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 حوادث سیاسیة
 سبانیاإ

أ       ھدفً لقد  إسبانیا  الخراب  صبحت  لسھام  والدمار ا 
الجرائد  أكثرت  وقد  واألھوال  الحروب  لرزایا  وعرضة 

فمنھماأل الخصوص  بھذا  الكالم  سھام   روبیة  فوق  من 
الآل الدول  على  لذلك لومھ  التعرض  عن  تخلت  تي 

أفعال  ت على المحایدة التامة ومنھم من أخذ یقبح  وحافظ
ار نھم ما زالوا یشنون الغارات ویقیرون ن الكرلوسیین بأ

غ األھالي  ویجرعون  الدولة  على  ال صصً الحروب  ا 
إ وكف  السالم  ماء  إال  الدما یسیغھا  من  راقة  ومنھم  ء 
خذ یتھدد الكرلوسیین بما تظاھر بمیلھ إلى األلفونسیین وأ

تسببھ التي  الخسائر  من  یالقونھ  بغیھم سوف  عواقب  ا 
ذ مأوى وغیر  اآلن  أصبحت  إسبانیا  أن  والحاصل  لك 

وأ والدمار  تزالخراب  فیھا  النفوس  تكابده  مست  مما  ھق 
غضون ھذه الحرب المشومة لیم في  من لوعة العذاب األ

أ جرم  أن  فال  تحت  منحنیة  أصبحت  قد  الدولة  ثقال  ھذه 
ال الحرب  ومن  ھذه  البسوس  حرب  بشومھا  قاربت  تي 

الدنیا   جریدة  قالتھ  ما  جوفالر أخبارھا  الجنرال  أن 
رجع األ ولكنھ  سینكا  في  الكرلوسیین  ھاجم  قد  لفونسي 

عملت   حیث  الظھر  بعد  في   بواترالقھقرى  الكرلوسیین 
صفوف معسكره وطاردوه حتى قطع جسر فراكا وانھزم 

تشتت انھزامً  وھناك  موزون  إلى  فوصل  إلیھ  یسبق  لم  ا 
أن  فقالت  الخالف  الجرائد  بعض  رأت  وقد  سبا  أیدي 

تأ الكرل قد  علیھم وسیین  ودارت  سینكا  معمعة  في  خروا 
ا بأن الدوائر في جمیع تلك النواحي فھذا مما یوضح جلیً 

غراض قد حجبت عن البصائر كنھ الحقیقة وكل یخبر األ
 بحسب غرضھ ومیلھِ 

بأ     زیتونك  ألمان  المسماة  الجریدة  بد  وقد زعمت  ال  نھ 
  الحرب حیث یوم مؤجل أو معجل تخمد فیھ نیران ھذه  من  

 تصبح صفوف الكرلوسیین منھزمة من جمیع أقطار إسبانیا

 صدورھا في یوم الثالثا من كل أسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وي على حوادث سیاسیة ومحلیة وتجارة وفنون تإن ھذه الصحیفة تح

 

 

في  مستظھرون  األلفونسیین  بأن  ظھر  ألنھ  إال  ذلك  وما 
یطاردون األعداء من جھة إلى لمواقع وھم ال یزالون  كثر ا أ
لما سار    الذل والھوان غیر أنھ    كؤوسخرى ویجرعونھم  أ

إ األلفونسي  سانسیبستیان  دافعھ معسكر  ھرتاني  نواحي  لى 
دفاعً  عظیمً الكرلوسیون  وأا  صفوفھ ا  قلوب  في  وقعوا 

ا من أولئك األبطال الذین ا غفیرً الخوف والرعب فقتلوا جمً 
اآل إلى  زالت  نصرھما  بنود  تلك  ن  في  قتل  وقد  خافقة  م 

م القبطان أرانو الذي كان  الموقعة الھائلة كثیرون من جملتھ
البسالة والشجاعة فكان ذلك باعثً لھ الحظ األ لى  ا إ وفر من 

 رجوعھم القھقري  

 

عزائِم      یشدد  مما  ذلك  أن  الجرائد  بعض  وقالت 
ویثاأل األبطال  لفونسیین  ومصادمة  النزال  على  قلوبھم  بت 

ن قواھم ال تتالشي وال تضعف فكلما  الحروب ألفي معامع  
ا علیھم  واألتراكمت  رؤوسھم  لمصائب  في  ازدادت  ھوال 

الش إنخوة  الكرلوسیون  فلیصنع  والحمیة  ما شا جاعة  ءوا  ذَا 
األ عزائِم  یشدد  ذلك  وفإن  الخوض لفونسیین  على  یغریھم 

كثر مما یحط بقواھم وقدر ھممھم ویخمد  في غمار الوغى أ
ھجومھم   لذي  نیران  الصبح  عن وسیظھر  وینجلي  عینین 

 ینالبصائر غشاء الغ

 

إ ھذ     الكرلوسیین ا وقد فر من إسبانیا  لى فرنسا كثیر من 
في  اشتھرت  التي  الحرب  في  الدوائر  علیھم  دارت  الذین 

لك مما یؤید قول الجریدة المشار إلیھا بأن نواحي فالنسا وذ
المذلة   كأس  تجرعوا  قد  وأ الكرلوسیین  مست  والھوان 

النزال ألصفوف جیوشھم غی الثبات عند  قادرة على  نھم  ر 
وأ  ھاجروا سانمركس  جبل  منھ  من  الفرار  على  كرھوا 

حصن القالع وبھا من  سلموا قلعة كوالرو التي كانت من أو
عناًء   لھا  ویجلب  الدولة  یرھب  لئن  كاف  ھو  ما  القوات 

إال نتیجة ست بقلیلة. قلنا ما ھذه االحوال  طویال وخسائر لی
أ على  أتي  الذي  بالرأي  والتعصب  العصا  الدول شق  عظم 

میع  ن یحسن الحال فھو السّ أخر فنسألھ تعالى أبالھوان والت
 المجیب 

 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 

 

 

 قیمة اإلشتراك تدفع سلفًا

 

 

 

 ثمن كل نسخة من ثمرات الفنون قرش ونصف

 

 

 ۱۸۷٥ب سنة آ ۳و   ۲۲الموافق 

 

 ستانة العلیةاأل

إ    بغداد  والیة  حضوجھت  الرّ لى  عبد  دولتلو  حمن  رة 
 انقره سابقً باشا والي أ

رأ    محمد  دولتلو  حضرة  إلى  أنقره  والیة  فت وجھت 
 اباشا والي بغداد سابقً 

وجھت رتبة الوزارة السامیة إلى حضرة دولتلو ناصر    
 عیان بغداد باشا من أ

لى حضرة سعادتلو وجھت متصرفیة سنجق الزستان إ   
 اعبد الحمید باشا متصرف بكي بازار سابقً 

سعاتلو     حضرة  إلى  حمید  سنجق  متصرفیة  وجھت 
 اسلمیة سابقً حسن باشا متصرف أ

سنجق      متصرفیة  إوجھت  إإیج  عالم لیلى  عزتلو  ى 
 افندي متصرف كمشخانة سابقً أ

ریاسة    نیابة  على   ووجھت  العسكریة  الشورى  دار 
أ باشا من  أحمد  المجلس سعادة  الذخائر في  دائرة  عضاء 

 االمذكور سابقً 

حضرة ی    أن  باریس  من  الوارد  التلغراف  من  ستفاد 
و دولتلو حسین عوني باشا الصدراألسبق قد اكتسب بھتلأ

وواج  ماكمالصحة  المارشال  جمھوریة ھ  رئیس  اھون 
 ا على لوندرهلى دار السعادة مارً فرنسا وسیعود إ

لة العلیة بویانھ ن حضرة دولتلو راشد باشا سفیر الدو أ   
اإلرادة السنیھ تشكلت بموجب    فرنسا لى  سیسافر مأذونًا إ

لإل  الفخامة لحنة  صاحب  حضرة  ریاسة  تحت  صالحات 
وأ  األعظم  الصدر  دولتلو والدولة  حضرة  ھم  عضاُؤھا 

عطوفتلو علي صائب باشا ناظر المالیة وحضرة دولتلو 
باشا ورؤ سرور  دولتلو  وحضرة  البحریة  ناظر  باشا  ف 

أ  ناظر بك  غالب  عطوفتلو  وحضرة  مین النافعة 
 تر الرسومات وحضرة عطوفتلو سعد هللا بك ناظر الدف

 



 قیل ۲صحیفة 

أ سعادتلو  وحضرة  أالخاقاني  دیوان دیب  رئیس  فندي 
األ أمین  أفندي  أوخانس  سعادتلو  م سھا المحاسبات 
أ أحد  أفندي  واحان  سعادتلو  وحضرة  عضاء  العمومیة 

 شورى الدولة

خواطرنا ما شاع اآلن    أبًدا تخلجتي كانت  المور من األ   
أ األمن  الصدر  حضرة  المرتب عظم  ن  لتقلیل  انتدب 

أ كان  فإنھُ  لھ  فصار   ۲٥۰ر۰۰۰والً  الشھري  قرش 
أ  ٥۰ر۰۰۰ الخارجیة وھو  ناظر  من  كل  مرتب  یًضا 

النظار   باقي  مرتب  وصار  و    ۲٥ر۰۰۰والبحریة 
الوالة    ۲۰ر۰۰۰ من  كل  مرتب  و    ۱٥ر۰۰۰وصار 
أ  ۲۰ر۰۰۰ ثلثون  أو  وعشرون  خمسة  لھ  من  ا  لفً ومنھم 

في مرتب   كبر الوالیات وكذلك یجرى النقیح  بالنظر إلى
أربعة   على  تزید  شھریتھم  مرتب الف  الذي  أما  قرش 

 نھُ باق كما كان ما عدا مرتب المشیر العسكریة فإ  الضباط 

   (الجوائب)

 

 فتتاح المحاكم المصریة الجدیدةإ

بین وطني     إقلیم مصر  المحاكمات في  كان من عوائد 
أ الدعوأجنبي  رویة  على  الوطني  یجبر  في  ن  وى 

على  حكم  فإذا  األجنبي  ذلك  إلیھا  المنسوب  القنسالتو 
وأ اسالوطني  ینبغي  راد  كان  الحكم  أن تئناف  علیھ 

كأ  القنسالتو  تلك  لدولة  محكمة  أرفع  إلى  مریكا یستأنفھا 
ما  یخفى  إما   مثال وال  الوطني  فكان  الَحرج  ذلك من  في 

ھذا  فكان  األخطار  یتجشم  أو  الحكم  بذلك  یرضى  أن 
فأ  األفخم  الخدیوي  الجناب  حضرة  یھم  منذ  األمر  خذ 

لتي ما زالت قرینة یدة اثماني سنوات یبذل مساعیھ الحم
بإ  العوائد وتأسیس قواعد محاكمة عادلة النجاح  لغاء ھذه 

وموا العلیة  الدولة  أوبمساعدة  المتحابة  الدول  سس فقة 
ف محاكم  واإلثالث  واإلسكندریة  مصر  سماعیلیة  ي 

مناصفة رَؤساُؤھا مصریون ومحكمة عضاوھا مختلطة  أ
اإل في  أسكنإستئنافیة  على  االمر  ھذا  تم  وقد  حسن دریة 

ا وافتتحت تلك المحاكم في لى الفعل رسمسلوب وبرز إأ
اإل األثیوم  والعشرین من جمادى  الرابع  ف نین  اجتمع ولى 

سكندریة األعضاء جمیعا في سرایا رأس التین العالیة باإل
لدى سعادة شریف باشا ناظر الحقانیة والتجارة في دیوان 

إالتشریفا دولتلو  یوجد حضرات  حیث  الكبیر  سماعیل ت 
با  وبالتئا صدیق  الكرام  المأمورین  وبعض  على شا  مھم 

ب الخدیوي األفخم من قبل حضرة الجنا الوجھ المشروح أ
مشرفً أ العرض  المذوطة  الدیوان  معیتھ ا  برجال  كور 

أ بالسالم  المجتمعة  الھیأة  حیا  أن  بعد  ومن  لقى السنیة 
في  كما  ترجمتھا  الخطاب  بعد  فرنساویة  مقالة  علیھم 

 الوقائع 

فخم حضرة السلطان ذي الشوكة دة متبوعي األبمساع   
لي رخص  المتحابة  الدول  وموافقة  تأسیس   المعظم  في 

وا  صالحات اإل الجدیدة  المحاكم  وفتح  من العدلیة  عد 
حترمین الذین أسلم رى حولي القضاة الم بختي أن أسعادة  

والوثوق   األمنیة  بكمال  الحق  إحقاق  وظیفة  كفایتھم  إلى 
وآ المستنیالتام  المنافع   رةراؤكم  لكل  كافلة  تكون  كما 

معتبرة باأل مطاعة  الصادرة  قراراتكم  تكون  الكامل  من 
لحرمة الجمیع وانقیادھم وسیشھر ذلك ویثبت في ا  مظھرً 

م فتكون  المصریة  التواریخ  عصر كتب  حركة  نقطة  ن 
ج أمدنیة  وما  یقینً دید  بھ  التأسیسات  جزم  ھذه  تأمین  ا 
 ِھ انتھى عانة الباري تعالى وعنایتالجلیة بإ 

حضرت     ثم  الھیأة  تلك  انصرفت  المقالة  ھذه  وبفراغ 
 یویة السنیة ألداء رسوم التھاني متمثلة لدى الحضرة الخد

 ثمرات الفنون

مقالفأ  الجمیع  لسان  على  باشا  شریف  سعادة  ة  ورد 
أ العبارة  وایضً فرنساویة  التھنئة  تتضمن  عن  ا  لشكر 

اإلخالص بالقاء  الجمیع باعتماده علیھم وإظھار حاسیات  
إ فوض  ما  في حضور في  للتمثل  بادر  ذلك  بعد  ثم  لیھم 

حضر بالترتیب  العالي  الخدیوي  الجناب  نظار ذلك  ات 
واأل الخصوصى  المجلس  وأعضاء  الدواوین  مراء عموم 

التجار   ومعتبري  الملكیة  والمأمورین  والبحریة  البریة 
وبعد   بالسرور  عادوا  ثم  والشكر  التھنئة  فقدموا  فقبلھم 

الت عة ونصف خاطب من حضر من القناصل الجنراسا 
التھنئة لعرض  بالتتابع  بمقالة    وغیرھم  السمیة  لحضرتھ 

ذلك تضمن دوام  أمل  مع  ذكر  مما  دولھم  من  نالھ  مما  ت 
 ایة الكمالمنھا في اإلستقبال حتى یصل ھذا األمر إلى غ

من     كانوا  وإن  المحاكم  ھذه  أعضاء  بعض  أن  ولیعلم 
كن حیث كان تعیینھم ومعاشتھم من  جانب كما سلف لاأل

مصریة ومالبسھم عثمانیة ال ینظر إلیھم بنظر الحكومة ال
یحاأل بل  ترفع جانب  قضیة  وكل  مصریین  قضاة  سبون 

أ من  واإلنصاف  الحق  بوجھ  ترى  المحاكم  ھذه  ي إلى 
المحاكم   في  القضایا  من  شيء  یرى  وال  كانت  تبعة 

ج ومنقبة  عظیمة  مأثرة  من  فینالھا  قد القنصلیة  سیمة 
ر بھا  عموم  انتعشت  على  بھا  وافتخر  العصر  وح 

أاأل استرعي  من  فلیكن  وھكذا  مصر  إقلیم  مور مصار 
وإا اإلنصاف  مساعیھ  جل  وكان  فنقدم  لخلق  الحق  قامة 

لحضر والتھاني  شاد الشكر  الذي  الجلیل  الخدیوي  ھذا  ة 
مجد  أل كل  مصر  الكریمة قطار  أنظاره  زالت  وما  أثیل 

یرفع   ما  إلى  شأ متوجھة  رفعة  ویزید  نھا منارھا 
كل مصرواعتبار على  التقدم  ویكسبھا شرف  ویضع   ھا 

كل إصر فكم لھ من ید كریمة عنھا بحمل ما فیھ النجاح  
سبغت علیھا برود الفضل والكرم طوقتھا بأطواق النعم وأ

ثغو  زالت  شكره فال  آیات  مرتلة  بثنائھ  الثنایا  مفترة  رھا 
أ الشرف   یام حضرتھ بإخالص دعائھ ودامت في  لطالب 

 ھلھا ما فیھ الكفایة غایة ینال من عوارف أ

 خبار الجھات أ
 من مكاتبنا بالشوف

أ    صدر  صاحب  لقد  حضرة  باشا  مر  رستم  الدولة 
الذكي  األدیب  جناب  بتعیین  األفخم  لبنان  متصرف 

صف أفندي  نبغ جرجس  ممن  وھو  المتن  لقضاء  قاضیًا  ا 
والفنون   المعارف  إفي  توجھ  وقد  القضاء  العربیة  لى 

المذكور للقیام بمھام وظیفتِھ ومعرفتنا الحقیقیة بِھ جعلتنا 
 ن العموم علیِھ فنتمنى لھ التوفیقمنترقب ورود الثناء 

 

 ومن مكاتبنا بالقدس الشریف

ھتمام باعتدال والصحة جیدة واإلواء ھنا  � الحمد الھ    
فكار ائرة البلدیة بالتنظیف حاصل غیر أن األمن طرف د

حیث   المعلوم  المرض  ھجوم  من  باضطراب  تزل  لم 
یمنع فال وتراكمھا  الحد  فوق  بكثرة  والخضر  واكھ 

وھ علیھا  التعفن  دخول  ویسبب  جملة  تصریفھا  من  ذا 
لبلدیة ار ریاسة افكدواعي فساد الصحة فاألمل أن تنتبھ أ

وأ ویافا  للنظر بالقدس  والخلیل  بغزة  الحكومة  فكار 
 مرالخضرة ومنع وجود التعفن منھا بأ 

اإلزدیاد حادث    قبول  تحت  حالھا  على  غزة  عرب  ة 
 بین األمیر أالي نشقاق واألخبار األخیرة تعلن حصول اإل

 

 ۱٦عدد 

ھذا  مصدر  وأن  بك  أحسن  غزة  وقائمقام  (القومندان) 
فنسألھ   طویال  زمنًا  األفكار  تسخیر  یوجب  مما  اإلنشقاق 

فخم للنظر بحسم ھذه  تعالى أن یوفق حضرة متصرفنا األ
 المقالة ولو بتبدیل القائمقام 

صار إحالة أعشار قضاة غزة ببدالتھا السابقة وزیادةً     
مخت من  الذینوجمھور  القرى  إمضاواتھم   اأخذو  اري 

ا تلغرافیا للمتصرفیة  موا معروضً لتزام قدعلى سندات اإل
إجراءآ م من  التظلم  لعھدتھم لھ  أحال  وإنھُ  القائمقام  ات 

ریق الجبر ط سعار با لتدني األالقرایا بالبدل الفاحش نظرً 
 بعد حبسھم مدة ایام

إ    جرى حالة  صار  التي  بالطریق  المروریة  رسوم 
ول ا من أ عتبارً القدس على مدة سنة إھا بین یافا و صالحأ

بمبلغ   وھذهأ  ٦٥تموز  معلوم   لف  صار  بد  ال  الطریق 
األ  إصالحھا  أن  بللعموم  الجاري  متصرفیة  ول  مدة 
وإ  باشا  نظیف  بمدة  سعادتلو  الجاري  الثاني  صالحھا 

كالھما   باشا  كامل  األسعادتلو  كیس  والعائدات من  ھالي 
تأمل ونظر    مختصة بصندوق المجلس البلدي فھنا مركز

 لكل سامع 

ایة الرخص والموجودات من  سعار ھنا بغأل� الحمد ا   
األ یوجد سائر  ال  وبالقرى  بعضھا  على  متراكمة  صناف 

مطلقً تج كالسواحل  منحصرة ارات  تجارتھا  بل  ا 
 كوالت فقطبالمأ 

 عقد التھاني 

معارف الجلیلة أحمد جودت باشا األفخم لدولة ناظر ال   
إ العالمة  من  العالم  إبراھیم انشاء  الشیخ  لفاضل مكرمتلو 

 حدب أفندي األ

تبشر األرفعت      الشكر.  سور  بترتیل  عقیرتھا  قالم 
معین   من  السرور  وجھ  على  فاض  بما  البشر  أفاضل 

م بصیرتھا  تطرب  وھي  المثاني.   ا البشر.  إطراب  دونھُ 
ا  مغاني. وتخطر عجبً وتغني بلطائف معانیھا عن أبیات ال

على  التھاني  بتقدیم  وتسعى  الطروس.  وجنات  فوق 
س. حیث عاد شرف نظارة المعارف والعود أحمد.  والرؤ

لمن تحلت من آثاره بقالئد العوارف جودة الفضل أحمد.  
بمعین   وتفجرت  فنونھا.  بِھ  عرفت  الذي  المولى  ذلك 

عیونھا.   لھ فواضلِھ  من  البیان.  وسحبان  الزمان.  عالمة 
والمج الشامخ.  أیادیھ. القدر  بولّي  الوقت  الباذخ عارف  د 

المعارف  تعرفت  معانیھ.  بدائع  بحكمة  الكون  وعصمة 
اللط وتحلت  الرضیھ.  أخالقھ  أفكاره بطیب  بفرائد  ائف 

آ  من  ألقالمھ  فكم  وكراما الذكیھ.  بینات.  لمدعي یات  ت 
ال أسرار  عن  العلوم الكشف  شمل  جمع  معجزات.  فنون 

ال أولي  من  ألوف  على  ففاق  وتاریخھ  بالتألیف.  تصنیف. 
مبتدئھ رفع  یقضي  والبصر.  البصیرة  یعین   المشھود 

فإ  الخبر.  بالسھلبصدق  فیھ  أتى  سواه.   نھ  على  الممتنع 
یكون  وأ وكذا  جناه.  أطایب  التاریخ  ثمار  یجني  لمن  دنى 

لھ  ولبس  خاطر.  الفضائل  غیر  في  لھ  یخطر  ال  من 
معارف ناظر. وھي ال تصلح لا حاجب عن الفضل وھو ب

وإ وتسا لغیره  فضیلھ.  لكل  صلح  كل ن  قدره  بجلیل  مى 
فأ  جلیلھ.  شكري  والیة  الثناء.   مضمًخاھدیھ  بغوالي 

وإومشفوعً  الحمد  بفاتحة  راجیً ا  الدعاء.  أخالص  أرد   نا 
أیاد بأنفال  براءة  وأنال  معروفھ.  عوادي  كوثر  من  یھ 

فلھذا بنیت على ذلك اإلنشاء ما یطرب الدھر وصروفھ.  
 سعادهبما أرجیھ إ إنشاده. وینیلني اإلسعاف

 لقد عاد باإلقبال أمر المعارِف          

 عظم عارفِ ألحمد محمود وأ



  قیل ۱٦دد ع

 وجاد علیھا طالع السعد والھنا  

 ھل المجد السامي العوارفِ بجودة أ

 وفازت بما ترجو نظارتھا التي        

 سمت بتلید من عاله وطارفِ 

 ھا من بعد صبر حاللھا    ا لھنیئً 

 رحیق سرور طاب ورد الراشفِ 

  وجلّت بإسعاِد معالي شُؤونھا   

 دى ظل من الفضل وارفِ لوحلت 

 ونالت بتصریف الفضائل نحوھا      

 مآثر مولى للفواضل صارفِ 

         ارھا زوشد بأنواع من العز آ

 وزیر لتوكید العلى خیر عاطفِ 

    ر عن درك شأوهیدق الفك -----

 ا بتبیان واصفِ وقد جل موصوفً 

            أنادیھ برت بالیسار یمینھا 

 وما زال للراجي بھا برحالفِ 

         بالعلم عارف حكمة  أعاد لنا 

 جال عصمة العلیا بحكمة عارفِ 

            وأثر آثاًرا بكل فضیلة 

 لبیت عال یاوي لھ كل طائفِ 

           وألف شمال للفنون براعة 

  آللفِ یروق لوف تصنیف بالمأ

      وفي وجنة الطرس ازدھي بسواده 

 بیاٌض ال خّداً بخضرة سالفِ 

 وفي طاعة الباري مقیم لخمسٍھ      

 على حرف عبادة عاكفِ  ویبدي

  قالٌم لبیض صفائح  � أ

 صحائفِ  بسودلھا صولة عزت 

         أباح جنى اآلداب وافر فضلھا 

 كف قاطفِ  رجاء مبدیًا طویل 

 واكفِ ا بالمنى خیر فاض معینً بصوص ولیھ أفیا من على الدنیا 

 المطارفِ تسامت بمرآك المعارف تنجلي عرائسھا عجبًا بوشي 

 فنالت بیان العطف عن بدل بما مننت علیھا من جلیل العواطف 

 دوحھا    فنان دنت بظل الفضل أوأ

 باللطائفِ ثمار فنون ینعت 

 وطاب ارتشاف الشھد من شاھد لھا بما راق من ثغر شھي المراشفِ 

 فقدمت ألھل العلم والمجد والحجا مالذا آذار یعوا بعد وإن حائفِ 

 وال یزال ثغر الملك یسم فرحة    

 بآثارك الحسناء رغًما آلسفِ 

 ثمرات الفنون

 ودام لك اإلقبال ما خط كاتب  

 الطرائفِ ثناءك مشفوًعا بأسنى 

 وما قال مھدیك الثناء مؤرًخا    

  لجودة باشا عاد حلي المعارفِ 

۱۲۹۲ 

     

انظرً     لكثرة  العالم  ألا  لغز  عن  إلینا  الواردة  جوبة 
الشیخ إدراج    الفاضل  لنا  یتیسر  لم  الجسر  أفندي  حسین 

قلم األ ال الجواب عنھ من  الشیخ محیي  الفاضل  دین  ریب 
اإل بغایة  كان  حیث  سلھب  على أفندي  فاقتصرنا  طناب 

 لغاز منھ وھوموضع األ

 ا عن ليلغًزا وجیزً   ھذا وإني منشٌي 

 نرویھ عن بر ولي  سم رباعي غدا بإ 

 جدلتخكي لعین األ  ذي مقلة مفتوحة  

 زاھر ینجلي بین األ ا  ضحى یانعً في الروض أ 

 تغزلي  استجھدوبھ  ازدھي  الخدوبشكلِھ 

 نون بنار یصطلي   وبشھر تموز وكا 

 ھل المنزلرقا أل  ا ولكم تراه خادمً 

 صحف وحرف ما یلي    لعینھذا قلعت وإ

 ل منھ وإن لم تسأ    یبقى ببر مؤمال

 تلقاه اسم القسطل  رف وصحف أصلھ  ح

 مل في القرب للمتأ  في البعد ینظر مثلما 

 لكن خال من محفل   لم یخل منھ مربٌع 

 في ربعھ البادي الجلي   ھذا وجل حروفھ  

 منھ بصدر المنزل  ا یوجد دائمً والربع 

 ذي فطنة متعقل إن ضاع ال یخفى على  

 ولھو بعد بعد األ إن رمتھ فاحذف لما 

 في قلب ھذا المشكل  ا تلقاه یبدو واضحً 

 ل في عرفھ أن تسأ   ا عرفھ  لیك لغزً وإ

 كملیزھو بوجھ أ  وافاك مسك ختامھ  

حل لغز العالمة الفاضل الشیخ محمد أفندي تفاحھ 
دیب المدرج بالعدد العاشر من قلم األ ني النابلسي الحسی

زاده الشیخ محمد صالح أفندي الحسیني   الفاضل منیر
 االدمشقي بلغزً 

     بدى بدائع حسان   ا أیا بارعً أ

 بلغز یحاكي عقد در ومرجان

    یاذا الود راج وقلبھ   وذلك

 عدنان  سیدوصي فیھ ھو الجار أ

 ذي نھى فھو جور من      ما الوأ

 جاء بعدواننًا وار طغیا لقد ج

 ا ذا حروف ثالثة بلفظ وذا حرفین في خط دھقان سمً فاعرب لنا إ

 ۳صحیفة 

 وقد صح من تركیب حرفیھ حاالنطرًدا ثم عكًسا كما ترى  ویقرأ 

 إتقانفیھ في كل   جملتینترى  أعجم النصف المقدم منھ قدذا إ

 فعال وفاعال           وفي كل حرف منھ

 معانوإ لبلذي تبدى 

 حاة مفصال تنل خیر حمد من محاجیك رنان عراب النفاعربھ إ

 

 تابع رسالة ایدین 

المؤ    فمن  أزمیر  مدینة  أنھا وأما  إلى  ذھب  من  رخین 
تدعى   من  بإ كانت  أول  القبیلة  ھذه  أن  لداعي  أیونیا  سم 

أسس    مبانیھا أسس   الذي  بل  قال  من  قوم   مبانیھاومنھم 
سیمریني  المسیمة  سحارة  من  أقسس  مدینة  من  ھاجروا 
الطائفة   كبیر  إلى  أو  لذلك  نسبة  سیمریني  باسم  فدعیت 
اإلسم  ھذا  مازال  ألنھ  ھذا  واألصح  المذكورة  المھاجرة 

م وأما  بھ  وتعرف  لھا  فقد رجح علما  أیونیا  ؤلف جریدة 
أدلة   الفریقین  بھذا اإلسم ولكل من  األول وسمى جریدتھ 
الجاریة  التأریخ  من  علیھا  تطلعون  سوف  وبراھین 
المؤرخین  إمام  نقلھ  ما  مع  الیونانیة  اللغة  من  ترجمتھ 
الغریبة ومن ولد  العظیمة واألمور  الوقائع  ھیرودت من 

المشا  والفالسفة  العلماء  من  بھا  بالبنان ونشأ  إلیھم  ر 
وأمثالھ   الشھیر  الشاعر  األعمى  الیوناني  كاومیروس 
قبل  كان  بنائھا  تاریخ  أن  على  المؤرخین  أكثر  وأتفق 

 وهللا أعلم  ۱۸۰۰الھجرة بنحو  

 

بعد      العثمانیة  السواحل  أعظم  من  الیوم  المدینة  وھذه 
تحتوي  وھي  وشھرة  وثروة  وتجارة  بنیانا  الخالفة  دار 

وأر خمسة  نحو  تخمینً على  مسقف  ألف  قریبً بعین  من ا  ا 
نح نفوس سكانھا  ویبلغ عدد  أكثر   والصواب وربما كان 

ألفً  وتسعین  األمایة  الروم  طائفة  من  منھا  رثودكسیین  ا 
ألفً  سالم خمسة وأربعون  ا ومن طائفة اإلخمسة وثمانون 

اإلألفً  ومن  ألفً ا  ثالثون  عشرة سرایلیین  األرمن  ومن  ا 
 اوتستنت عشرون ألفً آالف ومن الكاتولیك والبر

 

ھؤ من  خیریة ولكل  وأبنیة  ومدارس  معابد  الطوائف  الء 
لتكثیر  التام  بالتوضیح  ذكرھا  استحسنت  وقد  بھا  اختص 

القاري  فالمرجو من حضرة  بھذا الفوائد  المؤاخذة  عدم  ء 
 ذ كان ال یخلو من فائدةالتطویل إ

 

أ    العثمانیة وحین  الممالك  في  القاطنین  الروم  طائفة  ن 
لتقدم علما وشھرة وزیادة بعدد  التي أخذت بالترقي وا ھي  

 سواھا لذلك فأقول نفس التزمت تقدیم بیان أحوالھا عن األ

مدرسة     عشر  سبعة  أزمیر  في  المذكورة  للطائفة  أن 
ھذه   جملة  ومن  للذكور  والباقي  لإلناث  مدرستان  منھا 

تسمى    المدارس كبیرة  مدرسة مدرسة  أي  (اووانكلكي) 
الخفة تشتمل على اإلنجیل (ویمناسی ون) أي مدرسة علم 

 میة وعشرین  

 (ستأتي البقیة)

 

 

 



 قیل ٤صحیفة 

 

 حوادث محلیة
بلغنا من أخبار الشام أن قریة من قراھا اسمھا جرمانھ     

لقطع   كردي  ووافقھم  ثالثة  منھم  خرج  دروز  أھلھا 
علیھم  الشكوى  تقدمت  وقد  السبیل  أبناء  وسلب  الطریق 
المرقومة  للقریة  خیالة  عدة  فأرسلت  مراًرا  للحكومة 
أھل  فخرج  المذكورین  القطاع  منھا  وطلبوا  فحضروا 

وأب بطلبھم  مناوشة القریة  بینھم  فجرت  فیھا  الخیالة  قوا 
القریة  أھل  من  الباقون  الثالثة  ونجا  الكردي  بھا  قتل 
وأن  فائدة  بدون  الخیالة  ورجع  أشخاص  خمسة  وانجرح 
بسبب  قروش  خمسة  منھا  الكیلة  سعر  زاد  اآلن  الحنطة 
توقف الدروز وأھل حوران والعرب عن تقدیم المطلوب 

كانت عزمت الحكومة  وذلك ألن  أربع   منھم  إنشاء  على 
فأسست منھا اثنتین وصممت على   اللجاهعشرة قلعة في  

علیھم  ما  جمیع  لتأدیة  حینئذ  فأذعنوا  المذكورین  تأدیب 
أسستا  اللتین  سوى  القالع  من  شي  إنشآء  عدم  والتمسوا 
المعسكر  في  المعلوم  المرض  حصل  ذلك  أثناء  وفي 
 السلطاني فاقتضى ذلك تفریقھ في الجھات وبقیت منھ في

فرقة فقط فدخل بعض ماموري األعشار في بعض   اللجاه
عل وشدد  شیخھا ضربًاالقرى  ابن  أنھ ضرب  ویقال   یھم 

ما  دفع  من  وامتنعوا  وطردوه  أھلھا  علیِھ  فقام  مبرًحا 
في   ودخلوا  جمیعًا  واتحدوا  الحال    اللجاه علیھم  فاقتضى 

أن تجمع الحكومة المعسكر وتجري ما صممت علیھ أوال 
المرض أن  منھُ   حیث  یتالشى   � والحمد  كاد  المعلوم 

العسكران یعونوا  المشیر األفخم حكماء  ولذلك أمر دولة 
أن  لدیھ  عرضوا  لما  األثمان  في  المرتبة  البلد  حكماء 

عسكر وأن المرض المذكور كان في المرض زال من ال
وھكذا  التحتاني  المیدان  في  شدیًدا  الماضي  األسبوع 

عاتك قبر  مثل  القنوات  األعلى باطراف  المیدان  وأما  ة 
والصالحة فكان فیھا خفیفًا وفي یوم الجمعة الماضي كاد 
الوفیات  كانت  حتى  المذكورة  المحالت  جمیع  من  یزول 
فیھا نحو خمسة وكذلك أثمان داخل البلد وأنھ و� الحمد 
غالیة   بأثمان  سًرا  تباع  الفاكھة  وأن  یزول  كاد  باإلجمال 

ش أصحابھا  یدفع  حیث  المعتاد  لھم عن  یرخص  لمن  یئا 
إدخال   منعت  قد  الحكومة  ألن  النظر  وبغض  بدخولھا 
مع  لألسباب  وقطعًا  الصحة  على  محافظة  راسا  الفاكھة 
كونھا في دمشق مبلغًا جسیًما وأن أصحابھا یتذكرون من  
من   یعفون  وال  وبیعھا  إدخالھا  من  یمنعون  حیث  ذلك 
وبیعھ إدخالھا  یتھافتون على  فلذلك  ا أعشارھا وضرائبھا 

أن  والمسموع  دونھم  النظر  لمن یغض  یدفعونھ  بما  سًرا 
منھا  یقدم  لمن  الشام  طریق  على  المجعولة  القورانتینة 

كیسھ   ببخورالمأمور    یبخرالفاكھة فمن   فیھا مثل    یجري
علیھ عزائِم  یع تشدد  بذلك  یسمح  منھ ومن ال   البخور فى 

العلّي  با�  إال  قوة  وال  حول  وال   � فاألمر  إھانة  بكل 
 العظیم 

 

ا  ۲٥في      دیب   ۹۲لثانیة سنة  من جمادى  إعدام  صار 
جرمانھ   قریة  من  وھو  الشام  دمشق  في  الدرزي  الدكاك 

 تأدیبًا ألمثالھ حیث كان من األشقیاء وقطاع الطرق

 

صدر أمر سعادة متصرف بیروت األفخم إلى مجلس    
بإطالق   التحصیالت  موقع  وإلى  بیروت  لواء  تمییز 

 المحبوسین لمطالیب الدیون لداعة المرض المعلوم 

 ثمرات الفنون

 

في یوم الجمعة الماضي توجھ صاحب العزة مصطفى    
إلى   النمساوي  البابور  في  عكا  متصرف  أفندي  ضیاء 

فإن متصرفیتھ  بالسالمة   مركز  یصل  تعالى  هللا  شاء 
 ویكون خیر خلف ینسي مأثر من سلف 

 

غالًما     أن  السعادة  دار  أخبار  من  فھم  أنھ  سوریة  في 
فسألھا  فتاة  حب  شغفھ  استیتھ  من  أندوناكي  اسمھ  رومیًا 

فأب وحال بغیتھ  إلى  ت  حالھ  جسده ت  فطلى  حال  أسوء 
إلى   مكان  أعلى  من  وطرحھا  نفسھ  وأشعل  الغاز  بزیت 

 ه) اھًرا وباطنًا (و� درّ محروقًا ظ  فل الدار وماتأس

 

في      بنتین  امرأتھ  ولدت  ریمو  اسمھ  سماًكا  أن  وفیھا 
بطن واحد إحداھما برأس واحد كالمعتاد. والثانیة برأسین 

 في األعلى واألسفل عاشت یومین ثم ماتت

 

األصفر     الھواء  أزمیر بخصوص  مبالغة جرناالت  أن 
تكن   لم  الشام  حا  حلھا بمفي  في  أنھُ  كانت بل  شدتھ  ل 

ن ما  نصف  نحو  منھا الوفیات  خف  فقد  اآلن  وأما  شرتھُ 
و� الحمد وتناقص بدرجات حتى أن المصابین یومیًا ال 

الم ھذا  أخبار  زالت  وما  عشرة  على  من  یزیدون  رض 
مص على حالھا أي أنھُ انقطع منھا بالكلیة جھة حماه وح 

في آخر عدد منھا من    فلذلك أشكل علینا ما نشرتھُ الجنة
یومیًا   فیموت  حماة  في  اشتد  غیر   ۱٥أنھُ  فلعلھ  نفًسا 
في صور فال أصل لھُ  صحیح وأما مما شاع من وجوده  

م نقیة  ھي  منھ بل  بیروت  مدینتنا  خلو  نتأمل  منا  وقد  نھ 
ویل لكن نتأمل ونتأول ما فیھ شبھة حتى لم یبق محل للتأ 

من اثنین إلى ثالثة أن یزول بأقرب حیث كانت الوفیات  
 وقت وال یكون لھ سریان

 

مكفن     مسیحي  میت  وجد  الماضي  السبت  یوم  في 
موتھ  وكان  الخالق  عبد  رمل  في  مطروح  بحصیر 
بالمرض المذكور وھذا من جملة المبالغة في البعد ممن  
بحیث  الدرجة  بھذه  یكون  أن  یلیق  ال  لكن  بھ  أصیب 

 تطرح جثث بني آدم المكرم كجیف البھائِم 

 

ة بداعي وجود تأسفنا من توقیف الجنة والجنان كالجنین    
كون  مع  الجمھور  بھ  یتفكھ  مما  وھي  المذكور  المرض 
إبقاء   ینبغي  فكان  اآلن  الجمیع  إللغاء  ملزم  غیر  األمر 
واحدة من الثالث وكأنھا أثرت الراحة من تشویشھا بتلك 

محال  ن الجنة كمصغرھا وجمعھا ال تكون  األخبار مع كو
 لألمراض 

 

ى الرمل بقرب وقد بلغنا أن جیف الحیوانات تطرح عل   
ما   ویحدث  بالصحة  یضر  مما  المارة  طرق  وفي  البلدة 

 یكره

 

 

 

 ۱٦عدد 

 

 (أسماء وكالء ثمرات الفنون)

(في بیروت إدارة مطبعة جمعیة الفنون) (في مركز لبنان 
أفندي   محمد  الشوف  قضاء  (في  ثابت)  أفندي  خطار 
األسیر) (في دمشق الشام محمد رشید أفندي الجالد) (في 
القدس الشریف مصطفى أفندي مالكي) (في نابلس الشیخ  
محمد أفندي تفاحھ) (في حماه الشیخ أحمد أفندي السّراج) 

أزمیر   محمد (في  قبرص  (في  القني)  أفندي  الغني  عبد 
(في   الشھال)  أفندي  (في طرابلس محمد  أفندي غزاوي) 
أفندي   عثمان  (في صیداء  الشواف)  أفندي  قاسم  الالذقیة 

مملوك) (في عكاء محمد الزین) (في صور مصطفى آغا  
یافا أفندي خلیفھ الخواجا سابا برغش) (في  (في حیفاء   (

بیطار) أفندي  ع  فرنسیس  المصریة (في  األقطار  موم 
عرزوزي)  أفندي  أفندي    حبیب  محمد  ترسیس  (في 

 خوان) ) (في اسكندرونھ الخواجات جنبرت إالشماع

 

 عالنإ

ھي     العویني  مصطفى  السید  خاصة  السكونیة  أن 
آالف   ثمانیة  محمولھا  للسفر  إسالمبولیھمطلوقة   كیلھ 

فلیخابر  بمشتراھا  رغبة  لھ  فمن  بیروت  إلى  وستحضر 
 الحاج قاسم درویش في ثمنھا 

 

 عالنإ

 من جانب مجلس بلدیة بیروت 

بما أن أربعة األشھر المعینة لشرا األلفین متًرا مكعبًا    
حسب مضمون البند الثالث   الفیئةثر من الماء بنصف  وأك

التاسع من شھر  الیوم  ابتدأت من  قد  االمتیاز  مقاولة  من 
الموافق للیوم الثاني من شھر مایس   ۹۲ربیع الثاني سنة  

أیار   ۹۱سنة   شھر  من  عشر  الرابع  وللیوم  (المارنیة) 
(میالدیة) وذلك بناًء على اإلعالن الذي نشر من    ۷٥سنة  

ومیانیة الماء في الیوم المذكور بجریدة الجنة عدد  طرف ق
توفیقًا للمضبطة المعطاة من ھذا الملس بخصوص   ٥۰۹

المقتضى وقوف  من  أنھُ  الماء ومن حیث  تثبیت وصول 
بمدة   یحصل  الذي  اإلشتراك  مقدار  على  دائًما  المجلس 

لكي   المذكورة  األشھر  االشتراك   غبأربعة  حصول 
تجري   أكثر  أو  متر  مقاولة بألفین  أحكام  المعاملة حسب 

االمتیاز المتقدم ذكرھا فلذلك المجلس البلدي یكلف جمیع 
یشتركون   سوف  والذین  بالماء  اآلن  إلى  اشتركوا  الذین 
المجلس  یفیدوا  أن  األشھر  أربعة  نھایة  إلى  تاریخھ  من 
عن كیفیة وكمیة اشتراكھم لكي یصیر قید ذلك وتسجیلھ  

فادة إلى المجلس من طرف ھذا وبما أن إعطاء البیھا واإل
المشتركین ھو عائد لصوالح المشتركین أنفسھم فالمنتظر  
الذي  المقدار  عن  اإلفادة  تقدیم  عن  منھم  أحد  تأخر  عدم 
ھذا  نشر  صار  ذلك  وألجل  اشتراكھ  وكیفیة  بھ  اشترك 

 اإلعالن

 ۲۹۱مایس سنة   ۱۷وفي  ۲۹۲ربیع الثاني سنة  ۲٤في  

 

 (عبد القادر قباني) 


