا ا ا خواهر جان مگر تو اينها را نمي شناس

اما بيچاره را ! است) کولي ها(  خانواده قرشمارهااز  گويي! ؟ مثل زغال تنور سياه بود!خواهر جان عروس را ديدي! يپيي
  ديدي؟ داماد را 

  »! ..........بودعروس خوشگل تر از داماد ! نه بخدا 
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  Zeyî با دخترشان      عروسخانواده ديدار مراسم 

نان با خود  آنها. آيند ياز خانواده پدر عروس تعدادي به خانه عروس م بار اول يبرا، يذشت سه هفته از عروسگبعد از 
در بعضي مناطق . آورند و از خانواده داماد، توشه راه عروسشان را مي خواهند تا با خود به خانه پدرش ببرند يم يروغن
 آنها اسبي از خانه پدر. کنند يروز ضيافت نيز را در همانجا اعالم م. گويند يهم م  (Malbav)"مال باو" Zeyîبه 

در خانه پدر عروس ضيافت مي گيرند و . برند يسب به خانه پدر و مادرش مخواهند و سوار بر ا يشوهر عروس م
پدر داماد ، خانواده برادر گفته و تعدادي از نزديکانشان را هم به خانه پدر عروس . کنند يمهمان هايشان را دعوت م

ت پدر زن و ي رود و دسرسند، داماد پيشتر از همه م يکه خانواده داماد به خانه پدر عروس م يهنگام. کند يدعوت م
در اين . دهد يرود و با آنها دست م يبقيه مهمانها که در مجلس حضور دارند م يبوسد و سپس بسو يمادر زنش را م

خانه پدر عروس . نشينند ينزديک درب مهمانخانه م اتاقاو و برادر گفته در انتهاي . کشد يهنگام داماد بسيار خجالت م
اين غذا بر اساس نيروي ذوق زنهاي . کنند يکند و غذاي بسيار خوشمزه اي درست م يمهمانها خرج سنگيني م يبرا

  .شود چون که اين مهمانها، آشنا هاي جديدشان هستند يدرست م کُردهنرمند 

  

  

  

  

  

  

  

عروس  ياما برا. خلعت برادر گفته کوچک است .دهند يخلعت مو برادر گفته داماد خانه پدر عروس به داماد و عروس 
و  داماد نيز يک ساعت يو برا بيشتر اوقات به عروس يک قطعه طال يا يک گوسفند. داماد گران بها و شايسته استو 

پس از . گردند ياز اتمام ضيافت داماد، برادرگفته و آدمهاي داماد به خانه شان برم پس. دهند ييا انگشتر طال ، خلعت م
تا يک سال به اين سبک بايد که خانه پدر . گردانند يخانه اش باز مآن خانواده عروس به همراه کادو، دخترشان را به 

بعد از يکسال ديگر خانه پدر شوهر  .و بازگردانند عروس هر چند هفته يکبار بيايند و دخترشان را به خانه شان ببرند
د ولي بعد از چند وقت برند و آورن يدر اولين ديدار ها عروس را با اسب م. برند يخودشان عروسشان به خانه پدرش را م

        . و ديگر شوهرش او را پياده ميفرستد دمي افتشود، عروس از ارج و قُرب  يکه عروس قديمي تر م
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                                                                                       Alfabeya Kurdî       الفباي كُردي        
  

  

  

 

 

 

 

                                                                                                        :Tîpên girdek: حروف بزرگ

A – B – C – Ç – D – E – Ê – F – G – H – I – Î – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S 

– Ş – T – U – Û – V – W – X- Y – Z  

                                                                                                  :Tîpên hûrdek: وچکحروف ک

     

a – b – c – ç – d – e – ê – f – g – h – I – î – j – k – l – m – n – o – p – q – r – s – ş – 

t – u – û – v – w – x – y – z  

  

  

 

 

  

 

 

 

الفباي کُردی از سي و يک حرف تشکيل شده 
است که عبارتند از هشت حرف صدادار و بيست و 

  . سه حرف بي صدا

Alfabêyên Kurdî ji sîh û yek tîp pêk hatine 
Ku ewan ji heşt tîpên dengdar û bîst û  

sê tîpên bê deng. 

Hejmara tîpên dengdar heşt in.      

Sê tîpên dengdar ên kin:                              U I E 

Pênc tîpên dengdar ên dirêj:                       A Ê Î O Û 

 

   .تا هستند هشتحروف صدادار 

 :          سه حرف صدادار کوتاه 

 :                  پنج حرف صدادار بلند
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  مثال

Mînak    يفارس   Tîpên Kurdî 

 A  آ Agir  آتش

  B  ب Berf  برف
  C  ج  Car  بار، مرتبه
  Ç  چ  Çav  چشم
  D  د  Dest  دست
  E  )الف با فتحه(اَ   Ewr  ابر
  Ê  )الف با کسره(اÊzing     هيزم
  F  ف  Firavîn  نهار

  G  گ  Goşt  گوشت
  H  ه ، ح  Hesp  اسب

  I  )الف با کسره کوتاه( اIngilîzî    انگليسي
  Î  يا  Îro  امروز
  J  ژ  Jîyan  يزندگ
  K  ک  Kêm  کم
  L  ل  Lêv  لب
  M  م  Mar  مار
  N  ن  Nav  نام

  O  اُ  Ode  اتاق
  P  پ  Por  مو
  Q  ق   Qaz  غاز
  R  ر  Roj  روز
  S  س   Sêv  سيب
  Ş  ش  Şil  خيس

  T  ت   Ta  نخ
  U  )الف با ضمه کوتاه( اُ   Utî  اُتو
  Û  او  Ûd  عود
  V  )يآواي لبي و دندان( و   Vir  اينجا
  W  ) آواي دو لب( و  Wir  آنجا

  X  خ  Xwarin  خوردن
  Y  ي  Yar  يار

  Z  ز  Zêr  طال
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Kurdî Kurmancî يفارس Kurdî Kurmancî يفارس 
Alî گوشه، طرف Çil چهل 

Ap عمو Çiqas چه قدر، چه اندازه 

Ava آباد Cîran همسايه 

Bangdan بانگ دادن Çîya کوه 

Banî پشت بام Cîzme پوتين 

Bav پدر Cot جفت 

Bawer bike باور کن Cotî يشخم زدن، کشاورز 

Bazin النگو Cotyar کشاورز 

Bê بدون Çûyin رفتن 

Bêçare بيچاره Dar درخت 

Bêfeyde بي ارزش Dawet عروس 

Bêje بگو Dayk مادر 

Bejn قد، اندام Dê مادر 

Bejnbilind قد بلند Def دف 

Berdan رها کردن Defçî زن دف 

Bes کافي، بس Defçîyan هادف زن 

Bide بده Delal عزيز 

Bidine بدهيد Derd درد 

Bila بگذار Dereng دير 

Bimbarek مبارک Derînin در آوريد 

Bira, Bila بگذار Derxe دربياور 

Birazava برادر گفته، ساقدوش Dest دست 

Bireşînin بپاشيد Dev دهان 

Bisk زلف Derxistin نبيرون آورد 

Bixapînin فريب بدهيد Dibêje گويد يم 

Bixemlînin آرايش کنيد Diçere چرد يم 

Boxçe بغچه Dîk خروس 

Bûk عروس Dikim کنم يم 

Bûyîn شدن Dil دل 

Car بار، مرتبه Dimeşe رود يم 

Çar چهار Dirandin پاره کردن 

Çardeh  چهارده Dîsa دوباره 

Çav چشم Dîtin ديدن 

Çavreş سياه چشم Dîyar معلوم، روشن 

Çax وقت doh ديروز 

Cejn جشن Domam دخترعمو 

Cem کنار Dotmam دخترعمو 

Çem رود Du دو 

Çendî چه قدر، چه اندازه Dûr دور 

Çî چه Ecem عجم 
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Kurdî Kurmancî يفارس Kurdî Kurmancî يفارس 
Em ما Hene حنا 

Em Nadin دهيم ينم Herim بروم 

Emr عمر Hêstir اشک 

Enî deqa يک لحظه Heta تا 

Erdem  ماسم زن(اَرد( Heval دوست 

Êş درد Heyran حيران 

Ev اين Hezar هزار 

Êvar عصر Îro امروز 

Ew آن Îsal امسال 

Extîyar (Erebî) پيرمرد Îşev امشب 

Ez من Jêr زير 

Ezîz عزيز Ji از 

Ferek  اشياء(يک دست( Ji bo يبرا 

Fesed فاسد Jintî يجار 

Firotî فروختي Kal پيرمرد 

Fistan لباس زنانه Kanê کجاست 

Galegal  حرف Kar ke کار بکن 

Gawir گبري Keç دختر 

Gerdenspî گردن سفيد Kek برادر 

Gerîn گشتن Kêlek پهلو 

Gidî بيهوده Kemero کمربند 

Gilor گرد Kerb سختي 

Girêde گره بزن، ببند Keser سافسو 

Girîn گريه کردن Kesk سبز 

Gore جوراب Kevçî قاشق 

Gotî گفتي Kî يچه کس 

Gotin سخن Kil سرمه 

Govend يحلقه رقصيدن در عروس Kiras پيراهن 

Guher گوشواره Kirin کردن، انجام دادن 

Gul گل Kişandin کشيدن 

Gulav گالب Koçer عشاير 

Gûlî گيسو Kolos کالهي از ابريشم 

Gund روستا Kom گروه 

Gune گناه Kormar بچه مار 

Gur گرگ Kort کوتاه 

Gustîlk انگشتر، حلقه Kul درد 

Guz گردو Kur پسر 

Hatin آمدن Lawik پسر 

Hêj duho از ديروز Lawîn پسرانه 

Hemû همه Lewend يخوش گذران 
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Kurdî Kurmancî يفارس Kurdî Kurmancî يفارس 
Lingan پا Qîrîn غرغر کردن 

Lo  اي(آواي صوتي( Qise حرف 

Mal خانھ Qîz دختر 

Malşewity خانھ سوختھ Qolfelek دنیا کوچک 

Mazûban میزبان Rabûn بلندشدن 

Megrî گریھ نکن Ramîsan بوسیدن 

Meşwerdek اردک چاق Razî راضي 

Met عمھ Rê راه 

Mêvan مھمان Rengîn رنگین 

Min من، مال من Reş سیاه 

Mirad مراد Rewş حال و ھوا 

Mîrat میراث Rêz ردیف، احترام 

Mirov آدم Rijandin ریختن 

Misqal مثقال Ro نور، آفتاب، روز 

Mûmik شمع Rûniştin نشستن 

Mûrdar مردني Sal سال 

Nav نام Sê سھ 

Nebêje نگو Sed صد 

Nêr نر Şekirin شانھ کردن 

Nîşan ينامزد Şêl مرد خوشرو 

Nîvro ظھر Şelwar شلوار 

Nîvşev نیمھ شب Ser يسر، کلھ، رو 

Nû جدید، نو Şêrîn شیرین 

Pak پاک Sersal سر سال 

Parî لقمھ Serşû سرشور 

Paşa پاشا Şeş  6شش 

Payîz پاییز Şev شب 

Pê بھ او Şewtî سوختھ 

Pelik برگ Şeytan شیطان 

Pêro پریروز Sibê صبح 

Pêşî جلو Sîh سي 

Peya پیاده Sindoq صندوق 

Pez گوسفند Sîng سینھ 

Piçî انگشت پا Sîpan در کردستان ينام کوھ 

Pîroz مبارک Şîv شام 

pişt xulxulî دست بند خلخال Sor سرخ 

Poz بیني Stûxawr گردن کج 

Qamkinik قد کوتاه Sûk بازار 

Qas اندازه Şuşa misk شیشھ مشک 

Qata cil یکدست لباس Te مال تو 

Qedandin تمام کردن Temûz گرما 
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Kurdî Kurmancî يفارس Kurdî Kurmancî يفارس 
Teşt طشت Xecê û Sîyabend خواجھ و سیابند 

Tim û tim ھر لحظھ Xemilandin آرایش کردن 

Toz گرد و خاک Xemilî مزین 

Tu تو Xerîb غریب 

Tune وجود ندارد Xesû مادرزن، مادرشوھر 

Û و Xezal آھو 

Van اینھا Xezûr پدرشوھر، پدرزن 

Varîyant اختالف Xizmetçî خدمتکار 

Vê این Xort پسر جوان، قوي 

Vede بزند Xulam غالم 

Vegerandin برگشتن Xwastin خواستن 

Veke بازکن Xwe خود 

Wê آن Xwedê Teala خداي تعالي 

Weha اینجور Xweş خوش 

Wek مثل Xwezî آرزو 

Welle بخدا Yek یک 

Wenda م ُ  داماد Zava گ

Were بیا Zend مچ دست 

Wez  و من Zer زرد 

Wisa اینجور Zêr طال 

Wusa اینجور Zirav نازک 

Xal دایي Zirne سرنا 

Xanî خانھ Zor فشار، قدرت، خیلي 

Xanim خانم Zozan ییالق 

Xatir خاطر  
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Amed Tîgrîs di sala 1948'an de li Licê 
hatiye dinê. Ew ji parêzgehê Dîyarbekire.Tîgrîs 
li Licê dibistana sereta û li Erxaniyê jî dibistana 
mamostetiyê xwendiye. Piştî dibistana 
mamostetiyê, çend sal li gundên Cinezûr û 
Şêxana Licê mamostayî kiriye  
Tîgrîs di sala 1980 de derketiye derveyî welat 
û li Stockholmê bi cîh bûye. Ew ji 1984'an de 
vir de li Stockholmê di dibistanên swêdê de 
mamostaîya kurdî dike Dûvre dest ji karê 
rêkxistinî û siyasî berdaye û bi kar û barê 
ziman û wêje re mijûl bûye. Heta niha bêtir ji 
20 pirtûkên wî hatine çap kirin. Di warê çand û 
wêje de alîkariya bizava netewî, dem û 

dezgehên çandî kiriye. Demekê serokatiya Înstîtûya kurdî ya li Stockholmê 
kiriye.Tîgrîs di Med û Medya TV de bi navên "Rojbaş mamoste", "Dibistana 
kurdî" û "Xwendingeha kurdî" bernameyên hînkirin û perwerdeyî amade kiriye. 
Ji derî mamostaîyê û nivîsîna pirtûkên dersê, xebatên wî yên li ser ziman, 
edebiyat û kulturê jî hene. Ji zimanê tirkî û swêdî çend berhem wergerandiye 
kurdî.Di kovar û rojname an de nivîsokê wî hatine weşandin. 
Mamosteyê Zimanê Kurdî û Nivîskar Amed Tîgrîs sedema hilbijartina Nîşan û 
Dawetan ji bo me wisa şirove kir:   
Di kultura her neteweyekî an jî gelekî de nîşan û dawet cî û roleke xwe yê girîng 
heye. Ew bingehê tore û çandan gelan in. Di serdema me de  teknîk gelek bi 
pêşket û tixûbên kulturî çirand. Bi taybetî li welatê me gundîtî nema û xelk 
koçberên bajaran bûn û dibin. Bi koçberîya wan  re çand jî koçber û serûbin bû. 
Bi taybetî wek gelê kurd ku tu dem û dezgeheke wî yê netewî tune, zimanê wî 
qedexe ye, nikare ziman û çanda xwe bi kar bîne, bi ser re jî asîmîlasyoneke tûj 
û dijwar li ser e; bi hemû çand û edetên xwe ve tê helandin îmihandin. Bi 
taybetî jî nîşan û dawetên kurdî bi zanîn an jî bi nezanî êdî reng û naveroka xwe 
ya berê wenda kirine. Mirov êdî rastî nîşan û dawetên  40-50 sal berê kêm tê 
yan jî qet nayê. Çandeke bi hezar salan, di demeke kurt de wenda û ji bir dibe. 
Hem dewlet vê yekê bizanebûn dike û dixwaze, hem jî kurd bi xwe, xwe 
otoqedexe û otoasîmîle dikin û wek ew nîşan û dewetên berê tişten kevn, 
paşvemayî bin, ji wan dûr dikevin, heta şerm dikin. ”Ev karê gundiyan e” 
dibêjin. Wek her aliyê jiyanê herweha nîşan û dawetên dagîrkerên welatê xwe 
kopî dikin. 
Êdî wek wan di salonan de bajarkî nîşan û dawet dikin. Welatên wan ji 
ewropiyan kopî kirine û dikin û em jî ji wan dibînin, dibihîsin û 
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kopiyan wan in. Yanî em kopiya duyemîn û sêyemîn in. Kopîya herî xerabe, genî 
û gendel. Li gor xwendin, zanîn, têgehiştin û baweriya min, divê em çanda xwe 
ya berê wenda nekin, lê bikolin, berhev bikin binivîsin, bi wêne binexşînin, 
fîlmên wan bigrin.  
Xezineya kurdî di van berhemên folklorî de veşartî ne. Ji aliyekî ve hem dimre, 
dihele û ji aliyekî din ve jî bi salan in ku wan bi girîngiya vê yekê baş dizanin û bi 
hesk û zerikan berhemên çanda kurdî didizin û navê xwe lê dikin. Pir dizîn êdî 
stran ji mer e nehiştin. Lewma ez girîngiyeke mezin didim xabatên komkirin û 
tomarkirina berhemên folklorîk. Divê em çanda kurdan hezar salan a 
dewlemend ji asîmîlasîyona dijmin, ji sersarî û xwebiçûkdîtina kurdan û ji 
wendakirina dîrokê rizgar bikin.  
Ez dixwazim di vê mijarê de nimûneyeke berbiçav bidim berî ku ez pirtûka 
Nîşan û dawetê binivîsim bûyerek ku çawa bandoreke mezin li min kir. Di sala 
1989an de ez bi grûbeke mamosteyên swêdî re çûn Maceristanê serdana 
dibistanan. Li wir em rojeke çûn bajarekî turîstik. Komeke şano li wê derê hebû 
û komê xwest lîstika xwe ji bo me pêşkêş bike. Êvar bû û komê dest bi lîstika 
xwe kir. Lîstika wan ji nîşan û dawetên wan yên kevn beşek bû. Du malbat 
dilîstin. Yek malbata keçikê û ya din jî malbata lawik bû. Bi tenê ji mer e gotin 
navê lîstika me ”Keç xwestin û dawet e.” Me ji zimanên wan fêm nedikir, lê ji 
xwe ziman ne hewce bû, mirov fêm dikirin ka çi dibe. Keçîke xwestin bidin yekî, 
lê keçikê xwe avêt erdê û nedixwest. Piştre keçik ji nav wan revî  û hat nav me 
temaşevanan û di nav me de destê min girt û ber bi hundir ve kişand, min 
nexwest rabim. Hemû hevalên min û temaşevan kenîn û gotin here ka çi dibe. 
Ez çûm  min birin hundir, mêr û jinek din jî li hundir bûn. Bi zimanê xwe bi min 
re peyivin min fêm nekir, bi jest û mîmikan , tişt tune , li vir raweste gotin. Em 
qederek li hundir man, yên din li der lîstika xwe didomandin. Hinek kes ketin 
navê pere mer e dan û lihev hatin. Bûkê bi paş ve ji min stendin. Paşe bi destê 
min girtin anîn der. Carek din hemû hevalên min yên mamoste ji kenan 
zikopişto bûn. Ka min keçikê revandibû an jî wê ez revandibûm. Heta em hatin 
Stockholmê hevalên ên mamoste bi henek digotin wele ew qereç bûn, porê te 
jî wek wan reş bû û te ji xwe hesibandin û keçikê çav berda bû te.Me fêm kir ku  
wan gundiyan nîşan û dawetên xwe yên kevn kirine şano û ji turîstan re dilîzin 
û pere kar dikin.  
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Ji wê rojê şûn ve min xwest ez nîşan û dawetên me kurdan jî berhev bikim û ku 
pêkan (mumkun) be jê senariyoyeke çêkim û Bila bibe şano an jî fîlma wê 
çêbikim. Min di sala 1991 de pirtûk bi navê ”Nîşan û dawet” nivîsî, lê senaryoya 
wê amade nekir. Artîstê Kurd Kemal Gurgu çend car ji min daxwaz û tîka kir ku 
ez senaryoya wê çêkim û ew bilîzin. Lê hezar mixabin min heta îro tu dem, hêz 
û kês nedît ku senaryoya wê amade bikim.  
 
Pirtûkên ku wî nivîsîye û wergerandîye: 
Em bixwînin, weşanên Skolverket, 1986. 
Em binivîsîn weşanên Skolverket, 1986. 
Em bixwînin -2, weşanên APEC, 1989. 
Ken û girîn, weşanên APEC, 1989. 
Dîroka Kurd û Kurdistanê, weşanên APEC, 1990 
Navên kurdî, weşanên APEC, 1990. 
Nişan û dawet, weşanên APEC, 1991. 
Kurterastî weşanên APEC, 1991. 
Çend gotin li ser ronakbîrên Kurd, Îsmaîl Besîkçî, weşanên Rewşen, 1991. 
Roj bi roj serê kendavê û Kurd, weşanên APEC, 1992. 
Şerê Kendavê weşanên APEC, 1992. 
Cografya Kurdistanê, weşanên APEC, 1993. 
Çêlepisîk bi gelek tiştanokan dizane, Ulf Lêfgren, weşanên Apec, 2000. 
Manga Sor paqijiyê dike APEC, 2000. 
Gotinên pêşiyan, weşanên Rewşen, 2001. 
Pêşkît û parkît, weşanên Medya, 2001. 
Ji xelatgirên Nobelê çend çîrokên zarokan, weşanên APEC, 2002. 
Şagird diçin dibistanê, weşanên Skolverket, 2002. 
Du Heval, weşanên APEC, 2002. 
Ansîklopediya Zarokan APEC, 2004 
Manga Sor Hildikişe Ser Darê, weşanên APEC, 2005. 
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Pêşgotin a werger 

Ev pirtûk ku niha di destê wede ye nivîsara mamûsta Amed Tîgrîs e. Ew ku bi 
xwe ji Kurmancên Kurdistana Turkîyê ye di pêşgotina pirtûka (nîşan û dawet) 
de bi gotina ji dema ku kulturên wan hatin guhertin û kulturekî din kete cîhê 
wî, bi nivîsekî zanistî a kurmancîya paqij karîye ku wekî pijîşkekî, nexweşîyê 
dîyar bike û derman jî jê re binvîse. Ev pirtûk bi tîpên latînî hatîye nivîsandin. 
Ew tîpin ku Mîr celadet bedirxan beg di sala 1919,ê zaînî danîye weku alfabêya 
nû ji bû nivîsandin bi zimanê kurdî. Tîpên latînî di van salên dawîyê da bi pirayî 
ya nivîskarên kurd, pê nivîsîn, bû sedemê ku ziman û kulturê kurdî pêşveçû. 

Di gor pirtûkên ku belavbûne û likolînin ku hatine nivîsandin, dibêjin Kurdên 
Xorasanê hatine bi cîhkirin li wê derê, bi sedema ku parîzîyê sînûra bakûra 
welatê Îranê bikin. 

Kultura Kurd, kultura a herî zengîne di Îranê da. Çima ku rêberê komara îslamî 
yê Îranê di wutara xwe di bajarê Seqiz da got, ziman û kultura Kurdî û şîyanên 
zanistî, hunerî û werzişî yên xortên kurd mîrata gelê îrane. 

Mixabin di kultura kurdin xorasanê ku ji kevn da di wî welat bi cîh bûne bi têkilî 
bi edetên cîranên xwe guhertinên biçûk serda hatîye. Ji vê yekê bi sedema ev 
erkê ku min di beramber gelê Kurdistanê ser xwe didît, min biryar da ku bi 
wergerandina ev pirtûk, gavek li parîzdarî yên kulturên dewlemend û bingehî a 
kurdî pêşda bibim. Ev pirtûk ne tenê ji bo kurd e lêbelê ji bo hamû îranîyên ku ji 
kulturên kewn û têr xwe hez dikin. 

Îro parîzdarî ya kultur roxana planê dijmenên kulture. Ewan ku kulturê nû û 
modernên xwe ji rojava anîne û di nav kulturên me de çandin. Ewan ku bi 
nîşanên azadî yên me ji bo xwe dem û dezgehên mafên mirov çê kirine û tişt ji 
derbara azadîyê nizanin.mezintirîn peyker re di welatên xwe hene lê di jêr ew 
peykera azadî,xwîna hezaran kes azadîxwazên xwe ji ber xwestika azadî dikojin. 
Kamuran bedirxan beg wisa dibêje ku: Ew ku ne bi şere, şêre. Yanî ku ew ku li 
duv ceng û şer nebe, serkewtîye. Salên dirêj bi xapandin û weritîn, kurdên Iraqê 
re talandin û xwîna jin û zarûk û mêrên wan bi ne heq rijandin û cezayên 
kirêyên pîsî yên xwe jî dîtin. Di Turkîye de wan kurd ku di xanîyên xwe mafa 
peyvandin tune bûn, ji vê tirsandin ku heger hûn li mal da bi kurmancî biaxifin, 
Ata turk dengên we dibihîse. Dîvana mem û zîn ku şahname a kurmancî ye bi 
turkî wergerndin û pirtûka bi rêza destê wî veşartin. Pêştre gotin ku Ehmedê 
xanî jî tirk bûye. Stiranên esîl yên kurdî re bi cûrekî li nav xwe kişandin ku îro 
mirov bi bihîstina dezgeha stiranên ku li tirkîye belav dibin, di eceb dimîne ku 
çawa ewan stiranên wisa hebin. Lê hevalên kultur di tirkîye de ku rojên di 
zindanê bûn yan jî koçberbûn ewropa îro di nav akadimîyên mezin di Parîs, 
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Swêd, Almanîya û hwd tê dikoşin ku kultura kurdî re bi hemû donyayê bidine 
nasakirin. Çima ku bi wan re eşkêre bûye ku çekdarî u rijandina xweîn to tişt 
nayê guhertin. 

Îro em dizanin ku armanca hêzin dewletî ji wan çî bûye û çî ye! 

Soltan selahedîn Eyûbî serdara kurd di şerên xacî da bi xapanin ewan fitnexaz 
fêm kiribû ku sedema wan ji bo şerê navbera musulman û xiristîyan çi bûye. 

Kurd bi her awayî xwe îranî dizanin. 

Kurd di her welat û her ol xwe îranî nasdikin.Gava ku ji kurdin ku li sûrîye yê 
dijîne, ji nasname yên pirs dikî wan xwe îranî û ji alîya Mêdîya dizinin. Ev yek di 
bara kurdên Ermenistanê jî raste. Ji ber ku ew welat heya çendî berê îrana 
mezin re pêk datanî ku bi destên dagêrker cida bû. Lê kultur û zimanên wan 
heta îro kurdî ye ku zimana mezintirên gelê kewn yên Arîyaî bûye. 

Ji bo Wergerandina ev pirtûk min destûr û mocewiza mamûsta Amed Tîgrîs 
hilgirt. Stiranin kurdî bi bingeha kurdî xweşe, lê min ew wergerand û li beşa 
dawîyê pirtûk de hîndarîyek biçûk û ferhengokek jê ra amadekir. 

Ebas Ferhadî Tûpkanlû 

Zivistana 2011 

Bajarê Homs - Sûrîye  
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Spasî 

Sipas ji mamûstayê hêja birêz Amed Tîgrîs  

Sipas ji van dost û hevalan re, bo wê alîkariya hêja derbarî amadekirina pirtûkê: 

       -Birêz Mamûsta Azad makûyî 

       - Birêz Beha eddîn Siyda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

www.takbook.com


