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 حوادث سیاسة
 

 وروسیا نكلترةإ

 

سؤال     عن  الملة  مجلس  في  الخارجیة  ناظر  أجاب 
روسیا  تقدم  بأن  المذكور  المجلس  أعضاء  أحد  قوشران 
في آسیا الوسطى إلى حد اآلن لم ینظر إلیِھ بعین الخطر  

إ إلى  الج بالنسبة  الرسمیة  العالقات  وأما  بین  نكلترة  اریة 
فھي  بعض  الدولتین  نشرت  وقد  ودي  وجھ  أحسن  على 

دو اتفاق  إلالجرائد  وإثبات  وإنكلترة  دولة  تي روسیا  تفاق 
في  فرنسا  من  أخدتھا  التي  الغرامة  أموال  أكثر  ألمانیا 

استحك عدمإنشاء  على  الدال  روسیا  حدود  في    امات 
الوسطى   آسیا  في  روسیا  تقدم  مسألة  قلت  منھا  أمنیتھا 
في مصادر   وخاضت  الجرائد  بموضوعھا  التكلم  أكثرت 

أ بث  اضطر  وقد  والموارد  في  كا ف مشارعھا  اإلنكلیز  ر 
في   آراؤھم  واختلفت  التقدم  (حیث   ذلك  نتیجتھ  تكون  ما 

مذھب  كل  تأویلھ  في  ذھبوا  وقد  المقدمات)  ظھرت 
وسلواأ الحصول  موھومة  بأشیاء  ال وتعللوا  بما  نفسھم 

أن  یرى  األمر  حقیقة  في  النظر  یمعن  والذي  إلیھ  یركن 
من    اإلنكلیز موجسون خیفًة من ذلك  التقدم ألنھ ظھر لھم

مصادر أفعال روسیا ما خیب ظنھم بمسالمتھم باطنًا ولم 
أعلن  حتى  التقدم  لذلك  حد  لوضع  استعملتھ  شيء  ینجع 

روسیا   قصر  زمن  جنا  أنھ  بإرسا مبعضھم  تمادیھا  ل ن 
الھند  على   حكومة  تأمینًا  أوھرات  فندھار  إلى  جیًشا 

یثیر األفغانیی ن علیھم حدودھا لكن رأى بعضھم أن ذلك 
تقدوربما كان   إلى  الھنج وجعل داعیًا  إلى جھة  م روسیا 

مملكة خیوة بأسرھا تحت أمرھا مما زاد اإلنكلیز ارتباًكا 
ینجع  شيء  أھم  أفغانستان  أمیر  مصافاة  أن  رأوا  ثم 

على   منھا  یحصلوا  فلم  فحاولوھا  لذلك  طائل عالجھ 
البرنس  العھد  بالحصول علیھا عند وصول ولي  فسوفوا 

 أف

 الثالثا من كل أسبوعصدورھا في یوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وي على حوادث سیاسیة ومحلیة وتجارة وفنون تإن ھذه الصحیفة تح

 

 

باألمیر الس  و یجتمع  الھور  في  استقر  فإذا  الھند  إلى 
أن  والحاصل  معھ  اتفاق  رابطة  ویحكم  إلیھ  الموما 
اإلنكلیز باذلون الجد بعالج ذلك الداء الذي أعیاھم دواؤه 

عمل ورأي   إلى  ینزعوا  أن  لھم  ینبغي  ال  أنھ  بعضھم 
ترید  ما  إجراء  عن  روسیا  تمنع  أن  یمكن  ال  إذ  شيء 

و ذلك  في  استرسل  األمر وبعضھم  أن  وادعى  استراح 
وأ الھند فال   اعتداءنھ على فرض  غیر مھم  روسیا على 

على صدھا قلت لیس ھذا من الحزم   معینبد من وجود  
فال  وإال  وقوعھ  قبل  للشيء  االستعداد  فینبغي  شيء  في 

   یجدي الندم حیث تزل القدم

 

 إنكلترا وبرمانیا

فیھ     یصیر  یوم  من  بد  ال  أنھ  التیمس  جریدة  نشرت 
منعھا  بسبب  برمانیا  مملكة  مع  الحرب  العالن  الروم 

وأنھُ  بأرضھا  تمر  أن  اإلنكلیزیة  إالعساكر  أصر   ذا 
دم إعطاء الرخصة بذلك كان حاكمھا بعد اإلعالن على ع

من المحتمل االستیالء علیھا وإلحاقھا بالممالك التي تحت  
حكمھا قلت أن عالئق اإلنكلیز مع مملكة برمانیا صارت 

قبل حرب سنة   كانت  السیر   ۱۸٦۹مشكلة كما  مند عاد 
توجھ   كان  حیث  مندالي  مدینة  من  فوررسیت  دوجالس 

لدولة اإلنكلیز لم یحصل علیھا   شروط ھا سفیًرا لبعض  إلی
یذعن   لم  یلیق  بما  السفیر  استقبل  برمانیا  ملك  كون  ومع 

أن   وأھمھا  الشروط  تلك  من  الجنود  لشيء  بمرور  یأذن 
عل  لھ   ىاإلنكلیزیة  لتحرر  مطلقًا  ذلك  من  فامتنع  أرضھ 

اللورد   الند  عموم  حكمدار  من  مراسالت  بعض 
كیفیة السلوك بین الدولتین في   سالیسیوري للحصول على

المستقبل ولم ینقطع الرجاء من طریقة اتفاق بینھما وإنما 
برمانیا   مملكة  ألن  أھمیة  ذات  المطلوبة  الشروط  كانت 
یونان  باسم  المعروفة  الوالیة  وأن  الصین  لبالد  مجاورة 
أقالیم  أكثر  یظن  ما  في  التیھي  الصین  لمملكة  التابعة 

فالصین   ھي  وثروة  من  غناًء  الشرقي  الشمال  جھة  ي 
 مملكة برمانیا تفصل 

 السنة االولى

 

فمن   األسبوع  في  مرة  تنشر  الفنون  ثمرات  إن 
مطبعة    أرادھا من  في  فلیطلبھا  الفنون  جمعیة 

الساداتبیروت   سوق  في  وفي   الكائنة  حماده. 
ت الذین  الوكالء  من  في  الجھات  أسماؤھم  ذكر 

 وجود محل عند آخر الصحیفة 

 

 

 اإلشتراك تدفع سلفًاقیمة 

 

 

 

 ثمن كل نسخة من ثمرات الفنون قرش ونصف

 

 

 ۱۸۷٥آب سنة  ۱۷و   ٥الموافق 

 

بینھما قطعة أرض یسكنھا بعض قبائل بدویین متوحشین  
كادوا یكونون مستقلین وملك برمانیا مستحوذ على جمیع 
أذن   متى  أنھُ  فیرى  بالده  في  التي  التجاریة  المعامالت 
زمام  یده  من  خرج  البالد  تلك  بطروق  اإلنكلیز  لقوافل 
التجارة الجاري بین أھل بالده وتلك الوالیة ویخشى من  

ال مزاحمة   أن  التیمس  رأي  ومن  ریعھا  على  اإلنكلیز 
حكمدار  یحل  بأن  المرام  بلوغ  عن  بریتانیا  دولة  ترجع 
المتوحشین  األقوام  أوالئك  لمنع  اإلذن  ذلك  بطلب  الھند 

على   الصیالمن   الملك  أصر  فإن  اإلنكلیز  تجار  على 
المنع ھدد بإرسال قوة عسكریة بحًرا على رابخون قاعدة  

ل فإن  برمانیا  تفد  مملكة  لكن    غزیتم  بًرا  مندالي  مدینة 
إلى  لم تطمح  إنكلترة  أن دولة  الجرنال  ذلك  قالھ  ما  آخر 
االستیالء على تلك المملكة بل ترى أن ذلك مصیبة كبیرة 

صیر عرضة  تالصین و  ةحیث أنھا تقرب بذلك من مملك
الجھد   سیفرغ  ولذلك  عدیدة  نور أخطار وحروب  اللورد 

ت السفاریة قبل أن یطلق  بتروك بتالفي األمر بالمراسال
 اه مدفع أو بندقیة

 

 أخبار مختلفة 
في بعض الجرناالت أن دول أول أوربا الخمس عشرة    

ي ھمنھا سبع ترى أن الخدمة العسكریة بالقوة الجبریة و
والدانمارك  وإیطالیا  وفرنسا  وأوستریا  وروسیا  ألمانیا 

یرى   الدول  باقي  من  إنكلترا  سوى  وما  أنھا وسویسرة 
و وإسبانیا  العلیة  الدولة  وھي  التطوع  أو   اسوجبالتحریر 

وأما   والیونان  والبورتكیز  وبلجیكا  والفلمنك  ونروج 
وأن  التطوعیة  األصول  على  جاریة  فعسكریتھا  إنكلترا 
درجات  ثالث  العسكریة  الحركات  حیث  من  الدول  تلك 
وروسیا  وأوستریا  ألمانیا  األولى  الدرجة  في  منھا  أربع 

وإنكلترة وفرنسا   العلیة  الدولة  الثانیة  الدرجة  في  وثالث 
 وإیكالیا وثمان في الدرجة 

 



 قیل ۲صحیفة 

 

وإسبانیا  والفلمنك  ونروج  واسوج  بلجیكا  الثالثة 
تكیز والدانمرك وسویسرة والیونان والموجود من  روالبو

مالیین  خمسة  ونصف  مالیین  سبعة  المسلحة  العساكر 
مدفع  ألف  عشر  خمسة  ومعھا  للحرب  حاضرة  منھا 
الدول  وأولى  الخیول  من  ألفًا  وخمسون  ومائتان  وملیون 
وأوستریا  وروسیا  العلیة  الدولة  ثم  إنكلترة  البحریة  في 

وإسبانیا  وإیلیا  وأسوج   وألمانیا  والدانمرك  والفلمنك 
منھا   ۲۰۳۹ونروج والبورتكیز وجمیع ما لھا من السفن  

وھو    ٦۰۹ اآلن  منھا  إنشاؤه  الجاري  غیر    ٥٦مدرعة 
ونفقاتھا البریة   ۲۸۰۰۰۰مدرعة ومن فیھا من العساكر  

من اللیرات اإلنكلیزیة وأیسرھا   ۱۱۲۰۰۰۰۰۰والبحریة  
السنة على  ینفقان في  فإنھما  العلیة وأوستریا  الدولة  نفقة 
بخالف  لیرة  وعشرین  تسعة  العساكر  من  واحد  كل 
اإلنكلیز فنفقة كل واحد مایة لیرة وفي بعض الجرائد ما 
إنكلترة جبریة  في  العسكریة  الخدمة  إلتزام كون  یتضمن 

الال اإلصالحات  أولى  ھذه  بعض ألن  وفي  اإلجراء  زمة 
صار الذي  اإلتفاق  بمناسبة  أوربا  دولتي   جرناالت  بین 

األولى العسكریة كما في جریدتھا   روسیا وإنكلترة أن قوة 
المتسلحة   العساكر  من  وستون  وثالثة  وأربعمایة  ملیون 

ولھا   المنتظمة  غیر  من  فیھم  النظامیة مما  من  غیرھم 
وستة    ۱۳۰ ألف  ماؤتا  واإلحتیاطیة  بالمراكز أًال  والذین 

غیرھا   ۲٥۷۰ عن  زیادة  بآسیا  الموجودین  واألھلیة  ألفًا 
 اه  ألفًا  ۷۰ القزاق ألفًا و ۸۰

 

العثمانیة     الممالك  في  روسیا  دولة  قناصل  مرتبات  أن 
قد ضم إلیھا المحروسة كانت تبلغ اثني عشر ألف فرنك و

ف  فرنك  آالف  ستة  ذلك اآلن  وسبب  عشر  ثمانیة  صارت 
التفقات تأھلھم   تفاوت  زیادة  مع  األولى  حالتا  عن  ھنالك 

 بمھام الدولة 

 

صدر     روسیا  دولة  أن  األخبار  بعض  في  ورد  وقد 
 قرارھا بإقامة قنصل في مدینة بارقند مقر حكومة كاشغر

 

 

 مصر

اسكلة   بإلحاق  المعلن  الشریف  الھمایوني  الخط  ترجمة 
 الوقائع)زبلغ بالخدیویة الجلیلة المصریة (على ما في 

 

 إلى خدیو مصر

 

كما أن ما تظھرونھ لطرفنا من القدیم من آثار اإلخالص 
فكذلك  االستحسان  كمال  موقع  لدینا  واقع  والصداقة 
التي  ونیاتنا  ألفكارنا  الموافقة  اإلصالحیة  حركاتكم 
قطعة   ھي  التي  المصریة  بالخطة  الدوام  على  تجرونھا 

متطورة   المحروسة  ممالكنا  من  المھمة  محظرظیة بعین 
زیل اسكلة  أن  المرتبط وحیث  الكائنة   ةغ  خدیدة  بلواء 
   المعتنىمن المواقع  مفرزةبسواحل أفریقیا بحالة 

 

 

 ثمرات الفنون

 

مما  بأحسن  ھناك  منھا  یستفاد  درجة  إلى  وإیصالھا  بھا 
على  فعالوة  لدینا  الملتزمة  األمور  من  قبل  علیھا  كان 

قد   بمصر  الموافقة  على اإلصالحات  إحالتھا  استنسب 
عھدتكم ألجل إدارتھا بصورة حسنة ومبلغ الخمسة عشر 
ألف لیرة عثمانیة التي رتب سنویًا بمقابلتھا یجري تأدیتھا 
مظھًرا  یجعلكم  أن  تعالى  هللا  نسأل  الجلیلة  خزینتنا  إلى 

 لتوفیقاتھ الصمدانیة انتھى 

 

 

وقد علم من األخبار األخیرة أن حضرة سعادتلو خلیل    
حضر  الذي  الشاھانیة  المعظمة  الحضرة  سریاور  باشا 
بالخط الشریف المومى إلیھ قد وصل إلى دار السعادة بعد  
ألجل   األفخم  الخدیوي  الجناب  حضرة  مع  تالقى  أن 

 الوداع وسافر من اإلسكندریة

 

وفي روضة األخبار ما یفید أنھُ في الحادي والعشرین     
شا إلى جھة زیلع من جمادى الثانیة توجھ سعادة رؤف با 

یلزم  ما  معھ  واستصحب  محافظتھا  قلد  حیث  المذكورة 
وسعاد ذلك  إلدارة  الالزمین  والمستخدمین  الكتبة   ةمن 

والصداقة   السلوك  بحسن  ممن عرف  إلیھ  المومى  الباشا 
الحكومة  طرف  من  جوردون  الجنرال  مع  رحلتھ  في 
الخدیویة إلى نواحي خط اإلستواء العلیا بأقصى الجھات  

وقلدتھُ السو الداوریة  الحضرة  علیھ  اعتمدت  ولذلك  دانیة 
 تلك المحافظة 

 

زیلع    بفالمذكورة    ومدینة  منھا ي  قدیمة  إسالمیة  قعة 
ال السادة الشیخ  كتب  في  بالزیلعي  المشھور  الحنفي  فقیھ 

بسواحل   جزیرة  في  كائنة  وھي  الكمو  شارح  الحنفیة 
الجغرافیة   علماء  عند  المعروفة  عادل أفریقیة  بسواحل 

السومانلي  بالد  باسم  المسماة  بالبالد  عدن  بوغاز  على 
وھم جنس من األجناس البشریة متولد من العرب والزنج 
في   متوطنون  قبائل  منھم عدة  قبائل شتى  إلى  ینقسم  معًا 
داخل البالد بقارة أفریقیة وھؤالء قبائل بدویون رحالون 

البحریة   نزالون ومنھم أقوام آخرون وھم سكان السواحل
و مقیمون  ثابتة  مساكن  وفي  تمدن  ھحضریون  أھل  م 

وعمارة یتعاطون التجارة وقد یطلقون لفظ سواحل عادل 
على جمیع سواحل قسم أفریقیة من عند بالد الحبشة إلى  
غایة رأس جواردفوي وإن كانت حقیقة بالد عادل عبارة 
عن مجرد القطر الكثیر الجبال المتصل ببالد الحبشة فقط  

 ىانتھ

 

أھدى ملك بلجیكا حضرة صاحب الدولة محمد توفیق     
لنوبولد  قوردون  غران  نیشان  مصر  داخلیة  ناظر  باشا 
الدولة  ھذه  قنصل  نواداتس  القونت  جناب  بواسطة 

 وجنرالھا

 

   ) الماضي  اإلثنین  یوم  مساء  الثانیة)   ۹في  جمادى 
 ركب حضرة الجناب الخدیوي السامي قطره 

 

 

 ۱۸عدد 

 

من   رجال المخصوص  أجالء  مستصحبًا  اإلسكندریة 
سرایة   لیال  طلعتِھ  بحسن  فاستضاءت  السنیة  معیتھ 

 الجزیرة البھیة بمصر المحمیة

 

المیرمی    رتبة  سعادتلو وجھت  حضرة  إلى  الجلیلة  ران 
 صادق باشا مأمور ضبطیة اإلسكندریة علي

 

وكذا وجھت ھذه الرتبة إلى حضرة سعادتلو موسنجر    
مدیر عموم السودان الشرقي ومحافظ سواحل البحر باشا  

عزتلو األحمر   اإلسكندریة حضرة  محافظة  لوكالة  تعین 
 حقي رشاد بك 

 

أ    السابقة  جریدتنا  في  ذكرنا  الجناب  كنا  حضرة  ن 
بطغیان  فرنسا  المصابین في  تكرم على  األفخم  الخدیوي 

وا فرنك  آلف  بعشرة  األكرم لماء  نجلھ  حضرة  تكرم 
الدولة فرنك   صاحب  آالف  بسبعة  باشا  توفیق  محمد 

وتكرم حضرة صاحب الدولة إسماعیل صدیق باشا بالف 
حسین كامل   فرنك واآلن بلغنا أن حضرة صاحب الدولة

م بستة آالف فرنك وھو في حمامات باشا الموما إلیھ تكر
أویان المعدنیة وتكرم حضرة صاحب الدولة إبراھیم باشا 

ف بألف  العالي  الجناب  ذلك  وصھر  باریس ھرنك  في  و 
درھم   � باشا  طوسون  الدولة  صاحب  حضرة  وكذلك 

 من أكارم ال تزال لھم عوائد بصالت مكارم

 

ثاني     باشا  كامل  حسین  الدولة  صاحب  حضرة  أن 
في   تالقي  السامیة  الخدیویة  الحضرة  مع    جنوه أنجال 

الجناب  صھر  باشا  طوسن  الدولة  صاحب  حضرة 
ما  وبعد  أویان  حمامات  في  كان  حیث  األفخم  الخدیوي 

 حضر لمالقاتھ عاد إلى أویان لمالزمة تلك الحمامات 

 

 

أن من عرف بالفضل واألدب وحسب من أھل الشرف    
الشكر  قلیل  ویقابل  بالجلیل  الدقیق  على  یكافي  والحسب 

حضرة األدیب أحمد أفندي عبد    بالجزیل فلذلك لما وقف
الرحیم محلي الوقائع المصریة بفرائد الدر النظیم على ما 
نشرناه في الثمرات تھنئة لجنابھ العالي نشره في وقائعھ 
ووقع تحتھ بما یخجل منظوم الآللي ونص ما تكرم بنشره 
وأبانھ وجھ بشره قلت یجب شكر المنعم على الید الطولى  

لفي  أیمو ھذا  أن  العدد    هللا  وبتصفحي  األولى  الصحف 
الحادي عشر من صحیفة ثمرات الفنون نظرت في أفنان 

ما  تعانقت   روضتھا  العیون حیث  وتقر  النواظر  تسر  بھ 
شارب  تمایل  وتمایلت  التقبیل  مرید  تعانق  جداولھا  بین 
ماء الفرات ممزوًجا بماء النیل ولوال سھلھا الممتنع عن  

قط  عربدة لتحامت  الدالحمیا  الثریا وفھا  عنقود  في  انیة 
بعد   على  وتناولتھا  المسامع  رحیقھا  محتوم  شربت  ولما 

 منالھا الوقائع واقتبست سناھا وأجتنت جناھا

 

 

 



 قیل۱۸عدد 

 فحققت بلسان القال ما نظقت بِھ الحال 

 

 ما جنینا من وریق الغصونبانتشار الصحف فینا جنینا   

 دت ثمرات الفنونقد تب                مالنا ال نجنیھا وفیھا 

 

وناھیك من استیضاح واضحات غررھا واستضاءة ما    
ود   أسرتي  في  وضح  ما  دررھا  مضیئات  من  تألالء 
قالدةً   أضحى  ألنھُ  یذكر  أن  قبل  مسرتھ  مخایل  ابتسمت 
ینكر  ال  الذي  البدیع  مقاماتھا  محرر  وحق  جیدي  في 

بما تفقد بِھ المطول وھو السید بما تطول من  المتفقد العبد  
بشامل  إال  اإلحسان  ھذا  جزاء  إلنسان  یكون  وأنى  أدبھ 

 الدعوات وما وسعھ من كامل التحیات 

  

 ولكن منھ أقرب من وریديعلیھ على النوى مني سالم   

 ال جرم إن قلتف

 أدراجھا بعوارف ومعارفأن الوقائع وقعت بالطبع في   

 وجلت لطائف بالثناء لطائف    عرفاتھا  قد عرفتنا بالھدى

 لمقام إبراھیم عز عوارفوأقام أحمدھا بكعبة فضلھا     

 ه بظل وارفدعلیا محامفلھ ثنائي ال یزال یقیل من       

 ظرائف وطرائف ال زال یھدینا ویھدینا  بما  ینشیھ حسن

 

 

 أخبار الجھات 
 من مكاتبنا بطرابلس الشام 

 

  ۹۱تموز سنة    ٥أنھ في صباح نھار األحد الواقع في     
إبر السعادة  صاحب  حضرة  تشریف  سمع  حقي لما  اھیم 

الج  متصرفنا  األفخم  العالیة باشا  متصرفیة  لمركز  دید 
واإلجال والسعادة  واإلقبال  بالیمن  جمیع محفوفًا  انحدر  ل 

الحك ومأموري  في  الوجوه  سعادتھ  الستقبال  السنیة  ومة 
بمزید اإل  األسكلة فقابلھم  للوابور  توجھوا  لتفات والبعض 

وحسن المالطفة والموانة وبعد ذلك ركب سادتھ باالالي 
الممنونیة  كمال  أظھر  وقد  الحكومة  سرایا  إلى  المرتب 
مما شاھده من األھالي كما أن الجمیع صاروا متشكرین 
عزتلو  سلفھ  ألن  خلف  خیر  أنھُ  وتأملوا  ألطافھ  من 

ضیا  طرابلس    مصطفى  من  توجھ  الذي  األفخم  أفندي 
في   الواقع  األربعا  یوم  عكا  بلواء  متصرفیتھ   ۹لمركز 

قد ترك مآثر حمیدة وحصل للجمیع على   ۹۱تموز سنة  
وبالحقیقة   أمورھما  یوفق  أن  تعالى  فنسألھ  اآلسف  فراقھ 
أن ما شوھد من كماالت ومحامد صفات متصرفنا الجدید  

وإقدامھ واھتمامھ  إلیھ  مع   المشار  األمور  مھام  لرؤیة 
كمال الحقانیة ھو أشھر من أن یذكر فبلسان الشكر نقدم 

المتعال أن یؤید ویؤید ویعضد لالتضرع واالبتھال   لملك 
لھا   ویدیم  السنیة  السلطنة  سریر  أركان  دعائم  ویشید 

وكالئھا   بجاه  ولجمیع  السرمدیة  الوفیقات  كمال  العظام 
 م علیھم أجمعینوسلّ ى هللا خاتم األنبیاء والمرسلین صلّ 

 ثمرات الفنون

ة لم یظھر بھا والحالة ھذه  أن طرابلس � الحمد والمنّ    
شيء من العلة المدھشة نسألھ تعالى أن یرفع الھم والغم 
وجمیع األسواء واألمراض عن جمیع الممالك المحروسة 
فإن  ھذا  ومع  عباده  سائر  على  الخفي  بلطفھ  یمّن  وأن 

المشار إلیھ قد أصدر أمره الكریم سعادة متصرفنا األفخم  
حتیاطات الصحیة الالزمة بھذا الباب من  بإجراء كمال اإل

المضرة  الخضر  بیع  ومنع  المطلوبة  التنظیفات  مداومة 
بتشكیل قومسیون مشكل من   الوجودیة وقد أمر  بالصحة 
البلدیة مكرمتلو عبد هللا  البلدة تحت ریاسة رئیس  أطباء 

القرار   على  وبناًء  القومسیون أفندي  في  أعطي  الذي 
صار   الخصوص  بھذا  الصادر  األمر  وعلى  المذكور 
إجراء قاعدة القورنتینھ في نھر البارد شرقي البلدة بعیًدا 
بالھري  الشھیر  المحل  وفي  ساعات  ثالث  مقدار  عنھا 
بعیًدا عنھا مقدار أربع ساعات وفي الجھة البحریة أیًضا  

وأن أیام.  خمسة  لذلك  وضعت  التي  بلدیة   والمدة  طبیب 
بإتقان  جھده  باذال  یزل  لم  مدور  أفندي  مخایل  طرابلس 
لم  أن ما  إلیھ  الذي نعّول علیھ وننقاد  مأموریتھ ھذا وأن 

 یقدره الرحمن ال یصل لإلنسان 

 

 ولك األمان من الذي ما قدراینمحي    إن المقّدر كائن ال 

فنسألھ تعالى أن یحفظ عباده من ھذا الداء العضال بجاه  
 أشرف نبّي وأكرم آل

 

 

ورد لنا ھذا اللغز من قلم األدیب أحمد أفندي أبو  
 السرور األنجا 

 

مشكالت     مكنون  عن  والكاشف  الممتاز  الفاضل  أیھا 
بھ األنوف وھو في  األلغاز ما إسم رباعي الحروف تسطی

رأسھُ   قطعت  أن  ومظروف  ظرف  بأنھُ  معروف  السفن 
مرغ ثمینًا  شیئًا  تجده  باقیھ  قسمتھ وصحفت  وإن  فیھ  وبًا 

نصفین تجده فاكھة ال حرج في أكلھا وال مالمة لكن ال 
نصفھ   الكبیر  اإلثم  من  فیھ  لما  العصیر  منھا شرب  یحل 
الواحد  أسماء  من  ھما  إسمان  مجموعھما  حرفان  الثاني 
قابل  لما  إسًما  یكون  وقد  والطرد  بالعكس  یعرفان  الفرد 

ھ المعروف إلیم وفعال لصدق من تألى وأقسم وفي تحریف
مع  جمیعھ  قلب  وفي  األنام  جمیع  وقوت  بل  واإلكرام 
فیھ   بازدھاره  یزھو  لطیف  فصل  أعدل  التصحیف 
فھاك   عبیر  طرده  تصحیف  في  حیث  النضیر  الروض 
ویلوح  نشره  یفوح  لغًزا  الكامل  والجھید  الفاضل  أیھا 
شائبة   فیھ  وجدت  وإن  وأخفاه  أكنھ  عما  لنا  فأین  بشره 

 الشیب في وقت صباه 

 

 

من جناب العالم الفاضل صاحب  توورد لنا ھذه األبیا
ممن أجاب  السیادة الشیخ حسین أفندي الجسر للتشكر

 عن لغزه المسكي المتقدم

 

 یا من تفّضل بالجواب منمقًا 

 عم من مسكي عموًما مطلقابأ 

۳صحیفة   

 أیقنت طیبكم أعم وعرفكم  

 ما زال أعبق في النفوس وأعلقا

 وللشھال نزھة حیفا         ولكم

 راه كل شھم مغدقا فضل ی 

 غزلیة من لطف محمود سمت 

 أضحت تغازلھا القلوب تشوقا

 فجزى اإللھ بكل خیر وافر 

 جمعیة جمعت لنا ما فرقا

 من خیر آداب لكل مھذب 

 كانت مغربة وكنُت مشرقا

 بتنا ندامى في ریاض سطورھا 

 فسقي الرحیق ممسًكا ومعتقا

 وتعارفت فیھا النفوس كأنھا 

 ھي عالم الغیب الذي قد تحققا

 أرواحنا في مجمع وجسومنا 

 في فرقة فعساك تكمل بالقا

 

حل لغز الفاضل األدیب منیر زاده صالح أفندي الدمشقي 
عدد   في  معلم   ۷المدرج  وھبي  أفندي  تادروس  لألدیب 

 اللغتین العربیة والفرنساویة بمدرسة السقایین المصریة

 وجنان العلماء   یا سراج األدباء 

 وھناء وصفاء  دمت في حٍظ وأنٍس  

 منك یا رب الذكاء جامنا في مصر لغز 

 یاسراج األدباء  حلھ فیما روینا 

 

 الكتابة تابع

ھیم أفندي لعالمة الفاضل مكرمتلو الشیخ إبراللعالم ا
 األحدب 

بعض   على  واقتصروا  نقصان.  فیِھ  كان  وإن  البدیع 
ن لم یراع مقتضى الحال. ووضوح الداللة بما األفھام. وإ

ال یكون فیھ إخالل. بل تعني بذلك صناعة أنشا المنثور 
ال بما بما یناسب الواقع من الحوادث. ویسحر الباب الرج

نافث  كل  ویخرس  األمور  مشكل  یریدون یحل  وال   .
الشاعر  مقابل  وھو  المعنى.  ھذا  إال  كاتب  فالن  بقولھم 

اتھ كل مغنى. وإن وصفوا من أحرز الذي یقام بأسباب أبی
. وعلى ذلك   بالمینتب  ا الصناعتین. قالوا فالن شاعر ك

عیون   من  وورد  فنون.  عدة  أتقن  ممن  لكاتب  یكون 
الحكیم.   الكتاب  حفظ  وأحكم  العیون.  بھ  تقر  ما  اآلداب 
وبعض ما یلزم لصناعتھ من حدیث النبّي الكریم. وجملة  

و الحماسھ.  كدیوان  العرب  أشعار  الطائبین من  أشعار 
المولدین   نكت  في  ونظر  الریاسھ.  الطیب صاحب  وأبي 

التي صانت   معانیھموأغراضھم. ودقق الفكر في جواھر  
وأخبار   العربیة  األمثال  حفظ  مع  أعراضھم.  معالي 

 مصادرھا القدیمة. حتى یحسن مواردھا عند  



 ٤صحیفة 

 

الشعر   فیحیل  مستقیمة.  عبارات  في  إلیھا  نثًرا. الحاجة 
ویسبك المنثور شعًرا. ولذلك ألّف ابن األثیر المثل السائر 
في المرقوم.  بالوشي  وشفعھ  والشاعر.  الكاتب  أدب   في 

ینبغي ما  األول  في  بین  المنظوم.  مرید   حل  یستعملھ  أن 
الصناعتین. إذا أراد أن یستخدم األقالم بما یصبو إلیھ كل 

لوم البالغة واحد بعین مما یروق بِھ وشي البراعة. من ع
والتصریف.  والنحو  اللغة  مبادي  یتقن  أن  بعد  والبراعة. 
ویكون لھ بعرف محاسنھا بعد التنكیر تعریف. وقد أطال  
فیھ بما أطاب. وإن لم یخل من نظر اعتراض في دخول 

 األبواب. حتى وضع 

 (ستأتي البقیة)

 

 

بتاریخ      یافا  من  رسالة  إلینا  سنة    ۹وردت    ۹۲رجب 
إطالة الجمعیة   ملخصھا  وأعضاء  جریدتنا  على  الثناء 

مع  جمیعًا  یافا  أھالي  وأن  إإنشائھا  سبب  كانوا  الذین 
قطع   على  أجمعوا  المتحابة  الدول  قناصل  حضرات 

الحكومة   ساعدتھمالمخابرة مع أھل بیروت بًرا وبحًرا و
وإدارة الصحة وعموم المأمورین على ذلك بعد اإلستئذان 

أن  ممن   حتى  إستئذانھ  الفرنساويیقتضي  الذي   البابور 
بیرو بناًء    تحضر من  لم یحضر معھ أحًدا وال بضاعة 

على التلغرافات الواردة إلیھ بذلك ولما أراد بعض تجار 
منعھ  على  اإلجماع  صار  بضاعة  معھ  یرسل  أن  یافا 
بمساعدة الحكومة وطبیب الصحة والمجلس البلدي لراحة  

لحامل لھم على األفكار مما یتوقع فاكتسبوا بذلك الثناء وا 
سنة   المعلوم  المرض  من  كابدوه  ما  فلذلك   ۸۲ذلك 

ل قلق  في  اآلن  ومن صاروا  بیروت  في  وجوده  بلغھم  ما 
ذلك فقصدوا الم تأثیر في  لھما  الخوف والرعب  أن  علوم 

بقطع المخابرة لئال یحدث شيء من السھال    األسبابقطع  
ما  وبسبب  المرض  ذلك  من  أنھ  فیتوھم  ونحوه  طبیعي 

ق إلى فعلوه  أحد  فّر  ما  الخوف  ولوال  اآلن  اطمأنوا  د 
الموت  من  یفّر  فمھن  وإال  البعیدة  والبلدان  الجبال 
المنیّة مناھا (ھنا  بِھ مبرم وال بد من أن تدرك  والقضاء 
تكلم بالحق وال شيء ما تكلم بِھ وال) لكن بالتجارب صار  
متیقنًا أن قطع المخابرات وإجراء أصول التحفظ بمنعان 

عنده    بمشیئتھِ  شفقة  ال  الذي  المرض  ھذا  امتداد  تعالى 
فالمرجو من والة األمور وجناب قائمقامنا وحكیم الصحة  
وأن  العموم  لنفع  العائدة  المساعدة  تلك  على  یداوموا  أن 
لھم  ونحن  قلق  أو  خوف  في  یوقع  ما  دخول  یمتعوا 
برفع  یمّن  أن  تعالى  ونسألھ  مثنون  ولمعروفھم  شاكرون 

ا جمیع  من  المرض  شرّ ذلك  من  ویحفظ  عموم  لبالد  ه 
 العباد 

 

قلت قد استقلّت كل مدینة أو قریة بأحكامھا وأجرت ما    
تقتضیھ عقول أھلھا وإن خالف ذلك شریعة أو تطاول إال 
مدینة بیروت فما زالت مقیّدة بالتبعیة غیر مطلقة الحریة 
لھا وأنفع مما استعملھ غیرھا مع  ولعل ذلك یكون خیًرا 

التي یجریھا    اإلحتیاطات  یزال  وال   سعادةأجراھا 
متصرفھا األفخم وعزتلو رئیس بلدیتھا األكرم ومع ذلك 

رب للخلق وال معبود    جرى إال ما أراده هللا وقضاه ال  فال
 سواه

 

 

 ثمرات الفنون

 

 

 توجیھات 

حسن     دولتلو  أبھتلو  حضرة  إلى  قونیة  والیة  وّجھت 
 عوني باشا الصدر األسبق

حسني     دولتلو  حضرة  إلى  خداوندكار  والیة  وّجھت 
 باشا والیقونیة سابقًا

وّجھت والیة طرابزون إلى حضرة دولتلو أحمد راسم    
 باشا والي أیدین سابقًا

دولتلو أحمد باشا والي   حضرة  ىوّجھت والیة أطنھ إل   
 حلب أسبق

 

ناظر      باشا  حمدي  أحمد  سعادتلو  حضرة  إلى  أحسن 
 الضبطیة بالنیشان المجیدي من الطبقة الثانیة 

 

أحسن بالنیشان المجیدي من الطبقة األولى إلى رتبتلو    
 البطریرك جیروثیوس بطرك القدس الشریف حاال 

 

 حوادث محلیة
 

الدو    صاحب  حضرة  أن  متصرف بلغنا  باشا  رستم  لة 
في   مرتبة  كانت  التي  المكاتب  بإلغاء  أمر  األفخم  لبنان 
بدلھا  مدرستین  وبإنشاء  جدواھا  لقلة  الخرنوب  إقلیم 
في   والثانیة  شحیم  قریة  في  إحداھما  النفع  بھما  یحصل 
األول  معاش  ومعاون  معلم  منھما  لكل  ویكون  برجة 

األمر   الشھري أربعمائة غرش والثاني مایة وقد أبرم ذلك
الفوائد  من  ذلك  في  ما  یخفى  وال  المدرستان  وفتحت 
لعموم اإلقلیم فال زالت مساعي دولتھ جمیلة وأیادیھ بكل 

 قصد جلیلة 

 

األدیب     لجناب  الشرعیة  العزیز  البقاع  نیابة  وّجھت 
أنسي  أفندي  عمر  الشیخ  الكامل  الذي  واألریب  الفاضل 

تسھیل   لھ  فنتمنى  سابقًا  صور  نائب  الفوائد البیروتي 
 وتیسیر المقاصد

 

أنھ في یوم الجمعة الماضي وقت صالتھا صعد بلغنا     
آغا  أحمد  خان  سطوح  إلى  الشامي  اإلمام  محمد  الشیخ 
حمزة عند باب الدباغة وألقى نفسھ في البحر فأخرج منھ 
ولم  عملھ  ینقص  لم  حیث  أقل ضرر  بھ  یلحق  أن  بدون 

علیھ وال   یدن أجلھ والذي فھم أن ذلك الستحقاق مطالب
 قدرة لھ على وفائھا

 

أن األخبار األخیرة الواردة إلینا من یافا وعكا وصور    
تعلن وصیدا وطرابلس والالذقیة بخصوص ذلك المرض  

الالذقیة   في  وجوده  من  شاع  ما  وأما  منھ  نقیة  بأنھا 
 كصور

 ۱۸عدد 

 

في   موجود  أنھ  قیل  نعم  خالفھ  تحقق  فقد  صفد وصیدا 
حتى  جًدا  خفیف  لكنھ  والسویدیة  وأنطاكیة  حلب  وكذلك 
مكان  كل  من  برفعھ  یمّن  أن  تعالى  فنسألھ  یزول  كاد 

 ویحفظ من شّره جمیع نوع اإلنسان

 

 الھواء األصفر 
ین الناس یتداولونھ إن حادث ھذا المرض صار حدیثًا ب   

بینھم بدال عن كل حد یث وقدیم وقد جعلھ السفھاء سمًرا 
یضعون بھ األراجیف التي تشوس األفكار وتسلب الراحة 
الرعب  في  یوقع  مما  لھ  اصل  ال  ما  یشبعون  فتراھم 
ویورث الھم والكرب حتى بلغنا أن اثنین ممن ال یخاف 

 عقابًا یصعدان على السطوح مساءً   هللا تعالى وال یخشى
ھذا  في  وقع  فالن  یا  بقولھ  اآلخر  منھما  كل  ویخاطب 

مات منھم نحو أربعین فیقول اآلخر نعم   النھار نحو ستین
فالن  وأصیب  فالن  مات  وقد  مؤكد  وھو  ذلك  بلغني 
الناس  إزعاج  لقصد  كذب  محض  منھما  ذلك  وجمیع 
وتجري  ترصدھما  الضابطیة  فلیت  قلوبھم  وإرھاب 

لھ   یكون  كان ال  المذكور  المرض  كون  مع  أثر تأدیبھما 
ال من  أقل  والوفیات  وقوع  ال  أنھُ  حیث  بیروت  قلیل في 

المحلیة   بیروت  حكومة  أن  حتى  مختلفة  بأمراض  وھي 
في مذاكرة إجراء أصول التحفظ على الوارد إلى بیروت 
من أطراف جبل لبنان المتداد ھذا المرض في عدة قرى 
والشیاح  وبرجا  وكفرشیما  ورشمیا  الغرب  كسوق  منھُ 
وغیرھا  وحمانا  والبترون  وجبیل  والبرج  حریك  وحارة 

بِھ ا نقیة ومع مما تواترت  إلیھاا  بالنسبة  ألخبار وبیروت 
ھذا فال یزالون یشددون بالقورنتینا على الوارد إلیھا من  
بدخول  یأذنون  حیث  أصول  مراعاة  بدون  لكن  بیروت 
مزاجھم  یوافق  ال  من  ویمنعون  توقف  بدون  البعض 
تجاوزوا  فإنھم  والشیاح  البرج  قریة  الخصوص  وعلى 

إلى  القورنتینا   الحد في ذلك حتى منعوا من حضر  محل 
فیھا  أیام  سبعة  یمكث  أن  وألزموهُ  بیروت  إلى  یعود  أن 
وبالرجا خمسة أیام وھذا األمر قد شاھدناه في البرج مع 
بالمرض  فیھا  اثنین  وفات  زعم  ذلك  زمام  بیدِه  من  أن 
المذكور والحاصل أن ھذا المرض سلط أھل القرى على 

لحل والعقد التحكم بالواردین إلیھا بدون مراجعة من لھم ا
البرج حرروا خطابًا   أھالي  بعض  أن  حتى  في حكومھم 
لعموم الموجودین بھا من أھالي بیروت (بمعرفة بطرس 
الطویل) ملخصھُ أنھم ال یقبلونھم عندھم فاألمر � العلّي 

 العظیم 

 

ممن أصیب بذلك المرض في سوق الغرب وتوفي بھ     
أفند سلیم  النجیب  والذكي  األریب  األدیب  ي  جناب 

خلیل  عزلو  وشقیق  األدھار  آثار  مؤلفي  أحد  الخوري 
أفندي الخوري الذي أسف على فقدِه كثیر من أھل الفضل 
الجانب  ولین  والّرقة  اللطف  من  علیِھ  اشتمل  لما  نظًرا 

 فنقدم التعزیة بِھ ألھلھ والتسلیم على فقِده

 

 (عبد القادر قباني) 

 

 


