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     یمكن الحصول على ثمرات الفنون في األماكن التي و

 أو بإرسال لیس بھا وكالء بإرسال حوالة إلى مدیرھا  

 طوابع البوسطة على قدر مدة اإلشتراك

 

 

 ۱۲۹۲رجب سنة   ۳۰بیروت یوم الثالثا في 

 

 توجیھات 
     

دولتلو       فخامتلو  إلى  العظمى  الصدارة  توجیھ مسند  بلغنا 
 محمود ندیم باشا رئیس مجلس شورى الدولة

أبھتلو      على حضرة  الجلیل  عسكریة  السر  مسند  وتوجھ 
 دولتلو حسین عوني باشا

أبھتلو      حضرة  على  العدلیة  األحكام  مجلس  وریاسة 
 دولتلو مدحت باشا  

 ونظارة الطوبخانة العامرة على دولتلو علي صائب باشا   

 

 حوادث سیاسیة
 ألمانیا

قالت جریدة النورد نقال عن مكاتبیھا في ألمانیا على أنھ    
مدة   لینوب  برلین  إلى  ریختھال  من  الفیكونت  یقدم  قریب 
إقامة  محل  إلى  یتوجھ  ھناك  ومن  فرنسا  دولة  سفیر  عن 
عائلتھ في بادن وفي مدة غیابھ یدبر أشغال السفارة الموما  

 إلیھا الماركیز دوساي

دوكولون أن موسیو المسكر   ة الكازتوقد أفادت جرید   
قد  العالي  ألمانیا  مجلس  في  الحر  األھلي  الحزب  رئیس 
الكلیة   بریسكو  فرییورك  مدرسة  في  شرف  دكتور  تسمى 
األلمانیة  لإلمبراطوریة  قدمھا  التي  الشاقة  لخدمتھ  مكافأةً 
ولیس أحد ینكر ما لھذا الرجل من الباع الطویل في جمیع  

الكا تسمى  وقد  والفنون  الكاتولیكي العلوم  برنر  دو  ھن 
قاصًدا في السكس وقدم تحاریر مرسلة من البابا إلى الملك  
التحاریر   تلك  فقبلت  المذكور  القاصد  على  یعتمد  أن  مآلھا 

 بكل سرور  

 صدورھا في یوم الثالثا من كل أسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وي على حوادث سیاسیة ومحلیة وتجارة وفنون تإن ھذه الصحیفة تح

 

 

یزالوا   لم  ألمانیا  سكان  أن  األخیرة  األخبار  أفادت  وقد 
من   التقرب  رفضوا  وأنھم  عنادھم  على  مصرین 

ولذلك قلوبھم   الفرنسیس ألن تزل مضغنة من جھتھم  لم 
ال یأمنون دسائسھم أما الفنسیس فإنھم ما زالوا یتوددون  
ذھبت  قد  لكن  منھم  المقربة  الوسائط  ویستعملون  إلیھم 

 أمة األلمان فاقت بضغنھا على جمیع   أعمالھم سدى ألن
م لھا  ما  ذلك  مع  ینكر  وال  في األمم  والدرایة  النوایة  ن 

تدبیر أمورھا وأحوالھا فمن ذلك أنھا قبل الحرب األخیرة 
معھا أمة فعلتھ    تدریس الطلبة تاریخ أقدمیتھا وما أخذت ب

من المنكر وغیر ذلك حتى   لیةالفرنسیس في القرون الخا 
ال   عبت  أو الفرنسیس قلوب  على  وحقًدا  ضغنًا  طلبة 

 مجاراة  شرفجاروھم في الحرب األخیر 

المختصة  وقد      اآلتیة  العبارة  الجرائد  بعض  ذكرت 
بوجود وارثي عھد روسیا وألمانیا وإیطالیا في مدینة فینا 

وارث   وھاك ملخصھا  مع  وارث عھد روسیا  تداخل  قد 
عھد ألمانیا مداخلة حبیة وودد إلیھا كل التودد فصار ذلك 
جاذبیة  على  مستولیًا  روسیا  عھد  ولي  یكون  ألن  باعثًا 

األلمانی تخلو قلوب  العالقة ال  بأن ھذه  ذلك یظن  فمن  ین 
سیاسیة نتیجة  (ض  من  اآلباء  إلى  البنین  من  د تتسلسل 

المألوف من كون التسلسل من اآلباء إلى األبناء) بید أن  
ألن   بالوداد  التظاھر  إال  یمكنھ  ال  ألمانیا  عھد  ولي 
قال  (كذا  وعوائدھم  الروسیین  تحب  الطبیعیة  استمالتھ 

ما ولي عھد روسیا فإنھ یفدي بنفسھ موسیو دوتونوفال) أ
فمن   متوالیة  مراًر  منھ  ذلك  ظھر  وقد  الغیر الفنسیس 

إذًا أن یكون میلھ لأللمان خالیًا من شائبة أغراض   معقول
لولي تودده  وأن  تودد    خصوصیة  إال  ھو  ما  ألمانیا  عھد 

بینھما  فیما  الموجودة  القرابة  ألن  أھلھ  من  تقرب  من 
یھ ولذلك حینما دخل ألمانیا حاز إلتلزمھ نوًعا ما أن یمیل  

األلمانیة ح الدولة  ورجال  الوزراء  جمیع  من  الملقى  سن 
العائلة األمبراطوریة فإنھا بذلك الجھد بمرضاتھ   ا والسیم

 ً أیضا تداخل  وقد  األحوال  كافة  إیطالیا مع   في  ولي عھد 
حتفال الممتاز من الدولة األلمانیة ولي عھد ألمنیا فحاز اإل 

من   تلك والسیما  أن  یقال  ما  وخالصة  حكومتھا  أرباب 
 المقابلة كانت مقابلة ودیة محضة ثبتت اآلمال بتحسین

 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

 

 

 ۱۸۷٥آب سنة  ۳۱و   ۱٦الموافق 

 

وقد توجھ وارث عھد روسیا والبرنس أمیلایر إلى    األحوال
تمكنھما   لم  لكن  اندراسي  الكونت  لیزورا  الخارجیة  وزارة 

یكن   لم  حیث  مقابلتھ  من  الثاني  الفرصة  الیوم  وفي  ثمة 
لرد زیارة األمیرین المشار إلیھما  الموما إلیھ    خرج البرنس 

المقابلة فیما بینھم بدون أن تعرف على طو الت حینئذ مدة 
 ي شيء انطوتأ

 

 فرنسا

 وركي نقال عن أحد مكاتبیھا في باریسقالت جریدة الت

أھمیة عظیمة في      ذات  تغییرات  قریب ستحدث  أنھ عن 
الخزینة   نفس مدیري  بعض  أراد  ولذلك  المالیة  إدارة 

عظیم   اختالف  ذلك  بسبب  فحصل  وظائفھم  من  االستعفاء 
فرنسا    ضجت بین   بأسرھا لھ  وقع  المذكور   واالختالف 

وقد قیل أنھم بسبب    المدیرین المذكورین وأصحاب الوزارة
 ستعفاءذلك طلبوا اإل

ھذه      إجراء  على  مساي  لیون  موسیو  عزم  قد  ثمة  ومن 
لھذا االختالف وقد قیل    موضعًاالتغییرات بدون أن یجعل  

 أن ھذه التغییرات ستكون أیلة لنجاح المالیة وتقدم فرنسا

كورن      موسیو  تحریر  من    بأزاء سویسرا    زیرووأنھ 
على طلب   قد صادقت  بأن حكومة سویسرا  یظھر  باریس 
حكومة فرنسا تخفیض النقود الذھبیة وقد تأكد ذلك من مآل  
على  الفرنساویین  من  جمھور  اتفق  وقد  الرسمیة  الجرائد 
فھذه   خارجھا  وفي  فرنسا  داخل  في  جدیدة  مراسیم  تنظیم 
صار   التي  األخیرة  بالنظامات  مختصة  ھي  إنم  المراسیم 

 ۱۸٦۷لجمعیة األھلیة التي انعقدت سنة فضھا في ا

 

 األستانة العلیة

 رجب ۱۷ذكر في الجوانب بتاریخ     

 ناظر البحریة   القیسرليحضرة دولتلو أحمد باشا  أبقى



 ۲صحیفة 

 

على والیة أیدین وحضرة دولتلو حسني باشا ناظر  سابقًا  
عل سابقًا  عليالبطیة  سعادتلو  وحضرة  بروسھ  والیة   ى 

متصرفیة         باشا على سفارة باریس   صارت 
 البصرة والیة ووجھت إلى حضرة دولتلو ناصر باشا

 

دولتلو     أبھتلو  حضرة  الطرف  ھذا  إلى  وصل  أمس 
حسین عوني باشا وقدم أیًضا جناب الكونت زیشي سفیر 

 أوستریا 

 

وناظر      األعظم  الصدر  حضرة  توجھ  األحد  یوم  في 
البحریةلا وناظر  ثم حضروا   حربیة  العلیة  الحضرة  إلى 

للمشاورة حضره جمیع  العالي وعقدوا مجلًسا  الباب  إلى 
حضرة  أیًضا  جملتھم  في  وكان  والوزراء  الوكالء 

 سماحتلو دولتلو شیخ اإلسالم

 

سافر البارحة إلى بحر الروم باخرتان مدرعتان وھما    
بالعساكر  ظفر  مدار  أیًضا  وسافر  وإجاللیة  بلند  فلح 

الحربیة إلى انتوارى وعن قریب تسافر باخرة   والمھمات 
 أخرى 

 

انكلترا     سفیر  جناب  توجھ  الماضي  الخمیس  یوم  في 
فاستطلع  العلیة  الحضرة  بمقابلة  وحضى  المابین  إلى 
من   المحروسة  الممالك  یقید  فیما  رأیھ  المعظم  موالنا 
وزعم   ذلك  ونحو  والصنائع  كالتجارة  العمران  وسائل 

الحدی مدار  أن  التي بعضھم  المذاكرة  بینھما كان على  ث 
جرت منذ أیام في مجلس شورى لندرة في أمور المالیة 
وعلى إنشاء سكك الحدید وبیع الرقیق وفتنة ھرسك ودام 
ناظر   السفیر  مع  وكان  ساعة  نحو  بینھما  الحدیث 
الفرید  ومستر  الھمایوني  الدیوان  وترجمان  الخارجیة 

 ساندبصون ترجمان السفارة

 

 فتنة ھرسك
كتاب      تزل  الفتنة لم  ھذه  في  تخوض  الجرناالت 

القطر وبعضھم یزعم   تتجاوز ھذا  لم  أنھا  فبعضھم یرى 
ھرسك  أھل  مع  متفقون  األسود  والجبل  دلمانیا  أھل  أن 
البرنس نقوال والي الجبل األسود أمر  وزعم بعضھم أن 
أھل الجبل باالبتعاد عن أصحاب الفتنة وزعم غیرھم أنھ  

أنھ القناصل  الرعیة وحاصل   أفاد  قادر على ضبط  غیر 
بین  وقائع  عدة  جرت  أنھ  األخبار  ھذه  من  یفھم  ما 
العساكر السلطانیة والعصاة فكانت الدوائر على ھؤالء ثم 
األعظم  الصدر  حضرة  توجھ  الماضي  اإلثنین  یوم  في 
حضرة  واستدعى  العالي  بالباب  التلغراف  دائرة  إلى 

ناظر   دولتلو  وحضرة  الحرب  ناظر  ثم  دولتلو  البحریة 
في  السلطانیة  العساكر  رئیس  مع  بالتلغراف  یتخابر  أخذ 

وب ساعتین  مدة  وھرسك  ھذا بوسنھ  من  أرسل  ذلك  عد 
 ۲۰۰۰من العساكر النظامیة (نحو    طوابیرالطرف ثالثة  

 نفر)

 

 ثمرات الفنون

 

 مصر 
جسیم      خطب  خبر  القلوب   ونبأ بلغنا  لھ  شفت  عظیم 

األنفس  وأذھب  العبرات  أطلق  الجیوب  شق  عن  فضال 
الخدیوي األفخم  الجناب  حسرات وھو وفاة إحدى كرائم 
وقد  باشا  أحمد  ابن  باشا  إبراھیم  الدولة  صاحب  قرینة 
من   الخامسة  الساعة  في  الرملة  سرایا  في  وفاتھا  كانت 

ثاني یوم األربعاء الثامن عشر من شھر آب وفي الیوم ال
من   مخصوص  قطر  في  مصر  إلى  أخذت  االظھر  بعد 
سكة الحدید وكانت العساكر البحریة والبریة مصطفة من  
نعشھا  وأمام  الحددید  سكة  إلى  المذكورة  السرایا  باب 
باشا   وحسین  باشا  توفیق  الدولة  أصحاب  حضرات 
ومنصور باشا وكثیر من المعتبرین من مأمورین وتجار 

رس الخدیویة أمام النعش تندبھا وغیرھم وكان أوالد المدا
مشھد   من  لھ  فیا  الغروب  وسیل  القلوب  تشجي  بألحان 
یوم   العقیلة  تلك  فضل  على  شواھد  ویقیم  األكباد  یفتت 

ابتھال   بكل  فنضرع  األشھاد  ذي  لتقوم  البرایا  باري 
ومنتھى  مصر  مصاب  خاتمة  مصابھا  یكون  أن  الجالل 

وأن   العصر  ھذا  في  الجلیلة  الخدیویة  یفرغ على أحزان 
تلك العائلة الكریمة أردیة الصبر ویعظم لھا بفقدھا جویل 
األجر وال یروع ألحد منھم فؤاًدا بفقد حبیب فھو سبحانھ 

 وتعالى جّواد كریم سمیع مجیب 

 

السلطان     حضرة  وصول  المصریة  الوقائع  من  فھمنا 
السید برغش بن سعید حاكم زنجبار إلى اإلسكندریة وأنھ 

استقبال لھ  الخدیوي   حصل  الجناب  حضرة  من  عظیم 
بمحافظ    وأنھاألفخم   إلى مصر مصحوبًا  ذلك ركب  بعد 

اسكندریة سعادة حسن حلمي باشا فاستقبلھ محافظ مصر 
عبد  سعادة  ضبطیتھا  ومأمور  باشا  مظھر  جعفر  سعادة 
القادر باشا وجملة من العساكر وحیث صادف قدومھ لیلة  

اإلا  جبر دار  في  برھة  استراح  المختصة  سترلخلیج  احة 
بتلك العائلة الكریمة ثم رغب أن یتفرح على ھذا الموسم 
فركب ھو ومن بمعیتھ إلى أن وصلوا إلى ذھبیتین أعدنا 

أن   بعد  النیل ومن  قنطرة قصر  ثمة لھ في جوار  تعشى 
فتفرجوا على ما اعتید إجراؤه ببابور إلى فم الخلیج    جرتا 

 حضر سّروا بما شاھدوه وقد  بًرا وبحًرا ف في ذلك الموسم  
المعدة    الجبرذلك   الخضراء  العتبة  سرایا  إلى  توجھ  ثم 

إلقامتھ بمن معھ وخرج في الماء مصحوبًا بسعادة ضابط  
مصر الموما إلیھ للتنزه في طریھ شبرا فتنزه أحداقھ في 
مأمور  الضابط  ھذا  سعادة  كان  وقد  معًا  وعادا  حدائقھا 

ن أھل الفضل واألدب ضیافتھ وحیث كان ھذا السلطان م
ومسام لمحاضرتھ  الشیخ  عین  الكامل  األدیب  جناب  رتھ 

اللیثي    علي كان   المنشيءأفندي  حیث  السنیة  بالمعیة 
أكرمھ  باشا  توفیق  دولتلو  حضرة  كان  وقد  بذلك  جدیًرا 

المحمودیة   ترعة  نمرة ثالثة علىبضیافة بھیة في قصر  
ومأمورون   كرام  أمراء  أجریت حضرھا  وقد  عظام 

وأنھ بكا  البھیة  واألنوار  العسكریة  بالموسیقى  اإلتقان  مل 
المعالم  تلك  لیشاھد  أیاًما  مصر  في  اإلقامة  على  عزم 
ومعھ  عربیة  فركب  والمفاخر  الحسنة  والمراسم  والمآثر 
مركز  ھي  التي  الحمامیز  درب  سرایا  إلى  ذكرنا  من 

 إجالل مأموروھا بكل نظارة المعارف العمومیة فاستقبلھ

 

 

 ۲۰عدد 

 

فاستقصى ما اشتملت علیھ من كلي وحزئي ثم توجھ إلى 
من  شاھده  مما  فانشرح  بالسیوفیة  الذي  البنات  مكتب 
نجاح المتعلمین والمتعلمات في الظالل الخدیویة ثم توجھ  
الجھادیة  ودیوان  الشریف  جامعھا  وزار  القلعة  نحو 
إلى   التوجھ  على  عازم  وأنھ  الورق  وفابریقة  والمطبعة 

لمشاھد األماكن الجیزة  زیارة  یرید  وأنھ  أھرامھا  ة 
مدة   في  ذكرناه  عما  زیادة  بلغنا  ومنى  المباركة  الشھیرة 

 إقامتھ بمصر نبادر بدرجھ تماًما

 

النبويّ     الرجال  قطب  مولد  انتھاء  أحمد   كان  سیدي 
الماضي   الجمعة  یوم  في  الكبیر  بالمولد  الشھیر  البدوي 

كتھ ومن أخبار الزوار علم أنھ كان محفوفًا باألنوار وحر 
 فوق العادة مثل كل سنة وزیادة

 

علم من أخبار اإلسكندریة أن حضرتي نجلي الحضرة    
وفؤاد  باشا  إبراھیم  السعیدین  األمیرین  الخدیویة  الفخیمة 
بك ركبا في تاس شھر أغسطوس وابور (الفیوم) وتوجھا 
من  كل  فیھ  ودعھما  أن  بعد  من  األورباویة  الدیار  إلى 
باشا  توفیق  محمد  دولتلو  الفخام  أخوتھما  حضرات 

حسین   المدافع  ودولتلو  وأطلقت  بك  ومحمود  باشا  كامل 
 إیذانًا بذلك 

 

الخدیویة صد    الدائرة  من  كل  إلى  السنیة  األوامر  رت 
بأن  والتجارة  والمالیة  والجھادیة  الداخلیة  ونظارات 
یستعمل بھا وبسائر الدوائر البریة من ابتداء شھر زابویھ 

في    ۱۸۷٦سنة   المتریة  الطریقة  أي  متریك)  (السیستم 
ات والمقیسات بناًء على ما أنھاه حضرة سعادتلو الموزون

األمور  ومأمور  والتجارة  الحقانیة  ناظر  باشا  شریف 
 الخارجیة 

 

من األخبار الواردة إلى الحكومة من جناب أمیر   یؤخذ   
بتاریخ  الحربیة  األركان  ضباط  أحد  (بوردى)  االالي 
جمیع  أن  األفرنكي  یونیھ  شھر  من  والعشرین  السابع 

اال شاملة  الفرقة  صحة  في  ریاستھ  تحت  التي  ستكشافیة 
وعافیة كاملة وأنھ توجھ لالستكشاف بنفسھ إلى أن وصل 
إلى (جبل تینھ) بالجھة لعربیة من (فاشر) وقد عاد إلیھا  
أن استكشف  بعد  القائمقام (مازون) ھو ومن معھ  جناب 
(مدوب)  جبل  فوق  التي  الشمالیة  مملكتھا  جھة  جمیع 

على   صبرى  الجنوبیة والیوزباشي  جھتھا  من  البعد 
النحاس   معادن  من  البعیدة  دار  بلدة  في  أیام  بأربعة 
التي  األقالیم  بخریطة  أیام  بعد  عوده  وینتظر  المشھورة 
شاھدھا متممة ومن األخبار الواردة بتاریخ خامس یونیھ 

أن الفرقة    برونإلى دیوان الجھادیة من جناب البكباشي   
جنا  إدارة  تحت  التي  االالى اإلستكشافیة  أمیر  ب 

من   القرب  على  بھ  مأمورة  ھي  بما  مشتغلة  غولستون 
قسم  منھا  فرز  وقد  الخرطوم  إدارة  مركز  عبید  مدینة 
على  قیل  كما  تحتوي  بقعات  الستكشاف  للتوجھ   متأھب 

بمسافة   الغربي  المدینة  بعیدة من جنوب ھذه  كثیرة  برك 
 ستین أو سبعین میال وأن أمیر االالى ذلك أخذ في نقاھة 

 

 



 ۲۰عدد 

 

من المرض الشدید الذي كان قد أصابھ وكل فرقتھ بخیر 
جمعھا  نباتات  جملة  الدیوان  ذلك  أرسل  وأنھ  وعافیة 

الفرقة    معلم  بفوندالدقتور   ھذه  مع  الذي  النباتات 
 ستكشافیة اإل

 

 

 ورونبثة موت نفثة مصدور 
 

كثیرة     تزال  وال  زالت  ما  التي  اإلنصاف.  قلة  ویح  یا 
یرید. وما  المرء  بین  وتحول  طالع   اإلجحاف.  وتشقي 

ض وھي  سعید.  وھو  وصدیقة حظھ  الصریح.  الحق  د 
وتعتبر  الكامل.  اإلنسان  جانب  تھضم  القبیح.  الباطل 
أفعال األحمق الجاھل. وتمنع قبول نصح النصوح. وتعد  

بما   مساوي  صلتھا   یغدو محسنھ  تقطع  ویروح.  لھ 
جفن األرح وتدع  الخصام.  حبل  وصلتھا  وتصل  ام. 

القا على  ویغضي  األذى.  یتحمل  إلى لشریف  عینھ  ذى. 
إسعافھ   إلى  تمد  أن  عن  ویده  باصره.  الحق  شخص 
غمار  في  وخاض  إلسعاده.  األخار  تجسم  وإذا  قاصره. 
كل  عن  یصده  من  لھ  تصدى  فؤاده.  النعاش  التھلكات 

وسل وبذلت مراد.  حداد.  بالسنة  اعتذار  قبول  دون  ق 
درجات.  اعتباره  مقام  من  وأسقط  بالسیئات.  حسناتھ 
فلذلك ال یقدر على نفث ما یختلج في صدره من مصادرة 
الزمان. أو بث ما یبدل أفراحھ بمعاناة األحزان. یتحامى 
الباطل  على  ذلك  بدل  ویعطف  أنفھ.  رغم  الحق  نصرة 

من مدح  ویلتزم  وصفھ.  دون    بتأكید  باإلساءة  عرف 
اإلحسان. وإقامة وزن اعتبار لمن شان وما زان. فیتكلم 
ومن   المنافق  وھو وصف  االعتقاد.  یطابق  ال  بما  لسانھ 
حاد عن الحق باإللحاد. ومن تشد أنصاره أزره. وتضع 
قصده  حریم  وصان  وقال  قام  ذكره.  وترفع  وزره. 
وصال. وتكلم بملء فیھ بدون أن یخاف سھام اعتراض. 

األعراض. و في  الطعن  من  یبدیھ  ما  بعرض  استطال 
یقبح  بما  المحاسن  وستر  نشره.  یخبث  ما  القبائح  ونشر 
ال  ما  عثراتھم  بذكر  وقال  الرجال.  أفعال  وندد  ذكره. 

 ذي یعبد هللا على حرف. بتقبیح من یقال. وجرى براعھ ال
فعد   الوصف.  حسن  التوحید  بفعل  معربًا   لحنھ ھو 

و  ملحونًا.  غیره  یقیم وإعراب  وھو  المثاني  بأي  عوذ 
بتوقیع المثالث لحونًا. حیث كان یحمي الجانب وإن كان 
فري  الجلود  تفري  بالسنة  الكالم  بادر  النادرة  فاتر 
الحسام. فال تعرف لھ برغم أنصاره عثره. وال تتخلف لھ 
ما   في  لھ  یخفق  الحق نصره. وال  أولیائھ وھو عدو  من 

یسو یریده  ممن  یعدم  وال  مسعى.  فلذلك یرید  منعًا.  ء 
ما   أفكاره  من  وینشر  والملوك  الدول  على  ال یستطیل 

المساوئ  ویعد  ویھدد.  ویفند  السلوك.  بنظمھ  یحسن 
ویعدد. وھو أمن في سربھ. معجب بتیھھ وعجبھ. أفعالھ 
یعرف  لم  وإن  براءة  أعطي  وقد  الحریة.  مطلقة  بأسرھا 
مقتضیات  من  ذلك  وجمیع  البریة.  في  یجنیھ  مما  التوبة 

 صر الجدید الذي ساوى بخلیق ما یبدیھ بین السادةالع

 

 

 

 

 ثمرات الفنون

 

والعبید. وقد أبت روحھ أن یكون لھا انتعاش بطاعة. أو 
السنة   تحل أھل  بالحلول  یقل  لم  وإن  الحق  بشخص 

األساس   ھذا  وعلى  أغراضھا.    بنتوالجماعة.  الجرائد 
منھا  كان  فما  اعتراضھا.  المقاصد  وجوه  في  وأبدت 

ا من  عزیز  محفوفًا  بقواض لجانب.  أحزابھ  أقالم 
واضب. لم یبال بما قال. وأظھر م یتصوره فكره بمرآة ف

السیاسة.  أھل  بین  یبدیھ  ما  بطول  واعترض  األحوال. 
فتجافت  الریاسة.  أولى  ذم  بھا  وصل  فصوال  وأبدى 
أصحاب  وأبت  مالمھ.  مضاجع  عن  األلسنة  جنوب 

كان من    األوتار أن تعترض مرامي سھامھ. جرحھ وإن
ما كان  توقع أخطار. بخالف  الجرائد ال یجرد في خلده 
فاه   إذا  لكجھ  الجرائد ال یجرد لنصره حسام. ویفوق  من 
بعید.   من  الحق  إلى  ینظر  فھو  المالم.  سھام  شيء  بأقل 
وال یمكن من نصره بما یرید. فیلجأ إلى استعمال النفاق. 

ھذ في  لھ  وصار  سوقھ  قامت  وإال الذي  نفاق.  العصر  ا 
ن. ولم ینظر لھ أثر اعتبار بعین. واعتورتھ أسقط من البی 

ألسنة التقریع والتفنید. وھجره القریب فضال عن البعید.  
أنفھ   برغم  لھ  ویصفو  یعادیھ.  من  إلى  یلجأ  فلذلك 
ومصدقًا   وأفضال.  كرامة  ولي  بأنھ  معترفًا  ویصافیھ. 

 بمعجزة إبي الطیب فیما قال 

 

 كد الدنیا على الحر أن یرى ومن ن

 عدًوا لھ ما من صداقتھ بدُّ 

 

. ینفث بما یختلج في صدرهوال حرج على اإلنسان أن     
زینھ  شان  أسقط  ما  بعینھ.  ورأى  ذرًعا  ضاق  بعدما 
بشینھ. وما ذاك إال من معارضة الوفاق بالخالف. وكثرة 

 مكافاة المحسن بقلة اإلنصاف.

 

 

العالم الفاضل الشیخ حسین أفندي حل لغزي  ورد لنا     
الجسر وجناب األدیب خلیل أفندي األیوبي من قلم العالم  
الفاضل الشیخ سالم بوحاجب التونسي وحیث أنھ وردت 
اكتفینا بحل  اللغز األول وأدرجناھا.  لنا عدة أجوبة عن 

 اللغز الثاني وھو 

 

بأبدع     المجامع  لمسامع  المقرط  البارع  األدیب  أیھا 
المكنون  النفائ  سره  الستكشاف  من  البدائع  وأنفس  س 

إلیك تحیة تستند إللفة   الفنون أبدي  أفنان ثمرات  تھتصر 
عالم الرواح محولة لنادیك البھیج على راح األرواح التي 
لغزي  من  المتضح  للمراد  أصیل  أصل  قیل  كما  ھي 

و منھ  الغرة  والشرف   مطیةفھو    التحجیلوضوح  العز 
الكاس بنغم المزامیر الذي ال یعد التغالي فیھ من السرف  

قیل  كما  ھو  الذي  السفر  في  والراحة  الظفر  مالك  وھو 
والفّر  الكّر  في  عدة  أنفع  أنھ  كما  سقر  عذاب  من  قطعة 
وأنجح وسیلة إلبالغ المقر إلى غیر ذلك من مزایاه التي 

 بح والظفر یعبر األنھار بالس  سارت بھا الركبان وشارت

 

 

 

 ۳صحیفة 

 

طرف   بكسر  لظرفھ  الشرب ویدعي  یستعذب  الشعر 
رشف   یستعذب  كما  قس  بالصفیر  كف  تفسیرھا  شھد 

بمدحھا   وامتالت  األسفار  عنھا  أسفرت  التي  وأخالقھ 
صحف األسفار فھذه أرشدك هللا رموز منالك وإن شئت 

الرابع   مزید فھو  إلیھ في مجالك  المرموز  الجوالن على 
ني السرور والیأس والرابع في ایھ الشھوات التي في میدا
الطباق قصب السباق والمعروج علیھ    المحرز غبزینت  

لم  وإن  بسھم  الغنائم  في  لھ  یضرب  الطباق  السبع  إلى 
یضرب قط بسیف وال سھم یخشاه شاه الشطرنج وإن لم 

كشیشھ إال التحول من بیتھ یكن في سمتھ وال یحمیھ من  
نتوصل   أنّا فع وسد طرق احتمالھ  یضاح حالھ ودویكفي إل

ھاتھ  تعرف  من  اسم  من  الثاني  بحذف  جمعھ  اسم  إلى 
زال  ال  أفندي  خلیل  جناب  سمعھ  على  الفقیرة  الفقرات 

 اه  الكمال یھدي ویستھدي  یبدي ولجوالبلغرائب اآلداب 

 

 

 تابع رحلة أیدین
 

 القني لألدیب الكامل عبد الغني أفندي 

متعلًما أسماء الحروف وأشكالھ جیًدا من المھد قبل منھم  
ویسمونھا  األیتام  لتربیة  دار  ومنھا  التكلم  یجید  أن 
مائتین   على  تشتمل  األیتام  مربى  أي  (أورقانطرفیون) 
ومائة   یرضعون  وعشرون  مائة  منھم  طفال  وستین 
والنجارة  والخیاطة  والقراءة  الخط  یتعلمون  وأربعون 

المدارس ثالثون ألف لیرة وغیرھا ومصرف جمیع ھذه  
في كل سنة تصرف من كیس الملة وتوجد مدارس أخر 

أھملت   فلذا  واألجرة  للنفع  قولجیو  وللطائفة    بیانھا تسمى 
المذكورة دار لحفظ اآلثار القدیمة مع مكتبة تشتمل على 

أي محل    عشرة آالف كتاب بلغات وعلوم متنوعة ومقر
و خمس عشرة مطبعة وخمس جرائد یطالع بھ الكتب ونح

سیمریني  والثالثة  أیونیا  والثانیة  أمالیتا  إحداھا  اسم 
باللغة  وكلھ  ویلوس  والخامسة  بیروووروس  والرابعة 

 الیونانیة 

 

وللطائفة المذكورة دار للمرضى إذا قلت ال نظیر لھا    
أكثر أك  في  ال  أني  فالغالب  العالم  مبالغًا  ون  ممالك 

ذات  حدید  من  سریر  مائتي  على  تحتوي  وھي  ومخطئًا 
أقمشة رقیقة لطیفة ولھا خدم وأطباء وجراحون حاذقون 
ھذه   ومحل  لیرة  آالف  سبعة  یبلغ  السنوي  ومصروفھا 
من   باألصغر  ویعرف  سبواسطوبولو  لي  لینده  كن  الدار 
أھالي الروم أیلي ھو كان محبًا لفعل الخیر ونفع الطائفة  

رأي جنسھ   ولما  أبناء  معاونة  إلى  محتاج  اإلنسان  أن 
األمراض وعروض  قواه  عند ضعف  لجسمھ   خصوًصا 

 ووصولھ إلى الشیخوخة والھرم إذ ال یمكنھ أن یقوم في 

 (ستأتي البقیة)

 

 

 



 ٤صحیفة 

 

 

 حوادث محلیة
قسطموني     والي  دولتلو  من  الوارد  التلغراف  ترجمة 

 إلى سعادة متصرف بیروت

 

بولي     متصرف  من  الوارد  اإلشعار  على  بناًء  أنھ 
یصیر فتح سوق بھا في كل سنة اعتباًرا من ابتداء شھر 
أیلول وحیث تقرر ذلك من ھذه اآلن یصیر تبلیغ الكیفیة 

 إلى التجار وإلى سائر من تقتضي 

 

كرم م مبراطور ألمانیا أھدى الماجد الأن حضرة اذكر     
ذو  قرون  نیشان  الجزائري  أفندي  محمد  السید  فضیلتلو 
بوس من الدرجة الثانیة مكافاة لھ على الكتاب الذي ألفھ 
فضل  وسام  بكل  جدیر  وھو  العربیة  األفراس  أنواع  في 

تحف لما لھ من  ھ أنواع ال یوشرف وحقیق أن تحف معال
 سب الذي وجھھ بإشراق طلعتھ شریقالمجد العریق والح

 

باشا     حمدي  أحمد  الدولة  صاحب  ان  قبال  ذكرنا  كنا 
الشام  دمشق  في  اتخذ  الجلیلة  والیة سوریة  والي  األفخم 
كانوا یصابون   الذین  والعجزة  والغرباء  للفقراء  مستشفى 
بذلك المرض ووضع فیھ ما یلزم من مفروشات وغیرھا 

ذلك زال  قد  تعالى  بفضلھ  أثره   واآلن  ومحي  المرض 
فكان ذلك المستشفى موقنًا مقصوًرا على ذلك لكن حیث  
كانت مدینة نظیر دمشق الشام عظیمة شھیرة ال تخلو من  
من   كان  وقت  كل  في  وعجزة  وغرباء  فقراء  مرضى 
الالزم وجود مستشفى دائًما فذلك أخذ دولة الوالي المشار 

في الحصول   إلیھ أطال هللا تعالى بقاه یعمل أفكاره الثاقبة
الدین   على ذلك فرجد أن السلطان المرحوم محمود نور 

في دمشق محال عظیًما لیكون    ٦۸۲الشھید كان أنشأ في  
مستشفى وحبس علیھ عدة أوقاف تصرف بإراداتھا على 
من ذكرنا من مداواة وغیرھا وذكر في وقفیتھ المنقوشة 
ما  على  ذلك  یصرف  لم  من  أن  الحجر  على  صورتھا 

ساع أو  خصمھ  شرط  فھو  ذلك  من  شيء  تغییر  على  د 
والمستشفى  الخصوم  تجتمع  یوم  العدل  الحكم  لدى 
آالف  ثالثة  تفي  ال  والمتانة  اإلتقان  غایة  في  المذكور 
كان  ألف  مائة  عن  تفوق  ووارداتھ  مثلھ  ببناء  كیس 

المتولي مع   المرقوم مسكنًا یتصرف بھا  المستشفى  كون 
ة سبع وثمانین  سلین بدون فائدة ولما عرف بذلك سنللمغ

وخمسمائة    استؤذن ألف  وتخصیص  الواردات  تلك  بأخذ 
للمشروط ق آالف  وخمسة  للمتولي  فصدرت   رش  لھ 

اإلرادة السنیة بذلك وأجرى العمل بمقتضاھا لكنھ لم یزل 
الوالي   دولة  فاستحضر  لھم  وقف  كأنھ  للمغسلین  مسكنًا 
فوجدھا   وطالعھا  بھ  المتعلقة  األوراق  جمیع  إلیھ  المشار 

ترمیمھ معل یلزم  ما  بترمیم  أمر  فحینئذ  ذكرناه  بما  نة 
الفو تلك  إلیھ  ذلك نقلت  في  موجود  كان  ما  وجمیع  رش 

 المستشفى المؤقت  

 

 

 

 ثمرات الفنون

 

وأجرى شرط واقفھ بجعلھ مستشفى الفقراء والغرباء فیا 
جسیمة  وأیادي  جلیلة  ومكرمة  جمیلة  منقبة  من  لھا 

راح   لكل  اآلمال  بنجاح  ھذا  ومساع  إلیھا  وفق  عمیمة 
عن   یفتر  ال  الذي  األكرم  الجلیل  والوزیر  األفخم  الوالي 
نوع  أي  من  الملھوف  وإغاثة  واإلحسان  المعروف  بذل 
زال  ال  الجمیل  والثناء  الجزیل  الشكر  لدولتھ  فنقدم  كان 
لدى  یحد  مكروب  لكل  وملجأ  والھدایة  العنایة  مصدر 

 عواطفھ ما فیھ الكفایة 

 

كثیًرا      تجلو  تأسفنا  كانت  التي  البصیرة  توقیف  على 
خواطر   عن  منشیھا  أفكار  تبنیھ  بما  وتعرب  البصائر 
یزول  مؤقتًا  التوقیف  ذلك  یكون  أن  واألمل  الضمائر 
بأقرب آن فنعود لجالء األبصار بنكتھا الحسان وال بد أن 
لتكون  العلیة فتطلق سراحھا  الدولة  تحنو علیھا عواطف 

فن جلیة  المعارف  بنظر  األشیاء  مرآتھا  صورة  بھا  رى 
بمطالعتھا صدور   وینشرح  إلتباس  وسیعود  بدون  الناس 

بعد  للشمس  ویلوح  قرابھ  إلى  والسیف  غابھ  إلى  األسد 
المحاق   یدركھ  ما  بعد  البدر  سنا  ویكمل  إشراق  الغروب 

وال جوھر إال ویلحقھ عرض فإذًا والصحة بعد المرض  
الكدر  یفيسوف   بعد  وندرك  وفاء  الدھر  من   آلمالنا 

 بمشیئة هللا الصفاء 

 

 الھواء األصفر 
 

قد أجاب ما تأملناه وحقق بلین جانبھ ما رجوناه فأقشع    
غمامھ وقوضت خیامھ بعد ما نزل بساحتنا وأساء صباح 
الغریم وأذاقنا ما ال  أنسنا بسلب راحتنا والزمنا مالزمة 
بزوالھ   أذن  الذي   � فالحمد  األلیم  العذاب  من  یعذب 

ق  ووضع عنا ما ال قدرة لنا على حملھ برفع أحمالھ فلم یب
لھ من األثر الذي أبكى العین ما یخشي بھ اإلنسان ورد 
أسھال  بعض  بیروت  في  منھ  الموجود  أن  حیث  الحین 
تسھل معالجتھ بدون خطر على كل حال فنتأمل أن یزول 
ھذا أیًضا بأقرب آن ویعتدل مزاج األفكار بصحة األبدان 

بما   الطبیب  تحلك  من  وال ونستریح  الذوق  في  یخبث 
د ال  ان لك المرض الذي شغل الفكر كیطیب والحاصل أ
أثر إذ ال وفیات وال وقوع یحول بین    تیكون لھ في بیرو

الجفون والھجوع فأما في صیدا وطرابلس الشام فقد بلغنا  
في   واللین  الرفق  مستعمل  إلمام وھو  بعض  بھما  ألم  أنھ 
ثقیل  لكنھ  وسواس  في  الصدور  أحداثھ  أوقع  وإن  الناس 

األدھ الجبلة  في  بالد الوطأة  النصیر  منھ  كما عدمت  یمة 
النصیریة وما زال یسود الوجوه في حلب الشھباء ویبدل 
ورده بالكدر الصفاء وأخباره في أنطاكیة ذات اضطراب  
فمنھا ما یعلن ببقائھ ومنھا ما یصرح بالذھاب وعلى كل 
بفیض  األعین  وتشرق  القلوب  تروع  آثاره  زالت  فما 

یمحو أثره ویھمل   الغروب فتضرع إلى باري البرایا أن
صحف  سود  فطالما  خبره  تحمل  أن  الجرائد  موضوع 
األخبار ھذا األصفر بنشر ما كان بإصابتھ یقبر وأملنا أن  
من   جریدتنا  وتكون  البریة  عموم  شره  من  براءة  تعطي 

 خطوبھ نقیة خطبة 

 

 

 ۲۰عدد 

 

في ھذا األسبوع طرحت جیفة جمل على الرمل غربي    
م  بحیث كان رائحتھا تجيء  دفن  بدون  ع البرج منشورة 

ر وبقیت تلك الجیفة  الھواء بما یخشى منھ حدوث األصف
الناس بعد طول عناء وھذا  أیام حتى واراھا بعض  عدة 
بالقورنتینا  یشدد  البرج  أھل  من  كان  من  زعم  ینافي 

على المحافظة  حتى    بدعوى  الطویل)  (كبطرس  الصحة 
الجیفة   تلك  طرح  مع  المحافظة  فأین  الخطاب  ذلك  قدم 
على  للمحافظة  ال  ألغراض  التشدید  ذلك  یقال  ھنا  فمن 

لك الدعوى باطلة  تجوھر الجسم من إصابة األعراض و
 عاطلة ومن حلیة الصحة 

 

 إعالن
األخبار      حدیقة  في  مدرج  إعالن  على  اآلن  اطلعنا  قد 

المزاد  في  معلومة  عقارات  نصف  طرح  یتضمن 
بخراج   كاینة  وبسّرین   عمیّھوكفر    بتاترالعمومي  

من   ذلك  اجالستو  الخواجات  ارتھان  على  بناًء  وخالفھا 
أن  والحال  الملك  عبد  بك  الدین  نصر  وعمنا  أخینا 

لنا   متروكة  المذكورة  بتصرفنا    آبائناعن  األمالك  وھي 
بحسب  جزئي  نصیب  سوى  بھ  إلیھ  المومى  للبك  ولیس 
بالرھن  علمنا  عدم  وعلى  علیھ  بناًء  الشرعیة  الفریضة 
عطلنا   وندرك  للعموم  ذلك  نعلن  اآلن  سوى  المذكور 
لشراء  یتقدم  من  وكل  إلیھ  الموما  البك  على  وضررنا 
وقد منھا  الشرعي  نصیبنا  إفراز  قبل  المذكورة   األمالك 

دولتلو  حضرة  لمعالي  أحدھما  معروضین  بذلك  قدمنا 
من   نرجو  الشوف  قائقام  لسعادة  والثاني  لبنان  متصرف 
جنابكم درج ذلك في جریدتكم الغراء لیكون معلوًما عند  

 العموم

 كاتبیھ     كاتبیھ 

 بنات بو ظاھر    بنات جھجاه   

 عبد الملك      عبد الملك        

 بتاترمن    بتاترمن 

 

 إعالن
 من جناب مجلس بلدیة بیروت 

قد     والمنّة  الحمد  مزید  تعالى  و�  المعلوم  المرض  أن 
تناقص في ھذه األیام إلى آخر درجة حتى كاد ال یكون  
لھ في بیرو أثر حیث أن الوفیات في كل أربع وعشرین 
ساعة واحد أو اثنان واألمل بكرمھ تعالى أنھ بعد أربعة 
یعود   أن  ذلك  بسبب  بد  وال  بالكلیة  یزول  أیام  خمسة  أو 

فبناًء  األھ بیروت  في  إقامتھم  محل  إلى  نزحوا  الذین  الي 
على إفادة األطباء نعلن لجمیع من كان في الخارج ویرید 
العود إلى بیروت أن یبادر أوال لطرش األرض والمكان 
یقیم بھ بالكلس ویكون ذلك بمشیئة هللا تعالى أوفق   الذي 

ت ولذلك صار  في  حللصحة  اإلعالن  ھذا  تموز   ۱۳ریر 
 ۹۱سنة 

 

 (عبد القادر قباني) 


	توجيهات

