
 قیل  ۱۳د عد

 

 (ثمن ثمرات الفنون)

 ۱۲ بیروت ولبنان عن سنة واحدة     فرنك في 

 ۸في بیروت ولبنان عن ستة أشھر        .         

 ۱٥.                 مع أجرة البرید في سائر األساكل

 ۱۸في المحالت الداخلیة مع أجرة البرید    .        

 

     یمكن الحصول على ثمرات الفنون في األماكن التي و

 أو بإرسال لیس بھا وكالء بإرسال حوالة إلى مدیرھا  

 طوابع البوسطة على قدر مدة اإلشتراك

 

 

 ۱۲۹۲الثانیة سنة  جمادى  ۱۰بیروت یوم الثالثا في 

     

الساعة الثامنة من لیلة الجمعة سادس شھره ثارت في     
الریاح تحدو حوامل السحائب. ونسج مكوك البرق أردیة 
تسبیح  الرعد  ورتل  جالبب.  للظالم  بھ  طرز  بما  الغمام 
لذكر  وأیقظ  األنام.  صداه  أسمع  جھوري  بصوت  ربھ 

األ  یحث  الواحد  زال  وما  المنام.  غفلة  في  كان  من  حد 
ال. ویزجر بزئیره تلك الحوامل بسوط البرق السحب الثق 

ما خشیت  الرباب.  بتوقیع  أسمعنا  األحمال. حتى  لوضع 
ودرت  اإلطراب.  عادتھ  من  كان  وإن  المغاني  منھ 
على  بھ  وأظلم  السیل.  منھ  سال  بما  الغمائم  أخالف 
بحب  األرض  وبذرت  اللیل.  البرق  إضاءة  مع  االسري 

الظالم. تحت  ساریًا  كان  من  بالبرد  ورجم  وما   الغمام. 
زال ذلك متصل المدد نحو نصف ساعھ. حتى خشي من  
بأسفار   السماء  أقلعت  ثم  الجماعھ.  عموم  یكره  ما  توقع 
فأخذ  والح.  الفجر  نور  بدا  لما  الغمام  وأقشع  الصباح 
القوم یفیضون في حدث ھذا المطر. ویأولونھ وھو محكم 
الناس.  أكثر  بسببھ  فر  حتى  البشر.  البشرعن  یذھب  بما 

بالوح رحمة وبدل  محض  الحقیقة  في  وھو  اإلیناس  شة 
الكون    ممن في  یحدث  ما  جمیع  وبیده  العوائد.  لھ خرق 

على رغم كل جاحد. وال یقع في ملكھ إال ما یشاء. وھو 
الغیث  سبحانھ وتعالى مالك األشیاء. وال دلیل في نزول 
عیون  من  تطلق  عبرة  فیھ  ما  أو  یكره.  ما  وجود  على 

أن یثق بمواله. ویقابل بالرضا    األنام العبره. فعلى العاقل
 ما قدره وقضاه.

 

 حوادث سیاسیة
 

ال تزال نفوس أھل السیاسة تائقة إلى عقد اإلجتماعات    
أحوا عن  للبحث  توثیق األ  لالدولیة  بھ  یكون  وما  مم 

عالئق اإللفة واإلتحاد بین البشر خصوًصا في ھذه األیام 
فإن  البشریة  التقلبات  عواصف  من  الشر  فیھا  ثار  التي 
منھا  وباتت كل  الحرب األخیرة  بعد  تنبھت  الدول  جمیع 

 تراقب أدنى  

 

 سبوعصدورھا في یوم الثالثا من كل أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وادث سیاسیة ومحلیة وتجارة وفنون وي على حتإن ھذه الصحیفة تح

 

 

األحیان  بعض  في  أنھ  وحیث  جاراتھا  من  تحدث  حركة 
تخفى  ال  موانع  السیاسة  رجال  مقاصد  دون  یحول  كان 
تمكنھم  فعالة  واسطة  أبدعوا  الثقبة  العقول  أصحاب  عن 
من نوال مآربھم في كل حین وھي السلك البرقي الممدود  

أن   یمكنھم  بواسطتھ  فإنھم  البحر  أفكارھم   یبثوافي 
بالمباحث   من ویتخابروا  یحدث  ما  لتسكین  المفیدة 

م المخاوف ففي ھذه  اإلضطراب الذي یلقي القوم في أوھا 
بأحوال األمم في   للمخابرة الجلسة الرابعة    األیام قد فتحت

مع  أعمالھا  الئحة  تقدمت  وقد  بترسبورغ  صان  مدینة 
قائمة الدول فال ریب أن فائدة ھذه األعمال إنما ھي آیلة  

 لخیر ونفع جمیع الطوائف 

ھذا      حدث  سنة    العملوقد  باریس  مدینة    ۱۸٦٥في 
الدول  بقیة  ولما غرفت  قانونیة  أول جلسة  افتتحت  حیث 
مدینة  في  ثانیة  جلسة  ففتحت  حذوھا  أخذت  ذلك  أھمیة 

سنة   سنة   ۱۸٦۸فیینا  رومیة  مدینة  في  الثالثة  وافتتحت 
كل   فبناءً   ۱۸۷۱ بین  المعینة  المدة  تكون  ذلك  على 

 لسلك البرقي ثالث سنواتاجتماع یلتئم بواسطة ا 

السنوات     أعمال  عمت  فإنھا  السنة  ھذه  أعمال  أما 
العشر الماضیة حتى صار من الممكن أن یقال بال تردد  
تسعى  السنة  ھذه  جمعیة  اتخذتھا  التي  المسائل  حل  أن 
وتقدم   نجاح  إلى  المفضیة  واألدبیة  المادیة  الفوائد  بجمیع 

العشر التي جرت جمیع األمم وأنھ بواسطة تلك السنوات  
البرقي  السلك  بین أول اجتماع وھذا اإلجتماع قد اشتھر 
لم  وسائطھ  كانت  وإن  عظیًما  اشتھاًرا  البحر  في  الممتد 

 تزل مرتبكة إلى اآلن

 

قد      العمل  ھذا  أن  یخفى  تتحدوال  أوربا  كل   جعل 
والصین  والھند  والجنوبیة  الشمالیة  أمیركا  مع  اإلتحاد 
وأوسترالیا وسوف ترتبط عن قریب الوالیات المتحدة مع 
الصین بواسطة سلك یمد في البحر وال یخفى ما في ذلك 
من المنافع التي تكون عامة وحیث أن دولة روسیا كانت 
ھذا  من  الناشئة  والسیاسة  التجارة  لفوائد  تنبھ  من  أول 

ما إلجتما ا البرقیة في كل  فقد مدت األسالك  ع بال ریب 
 حدود  أقصىیمكن حتى 

 السنة األولى

 

فمن   األسبوع  في  مرة  تنشر  الفنون  ثمرات  إن 
مطبعة   أرادھا من  في  فلیطلبھا  الفنون  جمعیة 
السادات بیروت في سوق  وفي    الكائنة  حماده. 
ت الجھات الذین  الوكالء  في من  أسماؤھم  ذكر 

 وجود محل عند الصحیفة آخر 

 

 

 قیمة اإلشتراك تدفع سلفًا

 

 ثمن كل نسخة من ثمرات الفنون قرش ونصف

 

 

 ۱۸۷٥سنة تموز  ۱۳و   ۱الموافق 

 

 سیباریا وحدود الصین وسواحل بحر األوقیانوس الكبیرة

واسعة     مملكة  في  ھكذا  وسائط  فاتخاذ  كل  وعلى 
العموم   بنفع  فوائد  من  تخلو  ال  كمملكة روسیا  األراضي 
ما  وإعالن  البعیدة  الحدود  صیانة  شانھا  ومن  عوائد 

 یحدث في كل دقیقة تمر 

 

 مجرالنمسا و 
أخذت     قد  والمجر  النمسا  دولة  أن  المقرر  من 

لصی  الالزمة  التقلبات  اإلحتیاطات  خشیة  حدودھا  انة 
التي حدثت بینھا وبین روسیا قد والحاو دث ألن الحرب 

متظاھرة  اآلن  باتت  أنھا  حتى  التأثیر  كل  بھا  أثرت 
البغض  من  بینھما  ما  رغم  ألمانیا  إلى  والتودد  بالمداھنة 

الصدور في  أن   المكنون  إلى  الجرائد  بعض  ذھبت  وقد 
في  السلم  على  المحافظة  ترغب  والمجر  النمسا  دولة 
یمكنھا  فال  مضطربة  أحوالھا  ألن  الحاضر  الوقت 

بش وي التطاھر  فء  ذلك  المناسب ھمع  الوقت  تنتظر  ي 
یمكنھا   لشبوب وحینئذ  وفرنسا  ألمانیا  بین  الحرب  نیران 

 الخصوصیةالتودد للدولة التي توافق أغراضھا ومنافعھا 

 

 فرنسا
روت جریدة الدنیا أن ناظر خارجیة فرنسا بالنظر لكونھ 
ولم  فرنسا  والسلم في  الراحة  لتقریر  المحب  الحزب  من 
یكن مائال وال راغبًا في الحرب قد عرف بصورة رسمیة 
عن   موقتًا  النظر  صرف  قد  بأنھ  ألمانیا  خارجیة  ناظر 

قررھا   التي  العسكریة  النظامات  النواب  إنقاذ  مجلس 
القلق   من  قبال  ألمانیا  دوقات  داھل  ما  على  بناء  وذلك 

 بسبب وضع النظامات المذكورة

 

 



 قیل ۲صحیفة 

 

 األستانة العلیة
ألجل  أ    العالي  الباب  في  تعیینھا  صار  التي  اللجنة  ن 

إیران  مسألة ودولة  العلیة  الدولة  بین  الحدود  تبیین 
الدولة اجتمعت مرة أخرى وكان حاضًرا  قد بھا صاحب 

 محسن خان سفیر دولة إیران في األستانة العلیة 

 

حضروا     الذین  االنكلیز  من  األربعة  المھندسین  وإن 
إلى دار السعادة لیكونوا حاضرین وقت البحث في مسائل 

الروم الحدید  من  طرق  الحدید  سكة  في  توجھوا  قد  لیة 
درنھ ألجل أن یجروا الكشف على أسكلة سركھ جھ إلى أ

 لطرق المذكورةا

 

لملتزمي     العظمى  الصدارة  مقال  من  اإلفادة  صارت 
 الطرق الحدیدیة بأنھ عن قریب تصرف لھم مطلوباتھم 

 

 مصر 
 ذكر في روضة األخبار

الماضي   األربعاء  یوم  من  الظھر  وقت  نحو    ۱۹على 
ركاب   مخصوص  بقطار  توجھ  قد  كان  األولى  جمادى 
الحدید   سكة  محضة  من  العلیة  الخدیویة  الحضرة 

ثغر   إلى  االسكندریة وبرفقتھ سعادة محمد بمصرالقاھرة 
شریف باشا ناظر التجارة والحقانیة وسعادة منصور باشا 
الشورة  مجلس  أعضاء  وأحد  الداوریة  الذات  صھر 

قط  ذلك  بعد  من  وقام  رجال  الخصوصیة  فیھ  آخر  ار 
المعتادة تشتمل  السنیة وعدة قطارات أخرى غیر  المعیة 
لوازم  من  ذلك  وغیر  األقالم  مھمات  مبعوثات  على 
مصر  وصارت  الثغریة  الجھة  بتلك  الخدیویة  اإلقامة 
الدولة  قاعدة  حركة  من  المنظر  مستوحشة  القاھرة 
المصریة حیث حظیت بھذه اللذة العصریة في ھذه األیام 

 رة مدینة االسكندریةالحالض

 

الساعة  في  أنھ  یفید  ما  المصریة  الوقائع  في  وجاء 
المذكور حل  األربعاء  یوم  مساء  من  االفرنجیة  الخامسة 
مشرفًا   الخدیویة  الفخیمة  الحضرة  ركاب  اسكندریة  في 

الم مصر  علمن  الحدید  سكة  موقف  في  وكان   ى حمیة 
حضرات   من  كل  باالستقبال  التشرف  من  األنجال  أھبة 

الحقانیة  ناظر  باشا  شریف  سعادتلو  وحضرة  الفخام 
الملكیة  الذوات  حضرات  من  وكثیرون  والتجارة 
المعتبرین  والتجار  العظام  والبحریة  البریة  واألمراء 
بطول  یشاھد  كان  ذاك  وإذا  المشھورین  والصیارف 
التین  راس  وسرایة  الموقف  ذاك  بین  التي  المسافة 

الم من  زحام  كبیر  بكمال  العامرة  السالم  لتلقي  صطفین 
أدامھا هللا ة الزاھرة الباھرة  م ومشاھدة تلك الطلعاإلعظا 

حلیة   بكل  متحلیة  واإلبجال  واإلجالل  العز  في  تعالى 
 یشارھا من حلى الجالل والكمال آمین آمین وأقول 

 آمین آمین ال أرضى بواحدة 

 حتى أضیف إلیھا ألف آمینا

 ثمرات الفنون

 

 أخبار الجھات 
 

 جمادى الثانیة ۱رسیس في مكاتبنا بت من 

أنھ في ھذه األثناء ھطلت في ھذه الجھة أمطار غزیرة    
متواصلة لم یعھد لھا نظیر من نحو ستین عاًما وقد سمع 
إتالف  فسبب  مرعش  جھة  في  ذلك  نظیر  حصل  أنھ 
اللطیف  وھو  العوائد  خرق  تعالى  و�  وغیرھا  نفوس 

 بعباده

 

 

 من مكاتبنا في الشوف ولضیقوردت إلینا ھذه الرسالة 
 المقام تأخرت إلى اآلن 

 

في      الواقع  الجمعة  نھار  كان   ۲۲أن  األولى  جمادى 
ابن   السلطان  تذكار عید جلوس موالنا وسلطاننا األعظم 
العثمانیة  السلطنة  على سریر  العزیز خان  عبد  السلطان 
الخافقین   في  وزاد  دولتھ  تعالى  هللا  أید  العلیة  السنیة 
صولتھ ورفع أعالمھ وبنوده وحف بالنصر والظفر قواده  

المذكور   النھار  في  ترى  كنت  وقد  بیت وجنوده  سرایا 
الدین مركو متصرفیة جبل لبنان مزینة باألعالم وبأنواع 
میدانھا  راس  وفي  نظام  وأتم  ھیاة  أحسن  على  الزینة 
األعظم  موالنا  صورة  صدرھا  في  بھیة  خیمة  الفسیح 
أحسن   على  المتنوعة  المختلفة  باألسلحة  مرصعة  وھي 
العساكر  المذكور صفت  النھار  الظھر من  أسلوب وعند 

ھذه   الدولة أمام  صاحب  حضرة  إلیھا  وشرف  الخیمة 
كان  حیث  الرسمیة  بألبستھ  األفخم  لبنان  متصرف 
إلیھا  بانتظاره وحین وصولھ  المأمورون وبعض األوجھ 
الحافل  المحفل  ھذا  وبقي  اإلحترام  ساق  على  الكل  قال 
مع  واقفًا  المحافل  من  كثیر  على  النسیان  ذیل  جر  الذي 

تمت األدعیة وتالوة   دولة المتصرف المشار إلیھ إلى أن
أمر  بحسب  أوال  الخیري  الدعاء  قدم  وممن  الخطب 
یوسف  الشیخ  الشھیر  األستاذ  العالمة  جناب  إلیھ  المشار 

العقال المحترمین  أفندي األسیر المحترم ثم جناب شیخي  
نفیسة  إلیھ خطبة  المشار  المتصرف  دولة  تال  ذلك  وبعد 

نوایا ومقاصد حضرة مو بھا عن حسن  أبان  النا مطولة 
ینبغياأل وأنھ  رعایاه  لجھة  الخیریة  معرفة    عظم  علیھم 

الدوام  على  األدعیة  وتقدیم  الجسیمة  النعمة  ھذه  قدر 
وعال أن یحفظ ذات عظمتھ الشاھانیة   للباري تعالى جلّ 

ویدیم نصره ونصر عساكره المظفرة وقد أوردھا جناب  
احة وبدون ترجمانھ غطاس أفندي باللغة العربیة بكل فص 

شیئتوقف   یترك  أن  من وبدون  حوتھ  ما  على  منھا  ا 
و الحسنة  المعاني  العساكر   غباختالف  قدمت  ذلك 

ثم  دفعة  إحدى وعشرین  البوارید  وأطلقوا  كذلك  األدعیة 
األوجھ   بعض  مع  المأمورین  ومعتبرو  روسآء  تناول 

 الطعام عند دولة المتصرف المشار إلیھ وكانت  

 

 

 

 

 ۱۳عدد 

 

فاخ وكذلك  مأدبة  أن رة  وبعد  للعساكر  بمأدبة  دولتھ  أمر 
واجبات  المفخم  رسالن  مصطفى  األمیر  سعادة  أدى 
مركز  إلى  حضر  المتصرفیة  مركز  في  المعایدة 
جناب   وبمعیتھ  المتصرفیة  مركز  من  القریب  قائمقامیتھ 
المحترمین  نسیب بك جنبالط  نجیب بك ورفعتلو  عزتلو 

السع العید  احتفال  مراسم  وأجرى  المأمورین  ید  وبعض 
الدین قد ظھرت  بیت  السبت رأینا  لیلة  إلیھ وفي  المشار 
الترتیب  المختلفة  الكثیرة  الزاھرة  األنوار  من  بحلل 
قائمقامیة  مركز  وبعقلین  القمر  دیر  وكذلك  والشكل 

 الشوف

 

أنھ بھذه األثناء جرى الدور والتسلیم بین جناب ملحم    
الشیخ  وبین  السابق  الشوف  قضاء  مال  كانب  نكد  بك 

طوائف حس من  وكالھما  الالحق  كاتبھ  تلحوق  فارس  ن 
أمور  زالت  وما  ھذا  الذكاء  أھل  ومن  المعتبرة  الجبل 
رستم   دولتلو  حضرة  شرف  منذ  ضبط  بكل  لبنان  مالیة 
اسماعیل  عزتلو  جناب  وھمة  إدارة  بحسن  الفخم  باشا 
عموم   ومعاش  المحترم  المحاسبجي  أفندي  ذھني 

ك في  إلیھم  یصرف  والعساكر  بدون المأمورین  شھر  ل 
اختالف  مع  الجمھور  یتفق  أن  النادر  ومن  تأخیر 
محبة   على  كاتفاقھم  رجل  محبة  على  مشاربھم 
بالمحبة  جدیر  الحقیقة  في  وھو  إلیھ  المومى  المحاسبجي 
المعارف  أصحاب  من  الجانب  رقیق  كان  حیث  والثناء 

 وھو محب ألھل الفضل مساعد لھم 

 الذي ھو بھ خلیق)(فنتمنى لھ دوام التوفیق وتجدید الثناء 

 

 

 جمادى الثانیة ۱من مكاتبنا بعكاء في 

 

أ     التي كنت  الكابره  قناة ماء  بأن أن  قبال  خبرتكم عنھا 
تعمیرھا  باشر  السابق  المتصرف  باشا  فیضي  سعادة 
وإقدام  بھمة  اآلن  ثم  بیروت  من  عملة  لھا  وأحضر 
مد  باشا  إبراھیم  األفخم  متصرفنا  السعادة  صاحب 
القساطل التي استحضرت لھا إلى حد محل یسمى الخندق  
وعنده توقف العمل حیث أن القساطل المذكورة لم تكف 
إلى محل نزول الماء أعني لداخل البلدة فما ندري كیف 
قبال  القیاس  الذي حرر  الذي  المھندس  ذاك  كانت ھندسة 
وعلى أي قیاس حرره فھل كان ذلك منھ بوجھ التخمین  

الق قول  على  یتأخ أو  حتى  الغش  بذلك  قصد  أو  ر ائلین 
ھ وال یسیغونھ حیث مجيء الماء بدل الماء الذي یتجرعون

أذكیاء   نظر  نلتمس  وھنا  مختلفة  میاه  من  متجمعًا  كان 
لذلك  وطلب  الباقي  قیاس  أحكم  إذا  المد  لتقدیر  العقول 
قساطل من محلھا فمتى تحضر وكم تكون المدى التي تتم 

الم یدخل  ومتى  القناة  المعلوم بھا  من  البلدة حیث  إلى  اء 
بل  بقریب  لیس  القساطل  منھ  تستحضر  الذي  المحل  أن 
من مسافة بعیدة تتجرع لمضیھا مر الصبر حیث شاھدنا  

التي حضرت قبال بعد مدة أشھر من  أن ورود القساطل  
ھذا  فعلى  وصولھا  حین  إلى  محلھا  من  خروجھا  حین 

 نمضي مدة الصیف ویدخل فصل  

 

 



 قیل  ۱۳عدد 

 

العملیة  وإ  الشتاء نرى  المستقبل  الصیف  في  عشنا  ن 
بحولھ  لكن  الرأي  یتحول  لم  غذا  ھذا  لمجراھا  عادت 
باقرب  العمل  یتم  االفخم  متصرفنا  سعادة  وبھمة  تعالى 
ومساعیھ  اجتھاده  كامل  باذل  سعادتھ  ان  حیث  وقت 
في  الماء  وادخال  المذكورة  القناة  عمار  التمام  الجمیدة 

ك شكل  اي  على  الجاري البلدة  الفخار  بالقساطل  ولو  ان 
ال یحفظ سعادتھ  ان  تعالى  فنسالھ  قدیم  علیة  استعمالھا من 

 مور خیریھ ویقوي عزمھ ومساعیھ  لھكذا أ

 

البحر     الماضي قذف  الشتاء  انھ في فصل  المعلوم  من 
من   المختلفة  الریاح  شدة  من  الشاطيء  في  سفن  عدة 
الى   فاحضر صاحبھا الرجاعھا  ایطالیانیة  سفینة  جملتھا 
البحر رجال فرنساویًا وقد كان وكیلھ في عطاء الخواجھ  
اسمھ  ورمیًا  رجال  الشام  طرابلس  من  طلب  اسطائلي 

مش وھو  لوقا  البحر مستر  في  سفن  عدة  بانزال  ھور 
ومعھ  السفینة  صاحب  حضر  وبحضوره  فحضر 
حیث  الرومي  دون  بانزالھا  فاستبد  المرقوم  الفرنساوي 
كان االول صاحب دعوى طویلة عریضة (كبعض الناس 
الذین یكثرون القول بدون فعل) فعالج السفینة مدة بدون 
صاحبھا  مال  من  ذھب  اربعمائة  نحو  بعد صرف  فائدة 

باثناء ذلك نوء شدید المر قدره هللا تعالى فقذف ل  فحص 
المتقدمة  السفینة  جانب  الى  فرنساویة  سفینة  البحر 
البحر  الى  ارجاعھا  امر  وفوض  صاحبھا  فاشتراھا 
للرومي فانزلھا بمدة ثالثة ایام فاكتفى بھا وطرح سفینتھ 
المقیم  البیروتي  العویني  مصطفى  الحاج  فاشتراھا  للبیع 

عكاء   في  الرجاعھا االن  الرومي  مع  فاتفق  نیتھ  لحسن 
یوم   في  الرجاعھا  الباري  فوفق  البحر  من    ۲٥الى 

سنة   االولى  عكاء   ۹۲جمادى  اھالي  بذلك  وسر 
المش من  في  لممنونیتھم  راسیة  االن  وھي  المذكور  تري 

یوفق  می تعالى  فا�  لوازم  بعض  تحتاج  انھا  غیر  نا عكا 
 ل خیر اعمال مشتریھا المرقوم حیث كان مستحقا ك

 

 

 الترب الصینیة
 

حوال وعوائد أ   ىالكثیرین یحبون اإلطالع عل   نحیث أ   
عالم ا في  اآلن  إلى  یدخلوا  لم  الذین  والطوائف  لشعوب 

تي الذي نشرتھ التمدن والتنور رأینا أن ندرج الفصل اآل
جریدة التوركي نقال عن تلول شاھقة ال تدرك االبصار 

ینظر   ولذلك  السامي  احدھا  واآلكام الصینیون  لروابي 
حیاة قبورھم وتكشف لھم نھا تمثل لدیھم  بعین االعتبار أل

آ أعمال  غرائب  فوقھا بعن  شیدوا  الذین  وجدودھم  ائھم 
اآلبراجً أ أما  األسمى  الفلك  تطاول  كادت  باذخة  فق ا  د  ن 

آ وانمحت بعض  الروابي  تلك  لتھدمت  ذلك  م ثارھا ومع 
فإ  القدیمة  وسنتھم  عوائدھم  المتوفي  نھتبطل  دفن  بعد  م 

شاھقً  كثیبا  قبره  على  والصلصال یجعلون  التراب  من    ا 
 ذا داھمت المنون لیكون موضوع تذكرھم في كل حین وإ

 

 

 

 ثمرات الفنون

 

علًوا كثر  رافھم اجتھدوا بجعل تلول قبورھم أشملوكھم وأ
السنن   أھم  ومن  أشراف  أنھم  یعرف  وبذلك  غیرھا  من 

أ من  عندھم  بالقرب  یطرحوا  جانبً ن  عظیمً القبر  من ا  ا 
ذا مر بھا من یراھا رمى القبر الحصى واألحجار حتى إ

الس وأكوسا بحجر وھذه  ایدلندا  في  والعوائد محفوظة  نن 
أ التمدولما  لھم  المستھجنة وضح  العوائد  ھذه  شناعة  ن 

أ القبور  على  یقیموا  أن  التي رأوا  نظیر  عظیمة  صناًما 
دلوا د مدة وجیزة عكان الھنود والوثنیون یعبدونھا ثم بع

كاأل باذخة  أبنیة  بدلھا  وصنعوا  الرأي  ھذا  ھرام عن 
في   الموجود  ملكھم  قبر  على  وضعوا  لكنھم  المصریة 

قاموا بالقرب ا كبیًرا ذا قوائم ضخمة للغایة وأنوكین صنمُ 
برجً  باذخً منھ  باأل ا  أشبھ  عنا  المنوه  ھذا ھرام  فكان  ھا 

وھام ي األالمنظر المدھش یحمل أفكارھم على التوغل ف
أوالخرا  مدة  مضي  بعد  أنھم  حتى  الصنم حاطو فات  ا 

شكل رابیة شماء   ىقاموھا علالمذكور بجدران مستدیرة أ
قدم وعرضھا نحو خمسمایة لف ومائتي  یبلغ علوھا نحو أ

أ وقد  بھا قدم  بعضھا    حدق  سوًرا  عشرین  عن  ینوف  ما 
كالدف ملتفة  أشجار  خاللھا  وفي  بعض  ووراء    الراتنجلي 

مغرو في وھي  لیس  غریب  بشكل  وجود  ماكاأل  سة  ن 
 حسن منھ أ

 

أ    السائحین  بعض  أخبر  داخل  وقد  في  یوجد  ال  نھ 
شاھد  حیث  ترب خصوصیة  وال  مستدیرة  قبور  الصین 

قات كان القبور متفرقة في كل جھة حتى في نفس الطر
بحسب ما و  وجودھا في بعض المحالت بإرادة األھالي أ

ال   أنھ  یزعمون  ذلك  كل  ومع  أاتفق  عند  شيء  ھم 
ا من  العال  یصیر الساكنین  الذي  واللحد  القبر  نتخاب 

أ إلیھ ومن الضرورة  ذا االنتخاب قبل ن یكون ھ اإلنسان 
سوى (فینج  من  الموحى  اإللھام  بواسطة  )  الموت 

المعروف عندھم بالمدیر الحكیم صاحب السر والعجائب 
تش كثب  جملة  یوجد  سانكاي  نواحي  بعض  من  وفي  اھد 

ن تشمخ بعلوھا على النجوم شاھقة كانھا ترغب أالحقول  
ا فیحصدون ا تامً الثواقب ولذلك یعتبرھا الصینیون اعتبارً 

وقد األ عظیمین  وخشوع  باحترام  لھا  المجاورة  راضي 
الكثب بسطوح مربعة وحج بوا بعضھا غطوا بعض ھذه 

أ مستدیرة وزعموا  الوسیلة  بسطوح  المربعة ھي  التي ن 
السعا  ینالون  األبواسطتھا  من دة  بمرأى  ویكونون   بدیة 

وأ سوي)  السحرة (فینج  منتدى  فھي  المستدیرة  ما 
(ھذا  البعث  یوم  (فینج سوي)  یجالسون  الذین  الصالحین 

 من خرافاتھم) 

 

آوقد      أنفً أخبرنا  الموت ا  قبل  والنعش  القبر  انتخاب  ن 
فلذ  الزب  من ضربة  التوابیت  الصینیون  یتخذ  لك 

الاأل بھا غصان  ویتجرون  وأسواقھم   غلیظة  حوانیتھم  في 
ا یوافقھ ویحفظھ في ن یشتري لذاتھ نعشً فیلتزم كٌل منھم أ

جلھ یستخدمونھ لھ كآنیة ثمینة یحق  بیتھ حتى إذا انتھى أ
في  تضم  عریضة  طویلة  التوابیت  وھذه  بھا  التفاخر 

نحو   فإ   ٥۰۰جوفھا  ذلك  ومع  من  رجل  مصنوعة  نھا 
منقوش   علیھ   وقد كتب  كالمرآةیلمع    صقیل خشب غلیظ 

 ذكار مالھا أحروف مذھبة باللغة الصینیة  

 

 

 

 ۳صحیفة 

 

 لیھا نفس الھالك ة وبقیة شروط السعادة التي ذھبت إ بدیاأل

 

 

من   وردت    أیدین  برحلة  المسماة  الرسالة  ھذه  لنا 
أ الغني  عبد  البارع  األدیب  جناب  بأزمیر  فندي وكیلنا 

 القني 

 

أ     یخفى  أال  من  ھي  أیدین  والیة  الوالیات  ن  جل 
ان كبیر في  العثمانیة ولھا موقع عظیم في الجغرافیة وش

حوال ھذه الوالیة التاریخ القدیم وحیث أن الوقوف على أ 
عظیم لمن رغب بالتجارة وغیرھا رأیت   نفعال یخلو من  

أحوال ھذه الوالیة بشرح   ىأن أخدم من ال وقوف لھ عل
ھذه تحوز ن خدمتي  بعض أحوالھا بقدر اإلمكان وأظن أ

دیت حسن التلقي بالقبول من أبناء جنسي العرب واكون أ
أجانبً  في  دیني ألبناء جنسي  بیانھ  مما صار  وافًرا  ثناء  ا 

 الیةسیاحتي في ھذه الو

 

والتدني  بالترقي  أخذ  ومن  الملل  أحوال  ذكر  من  بد  وال 
أ أن  اخترت  فلذا  التعصب  وأسبابھ  طریق  عن  تنكب 

ن وابتدأت بالبیان یدیا اتباع الحق وسمیتھا بسیاحة أملتزمً 
 قول وبا�  من نفس مدینة أیدین النتساب الوالیة إلیھا فأ

 التوفیق

 

أن ھذه المدینة تحتوي على عشرة آالف مسقف ونحو    
ان السالف باسم لف نفس وقیل كانت تدعى بالزمثالثین أ

والیوب أ(ترالیس  إلى  البعض  ترالیس ھي ولى) وذھب  ن 
ھا وما المدینة التي كانت مبنیة على ظھر الجبل الذي یلی

وأ اآلن  الى  باقیة  آثارھا  ھذه  زالت  ھو  الیویولي  اسم  ن 
اف معناه ولما  الذي  ألیدین  اسمھا  ترجموا  اإلسالم  تتحھا 

النور والحق أن ھذا القول أقرب للصواب لكوني وقفت 
منقویضً أ الیونان  بلغة  نحاس  سكة  على  اسم ا  علیھا  ش 

فإ  بھا  اآلن  الموجودة  اآلثار  والسیما  تدل (ترالیس)  نھا 
جًدا ذات أبنیة مشیدة ومراسح  على وجود مدینة عظیمة  

ب عنھا  بنا والتیاترو) عظیمة  (المعبر  ئھا جدار عظیم من 
ا أو ذراعً   ۷۰و  أ  ٦۰لیھ بمرقاة یعلو مقدار  ھائل یرتقى إ

ذو أي  وج كوز)  أكثر وھو ذو ثلث قناظر ویسمى اآلن (أ
ال ھذه  دور  ومسافة  عیون  ساعة ثلث  مقدار  خرابات 

خام السماقي العال ما یبلغ طولھ  عمدة الرویوجد بھا من أ
أكثره مكسر وآجر كبیر ال  أربع أو خمس أذرع مع   أن 

بلغة الیونان   وقفت على حجر قبر منقوش علیھنظیر لھ و
مراة الملك قاروس قبر التي مسلینا ا  ھذه الجملة ھذا قبر

كانت أجمل نساء أھل عصرھا  وقیل أن ھذا الملك كان 
وأ المسیح  ولبعھد  لھم  من  بعض  بالوقوف خبرني  وع 

بأ  القدیمة  اآلثار  سكعلى  على  وقف  منقوش نھ  نحاس  ة 
یحقق    علیھا ھذه الجملة (ضرب في الیوبولي) وھذا مما 

رالیس ھي غیر المدینة العامرة اآلن وقیل ن تقول القائل أ
ي ثاني الیس ھو منحوت من اسم تروا آلیس أن اسم ترأ

یة ھذه المدینة باسم ن سبب تسمأم غیر ترواده وقیل أتروا
ساس مبانیھا رجال قائًدا من ترالیس كون أول من وضع أ

 قواد الیونان الذین كانوا 

 



   قیل ٤صحیفة 

 

أبح أبوتلیماك وهللا  بھا  فقد  التي  الشھیرة  علم رب ترواده 
لى وكدنا نخرج عن المقصود فلنرجع اآلن إبحقیق الحال  

 ما ھو المراد من بیان حالھا الحالي فنقول  

 (ستاتي البقیة)

 حوادث محلیة
أ    متصرفبلغنا  توجھت  على نھ  الشام  طرابلس  لواء  یة 

باشا متصرف عكا ومتصرفیة عكا  إبراھیم حقي  سعادة 
 فندي متصرف طرابلس الشام لعزتلو مصطفى ضیاء أ 

 

الثانیة      الرتبة  عزتلو توجھت  على  الثاني  الصنف  من 
األ الصدر  ترجمان  غانم  أفندي  جدیر خلیل  وھو  عظم 

 بذلك ومستحق لكل مكافاة وتقدم

 

  سبوع الماضي انعقدت جمعیة حكماء في سرایافي األ   
فخم وعزتلو رئیس الحكومة بحضور سعادة متصرفنا األ 

ك أسباب الصحة البلدي للنظر في التحفظ وتدار   المجلس
وغیر  المضرة  الفاكھة  إدخال  منع  على  الرأي  فقر 

أ  ةالناضج  البلد وبناًء علیھ صار سلیم  فندي الخوري في 
البلد أطبیب  ویتفقد  بنفسھ  األسواق  في  یجول   نواع یة 

الفواكھ فنقدم الشكر للجمیع ونتأمل من كرم الباري تعالى 
 ن تنجع ھذه التدابیر فال نرى ما نكرهأ

 

األأن      المتواترة  جاألخبار  من  حماة خیرة  ھة 
كان  حیث  تالشى  أنھ  تفیدنا  المرض  ذلك  بخصوص 

إ منھا  الوارد  الجلالتلغراف  الوالیة  مركز  یصرح لى  یلة 
أنھ توفي اثنان فقط كانا أصیبا من نحو خمسة أیام بدون  
تفید  فإنھا  الشام  من جھة  األخبار  وأما  بعدھا  أحد  وقوع 

أن الذي یسلم من المصابین بھ   تناقصھ وعدم تأثیره حیث
أكثر ممن یفقد على أنھ إلى اآلن لم تتفق األفكار على أنھ 

فأ  المعلوم وعلى كل  تعالمرض  بلطفھ  أملنا  ن یرفعھ الى 
ویخل  الراحة  یكدر  ما  ویكفینا  عباده  عموم  عن  بالكلیة 

 طیف الحكیمصحة وھو اللّ بال

 

األ    المتصرف في  سعادة  أنھى  كان  الماضي  سبوع 
بلألا الجلیلة  الوالیة  لجانب  مستشفیات فخم  تدارك  زوم 

إ بیروت  في  وأدویة  أطباء  من  هللا بلوازمھا  سمح  ال  ذا 
نھ یقتضي لذلك صرف شيء من الخزینة شيء وأحدث  

لترت أنھ واستاذن  فبلغنا  لھ  یقتضي  ما  وصرف  ذلك  یب 
بإ  اإلذن  الثناء  صدر  مزید  لسعادتھ  فنقدم  ذكر  ما  جراء 

 لیلة الدعاءونخلص لمساعیھ الج 

 

اإل    یوم  تالمذة  في  امتحان  جرى  شھره  تاسع  ثنین 
ضور صاحبي الدولة  دیة السنوي ھنا بكل احتفال بحالرش

اال بیروت  الرسومات فمتصرف  ناظر  باشا  وأحمد  خم 
الفضیلة حاكم  األ الغراء كرم وحضور صاحبي  الشریعة 

كرمین وحضور صاحبي العزة قائمقام  ومفتي المدینة األ
البلد مجلس  ورئیس  الشاھانیة  وصاحب  العساكر  یة 

 رات العلماء الكرام شراف وحضالمكرمة نقیب السادة األ

 ثمرات الفنون

 

المعتبرین   األھالي  ووجوه  المأمورین  من  وجملة 
وجمھور غفیر من األھالي فسر الجمیع بما شاھدوھم من  

جوبة التالمذة عما سئلوا عنھ من الصرف والنحو حسن أ
وإوالجغرا  ھدو  بكل  والحساب  علفیا  دل  مما  ى تقان 

عبد  مكرمتلو  األول  المعلم  حضرة  واجتھاد  نجاحھم 
الثاني الشیخ إ أفندي والمعلم  البربیر براھیم  القادر  أفندي 

د كانت الموسیقى العسكریة تصدح رشادھم وقبتعلیمھم وإ
سعید  الشیخ  تال  اإلمتحان  انتھاء  وعند  السرور  بألحان 

األ الجندي  بدأفندي  خطبة  الفاضل  بھا یب  دعا  لیغة 
األ السلطان  وبیّ لموالنا  إ عظم  اإللتفات  وجوب  بھا   لى ن 

 ء بھا عما سواھا فسرّ نجاح المدرسة المذكورة واالستغنا 
ور ثم تال سعادة المتصرف المومى إلیھ توصیة بھا الجمھ
ن یجتھدوا بالتعلیم ویتدارسوا ما تعلموه في مدة  للتالمذة أ
جن   الفرصة أفترجمھا  الرحمن  عبد  الشیخ  فندي  اب 
السادة األالنحاس   بكل نقیب  الجمھور  ثم انصرف  شرف 

 سرور

 

أ    المتقدمة  جرائدنا  إحدى  في  ذكرنا  وكنا  دولة  الي ن 
مصاعد   في  وأدام  بقاءه  تعالى  هللا  أطال  الجلیلة  الوالیة 
أشخاص  النتخاب  عام  مجلس  بعقد  أمر  ارتقاءه  العلیاء 

أولي   من  والحمیة إلمعتبرین  مجلس  العلوم  ترتیب  عادة 
الذي   صار  المعارف  وأنھ  أعضائھ  مواظبة  لعدم  أھمل 

ن وجدنا في انتخاب عدة أشخاص من النمط المذكور فاآل
س المنتخبین  جریدة  نصف  عن  النظر  صرف  أنھ  وریة 

دولة  بأمر  المرقوم  المجلس  إلى  ودعوا  النصف  وأبقي 
فبناًء على   رة مخصوصةبمقتضى تذكلیھ  الوالي المشار إ

عدت ذلك حضر األعضاء الموما إلیھم إلى الحجرة التي أ
اعتبارً  األلھم  یوم  من  ( ا  الماضي  جمادى   ۲۷ربعاء  من 

بالحضور دولتھ  وشرف  بحسن    االول)  وأبدى  إلیھ 
بلغ عباراتھ وبلیغ إشاراتھ تنبیھات مفیدة ووصایا سدیده أ

قد ا في الجلس العام الذي عمن النطق الذي قام بھ خطیبً 
دھم بلطف لین جانبھ وحسن تواضعھ  فا أوال لإلنتخاب وأ

عضاء ھذا المجلس ثم بدأ مذاكرة ما أنھ جعل نفسھ من أ
یر الكریمة من دولة ھذا الوز  المأثرةیقتضي معھم وھذه  

بأ  فنقدم  والثناء  الشكر  تستحق  الضراعة الجلیل  لسنة 
الج  لمقامھ  الجزیل واالبتھال  والشكر  الدعاء  خالص  لیل 

ونتمنى فإنھ   حسن  بمشروع  وأتى  الوطن  بخیر  سعى 
األ ھذا  بأعباء  لیقوموا  المجلس  ھذا  مر التوفیق ألعضاء 

 لنفع وطنھم 

 

لضمائر. مما ظھار ما تجنھ اوھنا سنحت لنا فرصة بإ    
لوطنھ یرى الحق وھو یكابر. وذلك كل عدو  ال ینكره إال  
أ بلغنا  ممن  أنھ  الشام  دمشق  من  المعتبرین  بعض  ن 

ا لذلك  أاختاره  تقاعس  الھمام  الوزیر  دولة  ن لمجلس 
ا سً ذلك المجلس النفیس. سواًء كان مرؤینخرط في سلط  

المأ كان  ما  الرئیس. ضد  بصفة  وما و  شیمھ.  من  أمول 
م في  یعرف  نغرب  أن  على  ذلك  حملنا  كرمھ.  ن عریق 

اإلعجاب. ونفتح الراشة أسھم اللوم جمیع األبواب. حیث 
بلد نظیر دمشق الشام. أن یبادروا   كان الواجب على أھل

قدام. ویجتھدوا تقدم أوطانھم بمالزمة السعي على أقدم اإل
جمی  على  شانھا  یرفع  فوق  بما  لھا  وینصب  االمصار  ع 

أ بدون  المجرة  لذلك  دعي  من  یحجم  فكیف  منار.  رفع 
 وھو محض شرف یعرب عن فضائل طلب. 

 

 ۱۳عدد 

 

قطبً أالعرب.   المجلس  ذلك  یكون  رحى  داإلا  ما  رة 
والفنون. ومحور إل لالوطاالمعارف  بھ  تعظم  ما  ن نشاء 

ة العرب. الذین نالوا م ا أعلى رغم كل شاني شؤون. ألسن
وأ إرب.  أوفر  فضل  كل  الجمن  بعوامل  د عربوا 

بما  المجد  الویة  الشرف ونصب خلفھم  معالى  واالجتھاد 
یدو ألم  السلف.  عن  اآلیرویھ  فنون  لألنوا  نام. داب 

ب أوینیروا  النحو شھب  الیس  الظالم  دیاجي  فكارھم 
الذي ھو  والتصریف محمولین عن موضوعھم. والشعر 
البالغة  علوم  وكذلك  مشروعھم.  جملة  من  دیوانھم 
بعلم  نطقوا  أما  الیراعھ.  وشیھ  اجادت  مما  والبراعھ 
شامخة   قواعد  فیھ  وزادوا  البرھان.  واضح  المنطق 

قال وأ  البنیان. في  مبرزوه  العربي  اللسان  عرب ب 
وضحوا موجھات قضایاه واطلعوا من زوایا  االشكال. وأ

أما  خبایاه.  وسائر   مسائلھ  والعراق  الحجاز  في  شاع 
األ علم  عنھم.األمصار  بنغم   نغام  العشاق  ركب  وجدا 

في   أفكارھم  شموس  أشرقت  أما  منھم.  المأخوذ  الصبا 
األ علوم  التسماء  كالفلسفة  دقائقھا  قدمین.  أوضح  ي 

ن. وكم لھم من قدم في سعي كل أثر المأمون صنو األمی
وناھی األثیل.  المجد  بكسب  طولى  وید  یؤثر جلیل.  ما  ك 

لعباسیھ. وى بعدھا عن الخالفة امویھ. ویرمارة األعن الع
لیھما من كل حدب. من رفع بنیان العلم واألدب. ونسلھم إ

عین والحاملین وارتفاع شان الطالبین. وتعظیم قدر الواض
ذان. ولم یختلف في تصدیقھ  باره اآلمما تشنفت بآللي أخ

العامة  المنافع  ذات  الجلیلھ.  الصنائع  والسیما  اثنان 
ب لھم  فكم  بھ الجمیلھ.  لھم  رفع  قدم.  سابقة  من  كسبھا 

ارھم. وقد وقعت ث أشرف علم. فإذًا ما یمنعنا عن افتفاء آ
أ الیقین أخبار  نھم قالھ كل م  حبارھم وعلمنا ما منا موقع 

الباذخ. و علي والقدر الشامخ. ألیسوا المجد المن الشرف 
أ الجمیلة  آثارھم  القبور.  بسبب  في  وھم  وعلومھم حیاء 

ن نتحد على حب تروى إلینا وھي قالئد للنحور. فعلینا أ
نیل الوطر. فندرك العین من علوم آبآئنا واألثر. الوطن ل

أ الشوكةوالسیما  ذات  العلیھ.  دولتنا  األبدیھ.   ن  القویة 
الكتساب الفنون. وبذلت كل خیر لطالبھا وضحت مناھج  أ

رسومً  وحدت  العیون.  بھ  تقر  المعارف. بما  الكتساب  ا 
وسھلتأ كل عارف.  لتصدیق  الشارح  بالقول  طرق    تت 

وأنشأ  األدب.  فنون  في  یرغب  لمن  مدارس الطلب.  ت 
یدرس بھا ما یعم نفعھ. ویحسن على كاھل الشرف حملھ  

. ولم ندرك بمجاز  نا استحوذ علینا الكسللووضعھ. فما با 
دور بصادره ما یشاھده  العلم حقیقة العمل. وھذه نفثة مص

إلى  لھ  أنفسھم  بما جردوا  وترشیحھم  األجانب.  تقدم  من 
ندائ یجاب  أن  وأملي  المراتب.  وال   ينیل  الندى.  بتوقیع 

الفؤاد محض الصدى. وإ فقد   الیكون جوابي وأنا ظمآن 
بما  نفسي  وذك  شفیت  البیان.  عقد  في  قل نفثتھ  وإن  رت 

 بناء ھذا الزمان.نفع الذكرى أل

 

 

 (عبد القادر قباني) 

 

 

 

 

 


