أسعد خليل داغر
)  ١٣٥٤ - ١٢٧٧ھـ(
)  ١٩٣٥ - ١٨٦٠م(

سيرة الشاعر:
أسعد خليل داغر.
ولد في بلدة كفر شيما )لبنان( وتوفي في القاھرة.
عاش في لبنان ،والالذقية )سورية( ومصر والسودان.
تلقى تعليمه في مدرسة عبية العالية ،والكلية األمريكية في بيروت.
اشتغل مدرسا ً في الالذقية سنوات عديدة ،ثم ذھب إلى مصر ليشغل وظيفة رئيس القلم القضائي في وكالة حكومة
السودان.
يعد من كبار النقلة والمترجمين في ھذه الحقبة ،ونشر مقاالته العلمية واالجتماعية في المجالت الكبرى كالھالل
والمقتطف.
اشتھر بتدقيقه اللغوي.

اإلنتاج الشعري:
 له ثالثة دواوين ذات خصوصية» :فاجعة الفواجع« :مجموعة قصائد في رثاء نسيبة بركات  -مصر ١٨٩٥ديوان»تاريخ الحرب الكبرى شعراً«  -مطبعة الھالل  -مصر ) .١٩١٩يتألف من  ٣٦قصيدة ،تحتوي على  ١٥٠٠بيت
تقريبا ً( ،و »نشر النَ ّد العطر« :مجموعة قصائد في رثاء نعوم شقير  -القاھرة.

األعمال األخرى:
 له خطب ومقاالت علمية واجتماعية منشورة ،وقد أحصى يوسف أسعد داغر مترجمات أبيه عن اللغتين اإلنجليزيةوالفرنسية إلى اللغة العربية ،وھي جميعھا  -تقريبا ً  -أعمال فنية )روايات وقصص وسير( بعضھا طويل نشر في
كتاب ،وبعضھا قصير نشر في مجلة أو صحيفة ،نجمل تسجيل عناوينھا» :األجنحة الكبيرة« ،و»أميرة إنكلترة«،
و»األميرة المصرية« ،و»انتصار الحب« ،و» االنتقام العذب« ،و» بعــد العاصـــفة« ،و» التلغــراف« ،و»
بجماليون« ،و»جوسلين« ،و»تاريخ وليم الظافر« ،و» البوليس الســري« ،و» الذئـــاب« ،و»راسبـــوتــين«،
و»صــراع اإلرادة« ،و»قلب المرأة والعالم األكبر« ،و» كليوباترا :حياتھا وموتھا« .وغيرھا أيضا.

شاعر ناثر يملك ناصية اللغة العربية :أصولھا وألفاظھا وأساليبھا ،وقد أتاح له ھذا التوسع أن يتعامل في شعره مع لغة
طيعة يختار من ألفاظھا وتراكيبھا ما يوافق المعاني دون جھد أو إعنات للقريحة .يجمع شعره  -من ثم  -بين السالسة
والجزالة ،وال يختلف شعره عن نثره إال في مراعاة إيقاع األبيات وسمو التعبير ،شعره تقليدي ،قريب المعاني ،يفھم
فيه البيت قبل إتمام قراءته ،على أنه في مطولته عن الحرب العالمية انتقل بالمنظومات العلمية )القديمة( إلى المجال
اإلنساني والفعل الملحمي والدرامي ،وبدرجة ما عبر عن مشاعر وطنية وقومية ،لم يكن من اليسير إخفاؤھا.

مصادر الدراسة:
 - ١لويس شيخو :األداب العربية في القرن التاسع عشر والربع األول من القرن العشرين  -دار المشرق  -بيروت
١٩٩١.
 - ٢يوسف أسعد داغر :مصادر الدراسة األدبية )جـ - (٣الجامعة اللبنانية  -بيروت .١٩٨٣
 - ٣يوسف إليان سركيس :معجم المطبوعات العربية والمعربة  -مطبعة سركيس  -مصر .١٩٢٨

عناوين القصائد:
•

التحنان إلى لبنان

•

مناجاة الناظم لنفسه

•

من قصيدة :دخول الواليات المتحدة الحرب

•

من قصيدة :غزوة روسيا ألرمينية

التحنان إلى لبنان
لبيكَ يا وطني دعوتَ سمي َعا
___________________________________
ك وكلﱡھم
ھذا شعار بنيكَ في َ
___________________________________
كلﱞ على حد ٍة يكرﱢ ُر قولھم
___________________________________
حاشى لھم وھ ُم أبرﱡ بني الورى
___________________________________
ك وال أرى
وأعيذھم أن يذكرو َ
___________________________________
ك ملء شفا ِھھم وقلوبھم
ذكرا َ
___________________________________
ب المناعم راحةً
ﱡ
تبتز من ج ْن ِ
___________________________________
ذكراك تُقصينا عن الدنيا وال
___________________________________
ذكراك تذكي في الجوانح لوعةً
___________________________________
شوقا ً وتحنانا ً إليك كالھما
___________________________________

ولئن أمرتَ فقد أمرتَ مطي َعا
___________________________________
فحواه ينشر حيث ح ﱠل مذيعا
___________________________________
ھذا وفيه يعملون جميعا
___________________________________
أن يطمئنوا ْ
أن أبوھم ِريعا
___________________________________
ت أكب ِدھم تذوب نزوعا
فَلَذا ِ
___________________________________
ال يفرغون لغيرھا َموْ ضوعا
___________________________________
جفن النؤوم ھُجوعا
وتسلﱡ من ِ
___________________________________
نبغي إليھا في سواك رجوعا
___________________________________
وتشبﱡ ما بين الضلوع ُولوعا
___________________________________
يھتاج فينا باألسى متبوعا
___________________________________

شيخ به
شوقا ً وتَحنانا ً إلى
ٍ
___________________________________
صرْ ُح ِع ﱟز َروْ قُهُ
لبنانُ طودُك َ
___________________________________
ْ
انتحت
وبَنوكَ أقمار الھدى أنﱠى
___________________________________
وعلى اإلقامة في ﱢ
أعز مراتع ال ْد
___________________________________
لبنانُ من لي أن أراك فيشتفي
___________________________________
لبنانُ تيﱠ َمني ھواك وسامني
___________________________________
ض ْعتُهُ طفالً وإنّي لم أزل
أُرْ ِ
___________________________________
وأظلﱡ منك مدى حياتي عاشقا ً
___________________________________
حسنا ً أراه فيك مطبوعا ً وفي
___________________________________
وعلى ال ّشعور به طُ ُ
بعت فقلْ لمن
___________________________________
في غير لبنانَ الحياةُ ربيعُھا
___________________________________
لكنّھا فيه شبابٌ دائ ٌم
___________________________________
يا أيھا الجبل الذي يرضى الردى
___________________________________
إني أطل عليك يا لبنان من
___________________________________
فأرى وأسمع فيك ما أھواله
___________________________________
أجد الشقاء على الديار مخيﱢما ً
___________________________________
وال ﱠ
ض ْنك يوھي األقوياء فتفتك الـ
___________________________________
والجوع خلف الداء مكمنه فمن
___________________________________
وكالھما قتاله  -يا أسفي على
___________________________________
ذا بعض ما عيني تراه وكله
___________________________________
ٌ
ي
صوت و ْق ُعهُ
وأشد منه عل ﱠ
___________________________________
متصاع ٌد من كل فج حام ٌل
___________________________________
ألوف فيك موردھا الردى
شكوى
ٍ
___________________________________

نعنيكَ يا جبالً أش ﱠم منيعا
___________________________________
يزداد رغم مقاوميك ُمتوعا
___________________________________
يترقﱠب الساري ﱠ
لھن طلوعا
___________________________________
ضل في حماك رُتوعا
دنيا نف ﱢ
___________________________________
قلبٌ غدا بلظى النّوى َم ْلذوعا
___________________________________
في بُ ْع ِدك التّبري َح والتلويعا
___________________________________
فيه على رغم المشيب رضيعا
___________________________________
حُسنا ً تبارك َم ْن بَراه بديعا
___________________________________
ما دونَ وجھك زخرفا ً مصنوعا
___________________________________
يدره َسلْ شاعراً مطبوعا
لم ِ
___________________________________
يمضي بفصل خريفِھا مشفوعا
___________________________________
وفصولھا أبداً تظلﱡ ربيعا
___________________________________
عزاً ويأبى في الحياة خنوعا
___________________________________
جو التصور ناظراً وسميعا
___________________________________
تلقي على الصخر األصم صدوعا
___________________________________
واليأس في عرصاتھا مزروعا
___________________________________
أمراض فتكا ً بالضعاف ذريعا
___________________________________
لم تُرْ ِده األدواء يقضي جوعا
___________________________________
قتاله  -يعيي عدھم مجموعا
___________________________________
تلقاه أفظع ما تراه فظيعا
___________________________________
كالسھم بل منه أح ﱡد وقوعا
___________________________________
شكوى يرجﱢ عھا الصدى ترجيعا
___________________________________
إن لم يُ ِغ ْثھا المنقذون سريعا
___________________________________

شكوى تعي األنات والزفرات والـ
___________________________________
أنات مرضى ينزعون ضن ًى وال
___________________________________
أنات من يتضورون وال يرو
___________________________________
وتنھدات االمھات يزيدھا الـ
___________________________________
يبكين أبنا ًء وآبا ًء وأز
___________________________________
أما الزفير ففي حشاك ﱡ
يئز يا
___________________________________
حنقا ً على من ضايقوك فأحرجوا
___________________________________
نكثوا العھود وقيدوك وما رعوا
___________________________________
وضعوك و ْھي خليقة الظُالﱠم ان
___________________________________
وعلى الخضوع لھم قُ ِسرتَ وكنت ال
___________________________________
وعلى ربوعك والحدائق سلطوا الـ
___________________________________
والدور أخلوھا وكن أو اھالً
___________________________________
وأتوا فظائع تقشعر لھولھا ال ْد
___________________________________

ـحسرات والتعذيب والترويعا
___________________________________
يجدون طبا ً يبرئ الموجوعا
___________________________________
نَ ل َحرﱢ ما يشكو منه نقوعا
___________________________________
أيتام والمترمالت شيوعا
___________________________________
واجا ً ويذرفن الدموع نجيعا
___________________________________
شيخ الربا ويحز منك ضلوعا
___________________________________
بالظلم صدراً منك كان وسيعا
___________________________________
بوثيقة استقاللك التوقيعا
___________________________________
يضعوا الرفيع ويرفعوا الموضوعا
___________________________________
تختار إال لإلله خضوعا
___________________________________
إزھاق والتدمير والتقليعا
___________________________________
والروض ْأذ َووْ ه وكان مريعا
___________________________________
دُنيا ويضطرب الجماد ھلوعا
___________________________________

مناجاة الناظم لنفسه
ُ
ھاروت سحرا
أ ِعرْ ني منك يا
___________________________________
ي إلھاما ً يداوي
أَفِضْ هُ عل ﱠ
___________________________________
ي ود ْعه يجري
وأوح به إل ﱠ
ِ
___________________________________
ﱡ
أتى ٌ
ي
صمت فيه
حين عل ﱠ
___________________________________
وقلت لھا
القريض تن ﱠكبيه
َ
___________________________________
وحب ُل ال ﱢشعر غَلﱠ ِك فاقطعيه
___________________________________
ت ترينَ َربْع القول أ ْق َوى
ألس ِ
___________________________________
وبات بيانُه عيّا ً
ْ
وأمست
___________________________________
أغمضت عينَ الحصر عمداً
ُ
وقد

ﱠ
فإن به يراعي اليو َم أحْ َرى
___________________________________
جمو َد قريحتي فتسي َل بحرا
___________________________________
على قلمي ويقطر منه قَ ْ
طرا
___________________________________
و ُذ ْ
النفس قسرا
دت عن الكالم
َ
___________________________________
وعنه أجملي يا نفسُ صبرا
___________________________________
بتاتا ً وابْدلي بالوصل ھجرا
___________________________________
وأصبح نزلُه المعمور قَ ْفرا
___________________________________
فصاحتُهُ كما تدرين َحصْ را
___________________________________
بسائل لي عنه عذرا
ولست
ٍ

___________________________________
ألن الحصر بالتّسكين أوفى
___________________________________
مضى زمنُ
التنافس بالقوافي
ِ
___________________________________
إذاً فاسليه تاركةً ھواهُ
___________________________________

___________________________________
التحريك بالمعنَى وأجرى
من
ِ
___________________________________
ْ
وحل ُو ال ﱢشعر باألفواه مرّا
___________________________________
لمفتون على غ ﱟي أصرّا
ٍ
___________________________________

من قصيدة :دخول الواليات المتحدة الحرب
حتى متى ت َِجفُ القلوب وتخف ُ
ق
___________________________________
والخَ ْل ُ
شامل
ق طرّ اً في شقا ٍء
ٍ
___________________________________
سئموا اقترانا ً بالحياة أمضﱠھم
___________________________________
غ
طمعوا بأن يلقوا أق ﱠل
ﱢ
مسو ٍ
___________________________________
والحربُ فيھا ال تني مشبوبةً
___________________________________
المال تُفني والرجا َل تُبيدُھم
َ
___________________________________
بقذائف البارود تنثر ھا َمھم
___________________________________
قلبُ الحديد يذوبُ من أھوالھا
___________________________________
ع ﱠمت رزاياھا البرايا كلﱠھم
___________________________________
ﱠت حروبٌ ج ّمةٌ
من قبلھا شب ْ
___________________________________
لكنّھا في جنب ھذي لم تكن
___________________________________
تلك الحروب على اشتداد سمومھا
___________________________________
وسالحھا رم ٌح يُح ﱠدد نصلُه
___________________________________
ْ
ومع الرصاص البندق ّي استُ
نبطت
___________________________________
ھذي ھي العُدد التي كانت بھا
___________________________________
وزمانھا إذ ذاك مثل َمجالھا
___________________________________
وعلى فداحة ما جنت فخطوبُھا
___________________________________
لكنّما ھذي الكريھة شَرﱡ ھا
___________________________________

وإال َم تضطرب النفوس وتقل ُ
ق
___________________________________
وبودﱢھم لو أنھم لم يُخلقوا
___________________________________
ول َو انھم ُمنحوا الخيار لطلﱠقوا
___________________________________
في ھذه الدنيا البقا َء فما لقوا
___________________________________
وسعيرُھا يشوي األنام ويحرق
___________________________________
ودما َءھم ھدراً تثجﱡ وتھرق
___________________________________
وجسومھم بظُبا األسنّة تُعرق
___________________________________
ويَشيب من رأس الوليد المفرق
___________________________________
كالسيل يجرف ما أصاب ويغرق
___________________________________
والغرب ض ﱠج لھولھا والمشرق
___________________________________
شيئا ً به الذكرى تلي ُ
ق وتلبق
___________________________________
كانت لدى ھذي بليالً تُن َشق
___________________________________
ومھنّ ٌد يُنضى وسھ ٌم يُرشق
___________________________________
أُ َك ُر الحديد من المدافع تُطلق
___________________________________
من قب ُل ناصيةُ المعارك تُمشق
___________________________________
مھما يطلْ ويَ َس ْع قصي ٌر ضيّق
___________________________________
ِسلَ ٌع بأسواق التح ﱡمل تنفق
___________________________________
سي ٌل على كل الورى يتدفﱠق
___________________________________

و ُمثيرھا غليو ُم ال يرثي لمن
___________________________________
ورجاله كلﱞ يسير على ھوى
___________________________________
ْأذ َكى شرارتَھا وأ ﱠمل أنه
___________________________________
يوم و ْھو من
ومضى عليه ألفُ ٍ
___________________________________
ضئُھا ويُضرم نارھا
ما زال يُحْ ِ
___________________________________
الحرب التي ال ُحلَفا سعوا
ويواصل
َ
___________________________________
ويج ﱡد في توسيع شقﱠتھا وال
___________________________________
ع فيھا ﱡ
قط حرمةَ شرع ٍة
لم ير َ
___________________________________
بل ھبﱠ ينتھ ُ
ك الشرائ َع كلھا
___________________________________
فأباح تخريب الكنائس مرسالً
___________________________________
بقذائف
وأح ﱠل قتل األبريا
ٍ
___________________________________
وألنت يا لوفانُ أصد ُ
ق شاھ ٍد
___________________________________
كم غار ٍة ُ
باريس بل
شنﱠت على
َ
___________________________________
بل كم قتيالً فيھما وسواھما
___________________________________
ذا بعض ما اجترحته طياراتُهُ
___________________________________
لكنﱠما ح ُ
ُوت الفظائع لم يزل
___________________________________
فرمى بغوّ اصاته حتى غدا
___________________________________
ْ
أوامر ربﱢھا
وتسابقت تُجري
َ
___________________________________
ولھا بإغراق السفين وركبھا
___________________________________
فأتت جرائم َسجﱢ ْ
ْ
لت فيھا على
___________________________________
وأقامت الدنيا عليھا وھي ال
___________________________________

في َغ ْمرھا غرقوا وال يترﱠفق
___________________________________
مواله شيطان الوغى ال يُشفق
___________________________________
فيھا على الحلفاء نصراً يُرزق
___________________________________
دم شعبه فيھا يعبﱡ وينفق
ِ
___________________________________
ويطيش من كرﱢ الحُبوط وينزق
___________________________________
في منعھا قبل الشبوب فأخفقوا
___________________________________
ﱡ
ينفك منھا يحتويه مأزق
___________________________________
وعن المحارم لم يذ ْده َموْ ثق
___________________________________
ﱡ
ت العھو ِد ويخرق
ويحز لَبﱠا ِ
___________________________________
س اآلثار سھما ً يمرق
في أنفَ ِ
___________________________________
سفنُ الھوا ترمي بھا وتُحلّق
___________________________________
بفظائع األلمان جھراً ينطق
___________________________________
كم من جراھا أھ ُل لندنَ أُقلقوا
___________________________________
قتلت وليس به غبا ٌر يلصق
___________________________________
وإلى بيان الكلﱢ ال أتطرّ ق
___________________________________
يشكو ال ّ
صدى وفؤاده يتحرّق
___________________________________
َح ْل ُ
ق المحيط بھا يغصﱡ ويشرق
___________________________________
وتج ﱡد في تنفيذھا وتدقﱢق
___________________________________
تفويضُه من كل قي ٍد مطلق
___________________________________
ألمانيا عاراً به تَتَمنطق
___________________________________
ﱡ
تنفك ركب المنشئات تُغرﱢ ق
___________________________________

من قصيدة :غزوة روسيا ألرمينية
ﱠح اإلتحاديون وافتخروا
تبج َ

بأنھم غلبوا في كوتَ وانتصروا

___________________________________
البشائر ما بين العشائر ْ
بثﱠوا
والـ
َ
___________________________________
قالوا لھم إنھم جاحوا العد ﱠو وقد
___________________________________
وأنّھم جندلوا عشرين ألف فتًى
___________________________________
وأنّھم قذفوا الباقين منه إلى
___________________________________
أرض العراق فما
وأنﱠھم طھﱠروا
َ
___________________________________
بمثل ھذي األكاذيب افتروا ولَ َكم
ِ
___________________________________
فأس ُر تنزن َد في كوت اإلمارة لم
___________________________________
نسوا به أو تناسوا ما أصابھ ُم
___________________________________
والرب ُح في كوتَ لن يلقوا به ِع َوضا ً
___________________________________
ھناك كر ْ
ﱠت جيوشُ الروس تُوسعُھم
___________________________________
في َمعْمعان ال ﱢشتا في أول السنة الـ
___________________________________
كان الھجوم عليھم بالحقيقة من
___________________________________

___________________________________
أنبا َء بالبرق في ألمانيا نشروا
___________________________________
نالوا به ظفراً ما بعده ظفر
___________________________________
قتلى وعشرين ألفا ً غي َرھا أسروا
___________________________________
لُجﱢ البحار ولم يُبقوا ولم يذروا
___________________________________
ق لعين األُلى عاثوا بھا أثر
با ٍ
___________________________________
ك على منوالھا خبر
من قب ُل ِحي َ
___________________________________
يكن ليجديَھ ُم نفعا ً لو افتكروا
___________________________________
من نحو تسعين يوما ً ليتھم ذكروا
___________________________________
لبعض ما في ُربَى أرمينيا خسروا
___________________________________
ضربا ً
تطاير منه فوقھم شرر
َ
___________________________________
جديد ِة افتُ ِجئوا وانتابھم ذعر
___________________________________
أش ّد ما عَرفوا من قبل واختبروا
___________________________________

