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: وفً المحور الثانً

المحور الثالث

 المحور االول
 مفهوم البعد االجتماعي

 :المقدمة

 ان المعارف هي التي تمنح السموَّ بقوم مسكين
 والجهالة هي التي تمحو سلسلة جيش تتر

 الفنون والعلوم هي سبب االقبال
 (2)باروالجسود هي منشأ االدوالجهالة 
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ا،   للدفاع عن رمح االعداءألن التعلم تعلموُّ
 (3)ٌضاهً الجنة والدروع فً كل زمان وأوان

 هو ذا القرن العشرٌن، أٌا الكورد هبوا
 سعٌا وهمة  ض من النوم انه

 كفى الجهل، اشرع بالعلم والصنعة
ق، اصنع رجاال ذوي عقول  فكر وحذِّ

 ٌبٌع وطنه بثمن بخس
 (4)ٌطأ تحت قدمٌه دٌنه وإٌمانه

 إن لم تكن ذا علم، فال تضاهً شٌئا أمام أنظار الناس
  (*)وإن وصلت سطوتك الى مرتبة زوراب وزال

 أٌن الجهل؟ أنا هنا لٌل نهار
 ، ٌحرم النوم عنًانا منشغل

 واجهنً العلم بغٌر حق
 نوى ان ٌحل محلً
 فشكوت عنه برقابة
 محكمتنا العشائرٌة

 فُعل )الجوع( و)المرض( حكمٌن
 (6)بخاطر الجمومنحا حكم العلم 

 ال استجدي الخمر وال الملبس وال اللبس وال الحذاء
 ال امٌل الى اللهو والمسخرة

                                      
 من أبطال ملحمة )شاهنامة الفردوسٌة(. (*)
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 (7وال )بوكةر( وال )الرامً()وال اعتاد كوتجٌنة 

 المحور الثانً
 (بٌرةمٌرد)المرأة فً قصائد  دور

 لٌس لً حبٌب سواك
 وال اتمنى شٌئا غٌرك
 لً فً سوق عشقكإلهً انت عالم لٌس 

 (9سلعة اال الروح.)

 انا منهمك بالبكاء لٌل نهار
 عبراتً تهطل من جفونً لٌل نهار

 بالمرض محاطالست سقٌما وال 
 (01)اتوق النوم والحسرات لٌل نهار

 تزح ٌدي من عنقك ٌا حبٌبةال
 احسبٌها دمً او منٌة الرقٌب

 رأسً جسر على طرٌقك، جسمً سرٌرك
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 قلبً ٌهواك، والروح ملكك فاخذٌها
 انت تصحبٌن النسٌم، وانا برفقتً اللهٌب

 شهٌن حداق، ثمل شراب الدالل
 (00عاشقة ومرققة، جذابة للقلب)

 ٌاروحً، احسب، ٌاروحً أحسب
 لوصال الموت احسب أنفاسً
 عندما انقبض روحً بغمزتك

 من المالكتأتٌنً فئة 
 احسب نفسً احد شهداء العشق
 .(03)((مقبول المسجد ومصدق الصومعة

 ، اٌتها الفتاة المدللة اٌتها الفتاة المدللة
 اٌا ذات الجنس اللطٌف اٌا فتاة الفالح

 ، اٌا زلفى السكري اٌا صقر الدالل
 ان ابتسمتك مرهم للجروح

 ، الحاط الغمار ٌا بلبال حاطا على الغصنا
 (04نقبضتان)كعباك مانت شاهٌن شاهٌن، 

 ٌا إلهً لم أظفر بك بالعقل
 بل آمنت بك مثل العوام

 بعدما علمت أنك إله
 نظٌر البائسٌن وعمٌد الفقراء

 بعد ذلك ال اتوغل فٌها
 (05)((وتد الحكمة وال اقرظ

 كن المبالٌا  من طعن االغٌار
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 زر مرقدي وابك لً مرات
 تمعن أن مرقدا فرٌد بٌن المراقد

)حجره كالفحم سودا وغباره   (06مندى 

 تجاوز قد تجاوز، واها قد واها
 ودقد تجاوز فراق قامتك منً كل الحد

 ركبتًوقد شلت همومك 
 (07)وقد طار شوق الفؤاد من وكر قلبً.

 نتظرأٌا افدٌتك إالَم ا 
 لقد انقضت طاقتً فأكاد أنقضً

 أفدٌك اشرع فً لٌلة فجأة 
 آت مثل القمر البادر

 واضعنً طول الشمال بالدار
 خرخال(الوالقدم فً )المحرمة( الجٌد فً )

 بداللك الماثل وقت مرورك
 ا عٌنً ضعً قدمٌك على جفنتًاٌ

  ! افدٌت خشخشتك
(01)

 واها للـ)بٌان( التً رأٌتها فً الفجر
 ثمة شامة بٌن نهدٌها

 (09)كنجمة الصباحات فً تالبٌب الفجر.

 كنا جالسٌن أنا والحبٌبة
 انا ثمل وهً واعٌة

 أخذت قلبً جله بغمزة عٌنٌهاف
 (01)رارا.طفاقتفٌت قلبً اض
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 المحور الثالث
 بٌرةمٌردتأثٌر التخلف االجتماعً فً قصائد 

 : االمٌة -0
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 عندي بسبب التعلم، آٍه اٌها التعلٌم
 ، فمرضه مدقع اي شعب لم ٌكن له فن

 ــ كما ارغب فٌهــ  ى لو ان التعلٌمنمآٍه ات
 (04اراه قبل تشٌٌع جثمانً بكفن)

 اٌتها الفتٌات تعالٌن الى المدارس فانكن تسكٌن القلوب
 انكن زٌنة الرٌاض والترقً ورونق اكالٌل الزهور

 قد أدركنا ان االم الرصٌنة المتعلمةفهانحن 
 (05ل قومها)باستطاعتها ان تولد نسال ٌفعِّ 

 ات المتعلماتبنان ال
 وحدهن سبب نجاح الشعوب هن

 ان تربٌة االطفال أمل
 لتكون الرٌادة من نصٌبنا
 ستشرق شمس المشرق
 (06بسبب ولج تعلٌم الفتٌات)

 تقدموا وسٌروا شجعانا  أال أٌا ٌافعً الوطن
 فاجتهدوا وال تتخاذلوا  اتجهوا صوب التعلم

 ستقالل ففً فًء اال                   
 ٌذهب الشعب الى مجمع المٌدان  العداء الجهالءاٌها ا

 وٌتالشى تخلفنا   اـــستحرر بالدن
 بقوة أبنائنا الٌافعٌن                  

 خذوا من حٌاتنا العبر تعالوا  جددأال اٌا أبناء الكورد ال
 هاجموا الى الفالح  خذوا من الزمان ذهنا

 (07عتكم)الى التضحٌة بالدم قدر استطا                 
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 عالٌة جدا ان مرتبة تربة وطنا
 ولما تخضر حدائقنا عنا، لما ٌأت ربٌ

 (*)( و )زٌلة(أغانً، تدب اصوات )سازكانت أطرافنا ربٌعا، 
 الغٌث والصٌبمنتمٌا الى   ، لكن عندنا بقً الطوفان

 ان العلم هو الذي ٌرفع رتبة البالد
 نا باوالوبافان العلم هو الذي ٌعر

 ان العلم ثمٌن وموطن االمل االتً
 نافاالحتفال ٌوجه الٌ

 وٌصاحبنا توفٌق الحق فً مخاضنا هذا
 (01ٌدا بٌد، وهللا ٌمنحنا القوة)

 اذا لم نفهم بعضنا بالتعلم
 ، نحمل الحماالت للناس لحمارفنصبح مثل ا

 اذا اردت ان تكون امورك محكمة
 فٌجب ان تقلل من االمٌٌن 
 ان اقبال االمٌٌن هو فترة

 عالمته قطعة غٌمة 
 حتى ٌكون ظلنا رفٌعا

 (09وتتفرع العلوم والفنون)

 ها ان الوطن االم جاء وٌقول
 المتعلمٌن انا ارٌد نغمة االبناء

 الن العلم موطن االمل
 وان الشعب ٌنمو بالعلوم

 حذاقتنا مع العلم فاذا اتحدت
 (31فال نقع فً السخط ابدا)

                                      
(*)

 آلتان موسٌقٌتان .  
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 بقٌنا مدركٌن
 ان اما متعلمة
 ستولد ابناء

 (30باستطاعتهم ان ٌحرروا شعبا)

 لذا قُدمت المرأة على البٌت
 اذا لم توجد المرأة فال توجد البٌوت

 اما اذا كانت أمٌة
 (33فال تعرف الطرٌق)

 ال االنشغال بالهراء
 منحها تربٌة االطفال

 اذ االم هً مصدر الجٌل الطٌب
 ل نفسهحٌث قاله الرسو

 ان الجنة تحت اقدام االمهات
 لكن ذلك لهؤالء

 (34الالتً ٌعرفن العلم والفن)

 المدرسةأدخلوا البنت فً 
 لب فرحبق

 فاجتهدت الفتاة
 حتى طلعت االولى على الدفعة

 فصارت كل سنة تسعى
 حتى أضحت االولى فً كل سنوات

 فمرت سنوات ثمان او تسع
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 فتخرجت الفتاة من المدرسة
 فاصبحت طبٌبة النساء

 وانتشر صٌتها فً العالم
 ذكروها بمدح

 (35بتساٍم)اواسموها 

 ان ذارٌات الشمال تسمعنً صوت اطفال كوردستان
 غذاء القلب والروحان نشدهم الشعبً الهوتً وهو 

 آمل ان ٌكون هؤالء الشباب شعلة
 (36وٌحرروا وطنهم بالعلوم)

 ح النهوض فً الصباحاتفركم هو 
 تهطل االنوار من السماء لالرواح الناصعة
 نهضت من النوم فسمعت تغارٌد العصفور

 فغسلت وجهً وغٌرت مالبسً شروقا
 شربت شاٌا واخذت حقٌبتً 

 وصلت المدرسة فدخلت الصف
 فشكرت ان وصلت درسً
 فادركته النً نهضت فجرا

 فاحب التعلم والمدرسة
 (37)النه بهما تعمر بالدي

 : لعبة القمار-0
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 ان )ثؤكةر( و )جؤكةر( فً كل مكان
 جزٌة عنوةٌأخذان ال

 فزعمت ان هذا جدٌدا
 (31فلم اعرف انهما متداوالن منذ مئة عام)

 ان تٌاترو هنا وعموم االنتظام
 االن اصبح لعبة الرامً

 انتشرت بٌن الخاص والعام
 فجعلوا )جوكةر( اوراد الصبح والمساء

 ر الٌهااذا لم تعرفها فانظ
 زر لٌلة مقهى مٌنهف

 فترى فً جمٌع االماكن
 كل فئة تجمعت فً زاوٌة

 جالسٌن حول اوراق الرامً  
 فجن جنونهم للوصول ال )جوكةر(

 منشغلٌن باللعب، فاقدٌن وعٌهم
 (39منتكسً الجٌد والظهور)

 فزر لٌلة مقهى مٌنه
 فترى فً جمٌع االماكن

 كل فئة تجمعت فً زاوٌة
 اوراق الرامً   جالسٌن حول

 فجن جنونهم للوصول ال )جوكةر(
 منشغلٌن باللعب، فاقدٌن وعٌهم

 منتكسً الجٌد والظهور
 تسمع صوت الزر والغوغاء
 (41منظر مدهش ٌشبه المسرح)

 فهذا سحر الٌقضى علٌه
 وال ٌعالج حتى بعصا موسى
 رغم ان النقود من صنع هللا

 (40لكن الناس نسوا هللا من اجل النقود)
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 وان البساط ٌتقطع متلٌدا  ان سراج الكاذب ٌسري قلٌال
 (40فقالوا كذب، فلم ٌسعفه احد)  سادت النار فً بٌت الكاذبف

 ، وال تقبل منة البزاز ال ترد اللحم  لئٌمال تدق باب ال
 (43رق)ـــــقاك قطاع الطوان ال  ال تعبر جسر اللئٌم

 (44وفً كل البالد ٌكون الجاهل حماال)  ٌتصدر العلم والعقل دوما

 هـــــان تقتفٌ شرطه هو  ان الرزق ال ٌنزل من السماء
 (45التعب وكسب الحالل)بل بالكد و لكن ال بالتسول وسؤال البٌوت

 معا منحوس اللسانٌطرد الجاسوس و  اـــــــاٍه لعل هذا ُجعل قانون
فٌجعلون عضوهم االخر لسانا   تقطع السنهم، فئة منحوسً اللسان

 (46لهم)

فٌبدو فً العالم مثل اكلٌل   هو فرح ان ثمة قوما ذوي قلب واحكم 
 الزهور

ٌذوقون طعم الحٌاة    دـان هؤالء الذٌن لهم قلب ودٌن واح
 (47ا)ـــــمع

 (*)كــــــــــمك بٌدٌال ان تجرح قد     دوك ــــكم هو رائع ان ترى ع
 ًء الزمـــــمروءة مع الزلفى شوان ال     جذل من اجل تحرٌر الشعبالموت 

 ارـــــــــٌدورون فً عالم ملؤه الدٌن     ان هؤالء الذٌن جعلوا انفسهم كبٌرٌن
الذٌن ضحوا بانفسهم من اجل رفع راٌة      ؤالءـــنشأ لنا جٌال من هإلهً ا

 شعبهم
 (41لٌخلصوا الشعب من قبضة الظالمٌن)                            

 : الخاتمة

                                      
(*)

 كناٌة عن عدم رؤٌة العدو .  
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Abstract  
The social dimension in the poems of permard 

By Surood wali Ismail 

The present research aims to identify the social dimension in the 

poems of (permard) and highlights his life and literary and poetic 

productions, as the researcher touched on the concept of social dimension 

and the reasons behind the backwardness of Kurdish society and how poetry 

has a prominent role in the development of societies, especially education 

and its role in the development of society. 

The researcher also dealt with the role of women in the poems of 

(Permard), and how women have an impact on societies and development, 

and the impact of social backwardness in his poems, and the most important 

of these topics illiteracy and gambling, which had a significant impact on 

Kurdish society, and found that his social poems played a large role in Life 

of the Kurds, and contributed to the development of Kurdish society by 

diagnosing and addressing some of the negative aspects of society. 
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 : المصادر باللغة الكوردٌة
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 :  باللغة العربٌة

 

 


