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تدعم المشاركة الدولية في »معرض كتارا الدولي للكهرمان« التي ارتفعت إلى 13 دولة عربية وأجنبية، سعي العاصمة القطرية 
الدوحة إلى أن تصبح مقرًا دائمًا لـ»الكهرمان«

الكهرمان
الدوحة مقّر دائم لـ»العنبر األشهب«

الدوحة ــ أسامة سعد الدين

شــــهــــد »مـــــعـــــرض كـــــتـــــارا الــــدولــــي 
ــــة  ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ لــــــلــــــكــــــهــــــرمــــــان« فـــــــــي الـ
ــة تــــطــــورًا الفــتــا  ــ ــدوحـ ــ الـــقـــطـــريـــة الـ
فــي نسخته الــثــانــيــة، ســـواء مــن جــهــة عــدد 
األجــنــحــة املــشــاركــة فــيــه مــن قــطــر والــعــالــم، 
بالحجر  املهتمني  بجمهور  يتعلق  مــا  أو 
»الــعــنــبــر األشــــهــــب«. املــهــتــمــون  املـــعـــروف بـــ
النادرة والثمينة  الحجارة  النوع من  بهذا 
باتوا ينتظرون موعده، وفقا للمدير العام 
إبراهيم  بــن  خــالــد  »كــتــارا«  الثقافي  للحّي 
الــســلــيــطــي. يــكــشــف الــســلــيــطــي عـــن تحديد 
مقّر دائم للكهرمان من خالل مركز »كتارا« 
ـــن يـــوم 

َّ
ــــذي ســـيـــدش ــي لـــلـــكـــهـــرمـــان، الــ ــدولــ الــ

للمعرض،  الختامي  الــيــوم  فــي  السبت  غــٍد 
ضمن مباني الحي الثقافي، باإلضافة إلى 
تــوقــيــع مــجــمــوعــة مـــن االتـــفـــاقـــيـــات، إلقــامــة 
خبراء  بــإشــراف  وتعليمية  تدريبية  ورش 
دولــيــني، ومــراجــعــة املــواصــفــات واملقاييس 
 مــا يتعلق بــالــجــودة، وذلــك بالتعاون 

ّ
وكــل

والتنسيق مع مؤسسات دولية متخصصة 
في الكهرمان.

ــارا الـــدولـــي  ــتــ ــعــــرض كــ وبـــحـــســـب مـــديـــر »مــ
للكهرمان« خالد عبد الرحيم السيد، يشتمل 
املــقــر الــجــديــد عــلــى مــعــرض دائــــم ومختبر 
ملتقى  بمثابة  املبنى  فيصبح  للكهرمان، 
لـــهـــواة الــكــهــرمــان ومــحــبــيــه مـــن داخــــل قطر 
وخــارجــهــا، وبــذلــك تصبح »كــتــارا« محطة 
رئــيــســيــة لــلــكــهــرمــان فـــي الـــشـــرق األوســـــط. 
تــحــرص من  »كـــتـــارا«   

ّ
أن السليطي  يــوضــح 

ــعــــرض عـــلـــى تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة قــطــر  خـــــالل املــ
واقتنائه  الكهرمان  لتجارة  دولية  كوجهة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وتــســعــى أيــضــا إلــى 
وما  اقتصادي تسويقي  ما هو  الدمج بني 
هــو ثــقــافــي وســيــاحــي مــن خـــالل مــا تقدمه 
ــــن أنــــــواع  ــنــــحــــة املــــشــــاركــــة مـ مـــخـــتـــلـــف األجــ
أذواق  ملختلف  تستجيب  الــتــي  الــكــهــرمــان 
الجمهور، ويوفر تجربة تسّوق استثنائية 
ـــه يشكل ملتقًى يجمع 

ّ
ألن نــظــرًا  ومــتــمــيــزة، 

التجار والخبراء في مكان واحد.
يوم  املــعــرض  مــن  الثانية  النسخة  وتختتم 
غــد الــســبــت، وتــشــهــد مــشــاركــة ثـــالث عشرة 
ــى جـــانـــب قــطــر،  ــ دولــــــة عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة إلـ
والــكــويــت، والسويد،  والــعــراق،  تركيا،  هــي: 
ــدة، وأملــــانــــيــــا،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة املـ ــكــ ــلــ ــمــ ــان، واملــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ولـ
وروســيــا، وبــولــنــدا، وأوكــرانــيــا، وليتوانيا، 
إلــى جمعيات وهيئات  بــاإلضــافــة  والتــفــيــا، 
دولــيــة متخصصة فــي الــكــهــرمــان. وتــتــوزع 
ومنصة عرض،  90 جناحا  على  املشاركات 
ما يجعل »معرض كتارا الدولي للكهرمان« 
ثــانــي أكــبــر مــعــرض عــاملــي يــخــتــّص بخامة 
الــكــهــرمــان بعد املــعــرض الــدولــي الـــذي يقام 

في بولندا.
ــكــــهــــرب« مــن  يـــقـــول مـــديـــر جـــنـــاح »دكــــــــان الــ
الجديد«  »العربي  لـ الــعــدوان،  فهد  الكويت، 
 الحركة 

ّ
ه يشارك للمرة الثانية، مؤكدًا أن

ّ
إن

جــيــدة وتــشــهــد إقــبــااًل مــن الــتــجــار والــهــواة، 
 مـــشـــاركـــة الـــتـــجـــار مـــن الــــدول 

ّ
الفـــتـــا إلــــى أن

ــال لــعــقــد صــفــقــات  ــة تــفــســح املــــجــ ــ ــيــ ــ األوروبــ
ــار نــــــادرة  ــ ــــجـ مـــتـــبـــادلـــة واالطــــــــــالع عـــلـــى أحـ
ــول كــيــفــيــة مــعــرفــة  ــ ــ وثـــمـــيـــنـــة ورائـــــجـــــة. وحـ
 التاجر 

ّ
أنواع الكهرمان، يوضح العدوان أن

 مــنــهــمــا الــقــطــع 
ّ

ــا، يــمــيــز كــــل والــــهــــاوي أيـــضـ
املــعــروضــة مــن الــكــهــرمــان، ويـــحـــددان منشأ 

هوامش

معروضات ثمينة في المعرض )العربي الجديد(

األحــــجــــار بــــاالســــم، بــمــجــرد ملــســهــا، فــيــقــول 
 هـــذا أوكـــرانـــي وذاك بــولــنــدي وهــكــذا. 

ّ
لــك إن

ــا مــا يتعلق بــاألســعــار، فــيــقــول الــعــدوان  أمـ
عن  )يتحدث  القطعة  بحسب  تختلف  ــهــا 

ّ
إن

السبحات( وتبدأ من عشرة دوالرات أميركية 
وتصل إلى 100 ألف دوالر. ويعرض سبحة 
نادرة يبلغ سعرها نحو 40 ألف دوالر تضّم 
والنصف  األبــيــض  باللون  أحــجــارًا نصفها 

اآلخر شفاف، وتسمى »منوصف«. 
يــشــمــل جــنــاح مــقــتــنــيــات الــشــيــخ طــــالل بن 
مــن قطر،  ثــانــي،  آل  الرحمن  آل عبد  خليفة 
خامات نادرة للكهرمان من أملانيا، وبولندا 
والـــهـــنـــد، بـــاإلضـــافـــة إلــــى ســبــحــات قــديــمــة. 
 
ّ
يــقــول الشيخ طــالل بــن خليفة آل ثــانــي إن
مـــا يــقــدمــه الــجــنــاح مـــن مــقــتــنــيــات جمعها 
عــلــى مـــدى ســـنـــوات طــويــلــة مـــن أصــحــابــهــا 
ــه يـــشـــارك لــلــمــرة  ــ ـ

ّ
األصـــلـــيـــني. يــشــيــر إلــــى أن

وأدهشته معروضات  املعرض،  في  األولــى 
أحـــجـــار الــكــهــرمــان، ذات الــقــيــمــة والـــجـــودة 

العالية، بما يرضي أذواق الهواة.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« يــقــول  وفــــي تــصــريــح لـــ
أحد هواة الكهرمان املشاركني في املعرض، 
الــشــيــخ محمد بــن مــبــارك آل ثــانــي: »الــعــام 
املاضي شهد تنظيم معرض الكهرمان ألول 
مرة على مستوى املنطقة، في الدوحة، وقد 
نجح بنحو الفــت، وما أظهر نجاحه ليس 
حجم املبيعات، بل زيادة الدول التي تشارك 

في الدورة الثانية. فقد ارتفع من سبع دول 
 الــدول التي شاركت 

ّ
إلــى 13 دولــة، حتى أن

أكبر وبضاعة  املــاضــي، جــاءت بثقل  العام 
ـــــه كــهــاٍو 

ّ
تـــكـــاد تـــكـــون مـــضـــاعـــفـــة«. يـــؤكـــد أن

»معرض كتارا  يشارك في النسخة الثانية لـ
للكهرمان« بعدما اشترك في املعرض األول 
ورصد املستويات، موضحا فائدة املشاركة 
التي تتيح االطــالع على مقتنيات  الدولية 
متنوعة إلى جانب تبادل الخبرات واملعرفة 
ورصــد األســعــار. وعــن مــدى إقــبــال الشباب 
الــكــهــرمــان، يــقــول آل  اقــتــنــاء  القطريني على 
 الشباب القطريني دخلوا بقوة إلى 

ّ
ثاني إن

عــالــم الــكــهــرمــان، خــالل الــســنــوات املاضية، 
 
ْ
وبـــفـــتـــرة لــيــســت بـــعـــيـــدة. يــســتــطــرد: »لــكــن
ثــمــة أشـــخـــاص خـــبـــراء يــقــتــنــون الــكــهــرمــان 
ه مــادة حّية تسير مع 

ّ
القدم، علما بأن منذ 

الحياة، في البداية عبر استعمال السبحة، 
ثــم تتعمق فــي الــحــجــر فــتــراهــا مــــادة حّية 
تتفاعل مع الحياة ويتغير لونها، وعلميا 
يمنح الكهرمان طاقة إيجابية للشخص«. 
 جناحه يضم أحــجــارًا نــادرة 

ّ
يشير إلــى أن

مــــن بـــحـــر الــبــلــطــيــق وأوكــــرانــــيــــا، وســـانـــت 
 أحــجــار 

ّ
بــطــرســبــرغ الــروســيــة، مــوضــحــا أن

ــــي ورش  ــري تــشــكــيــلــهــا فـ ــجــ الــــكــــهــــرمــــان يــ
مــتــخــصــصــة بــــالــــدوحــــة وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 
ني 

ّ
إن القول  »أستطيع  ويضيف:  سبحات. 

أول من استخدم الكهرمان كقبضة للعصّي 

الــتــي يحملها كــبــار الــســن والــشــبــاب أيضا 
للزينة«. وفي السابق، كان الكهرمان يدخل 
ضمن حلّي النساء، لكن في الخليج عموما 
ينصّب االهتمام على السبحات املصنوعة 

من الكهرمان.
ــادة مــوغــلــة في   الــكــهــرمــان مــ

ّ
يــشــار إلـــى أن

ــنـــة  ــفـــراعـ ــا الــفــيــنــيــقــيــون والـ ــدم، عـــرفـــهـ ــ ــقـ ــ الـ
والـــيـــونـــانـــيـــون وغـــيـــرهـــم مــــن الـــحـــضـــارات 
القديمة، إذ وجدت ضمن آثارهم وقبورهم 
ــــالدات،  ــم املــكــتــشــفــة كــتــحــف أو قــ ــنـــوزهـ وكـ
 
ّ
أن العتقادهم  للعالج  استخدموها  كــذلــك 

ــادة تــحــتــوي عــلــى مــيــزات سحرية؛  هـــذه املــ
كهربائية  بطاقة  يتميز  الكهرمان   

ّ
أن ذلــك 

تــتــولــد عــنــد فــركــه بــالــيــد، وهـــو عـــبـــارة عن 
مــــادة صــمــغــيــة مــتــحــجــرة ذات لــــون أصــفــر 
البني،  إلــى  وأحيانا  البرتقالي،  إلــى  يميل 
تـــفـــرزه جــــذوع بــعــض أنـــــواع األشـــجـــار من 
التي تنمو في حوض  العائلة الصنوبرية 
البحر األبيض املتوسط وأوروبا الشمالية 

خصوصا.
والكهرمان ثالثة أنواع: البحري والبركاني 
والبري، وأحدث عمر لهذه األنواع نحو 40 
مليون سنة، وأقدمها 300 مليون سنة. أكثر 
ما يميز الكهرمان املعروض للبيع تجاريا، 
 سعر الغرام الواحد يزداد بمرور الزمن، 

ّ
أن

ما تقدم 
ّ
وهــو أغــلــى مــن الــذهــب، وبــذلــك، كل

عمر السبحة زاد سعرها وارتفعت قيمتها.

»كتارا« تحرص من 
خالل املعرض على 
تعزيز مكانة قطر 

كوجهة دولية لتجارة  
الكهرمان واقتنائه على 

مستوى العالم

■ ■ ■
يعرض سبحة نادرة 
يبلغ سعرها نحو 

40 ألف دوالر تضّم 
أحجارًا نصفها باللون 

األبيض والنصف 
سمى 

ُ
اآلخر شفاف وت
»منوصف«

■ ■ ■
الكهرمان ثالثة أنواع: 
البحري والبركاني 

والبري، وأحدث عمر 
لهذه األنواع نحو 40 
مليون سنة، وأقدمها 

300 مليون سنة

باختصار

معن البياري

 في مناسبة تخريج 
ً
يــؤّدي حافظ األسد خطابًا طويال

ا 
ّ
عسكريني، أيامًا بعد غزو صّدام حسني الكويت. وكن

في األردن، ذلك الصيف الساخن، ضد حرٍب ستقع على 
العراق، وضد أميركا دائمًا. ودهشتنا كبيرة من إرسال 
 للمشاركة فــي الــحــرب. شــاهــدنــا، 

ً
 ســوريــة

ً
األســـد قـــوة

، األســــد فـــي الــخــطــاب، 
ً
عــلــى الــتــلــفــزيــون الـــســـوري لـــيـــال

يــشــرح أســبــاب مــا فعله. عصر الــيــوم الــتــالــي، أصــادف 
رسمي أبو علي، وأسأله عن رأيــه في الــذي قاله األسد، 
 
ً
فُيخبرني أنه حرص على عدم سماع الخطاب، خشية

ه األســـد. ال حاجة إلــى وضع 
ُ
مــن أن يقتنع بما سيقول

والكاتب  الــقــاّص  يقوله  مما  فكثير  هنا،  تعّجب  عالمة 
الفلسطيني، رسمي أبــو علي )رحــل عن 83 عامًا أول 
دائمًا   

ّ
تشف مفارقاٌت  هو  ويحكيه  به 

ُ
ويكت أمــس(  من 

م، وبساطة. هو 
ّ
عن طــرافــٍة، ووضـــوٍح، وسخريٍة، وتهك

 وأخــيــرًا، كما كــان يــعــّرف نفسه، لكنه مــّرة، 
ً
قــاّص أوال

في عمر الرابعة واألربــعــني، قــّرر أن يكون شــاعــرًا، ولم 
أنــه شاعٌر حتى ذلــك الحني )العام 1978(،  يكن يعرف 
على ما قــال بمفرداته هــذه، فصار ينشر قصائد في 
»النهار« البيروتية، بتشجيٍع من شوقي أبي شقرا. أما 
قصُصه فهي وقائع ومصادفات وأمزجٍة يمّر بها، إنه 

ا قال مّرة 
ّ
يكتب عن نفسه، أو على األصّح عن ذاته. ومل

إن قصصه جزٌء من سيرته، وإنه ذاتيٌّ مائة باملائة، وإنه 
ال يجتهد وال ينشئ حبكاٍت وال يبني شخصيات، كان 
صريحًا في هذا، غير أن رسمي في منتوجه السردي 
 باملناسبة( لم يكن فوتوغرافيًا محايدًا، بل 

ٌ
)وهو قليل

مراوغًا وماكرًا وصاحب حّس شديد النباهة في التقاط 
املفارقات الحاذقة واإلشارات العابثة والهازئة، وال تزّيد 
 في هذا اللون، ونادرون 

ٌ
في الزعم هنا أن رسمي أستاذ

َمــــن أتــقــنــوا هــــذا املـــــذاق فـــي مــجــرى الــقــصــة الــقــصــيــرة 
قــال إن مــا عاشه كــان غنيًا، بحيث  الفلسطينية. وقــد 
ه اختصر املسألة 

ّ
لم يجد وقتًا لتأليف شيٍء آخر، ولعل

ا أعلن أنه يصنع القصص ثم يكتبها.
ّ
كلها مل

تعلق كثيٌر من كتابات رسمي السيارة في الصحافة 
ــيـــة، وبــعــض الــعــربــيــة، بــعــد اســتــقــراره فــي عــّمــان  األردنـ
عقب مغادرته أزمــنــة بــيــروت ودمــشــق والــقــاهــرة، وهو 
منذ  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  إعـــالم  فــي  العتيق 
ما قبل 1967 في القاهرة، بإيقاعاته اليومية وأحاديثه 
فــي املقهى مــع الــنــاس ومــصــادفــاتــه فــي الــشــارع، وهو 
ــاء املــحــتــرف، حتى أنــنــا، أصــدقــاءه ومــعــارفــه، قبل 

ّ
املــش

ــا نطمئن على أحــوالــه 
ّ
زمــن املــوبــايــل و»فــيــســبــوك«، كــن

وأموره وأخباره، مما نعرفه عنها في قراءاتنا ما يكتب 
وينشر. والقصة القصيرة التي ذاعت شهرتها، وكانت 

أول ما نشره من أدب )ليست أول ما كتب(، وصارت 
برت 

ُ
عنوان مجموعته القصصية األولى )1980(، واعت

مرحلتها،  في  ربما   
ً
وانعطافية زمنها،  في  استثنائية 

»قــــط مــقــصــوص الـــشـــاربـــني اســـمـــه ريــــــس«، ونــشــرت 
أيــار – يونيو/  املـــزدوج )مــايــو/  في مجلة اآلداب، العدد 
حـــزيـــران 1977(، هـــذه الــقــصــة تــشــتــمــل عــلــى تــجــربــٍة 
شخصيٍة مّر بها هو نفُسه، كتبها بالتفصيل، ولكنها 
أيضًا اشتملت على لوِن رسمي وسْمته، على التعبير 
لق املتحّرر من أي اعتبارات، وبدا قوامها، بمقاطعها 

ّ
الط

السرد  على  فقط  ينهض  ال  الخمسة،  حركاتها؟(  )أو 
الشائق، أو املواقف التي بسطها رسمي في الصفحات 
الغزيرة  اإليــحــاءات  على  أيضًا  وإنما  للقصة،  الخمس 
وظيفة  مــن  املضمرة  السخرية  فثّمة  بها،  تضّج  التي 

العسكري  يطلب  التي  ، كما في هويته 
ً
البطل مناضال

الدهشة  االطـــالع عليها، وثمة  بــيــروت  فــي  عند حاجز 
الطفيفة العابرة لدى هذا البطل، من دون تحسب كثير، 
عندما يسمع من صديقته السويسرية الصحافية أنها 
 عن أنها يهودية في بيروت، وقد 

ً
زارت إسرائيل، فضال

الثورة«. يكتب رسمي،  تعّرف عليها في أحد »مكاتب 
وهو الرصيفي العتيق، هذه القصة في غضون لحظة 
تفاصيل  مع  تتسامح  أن  بيروتية يصعب  فلسطينية 
 عن الجنسي املعلن، فصّح ما وصفت به 

ً
كهذه، فضال

القصة في تلك األجواء أنها كانت نّصًا مضاّدًا.
قــال رســمــي مـــّرة إنــه ال يظن نفسه أنــه تــجــاوز قصته 
 مقصوص الشاربني اسُمه ريس«، وإنه كان 

ٌّ
األولى »قط

عليه أن يصمت بعدها مباشرة. غالى في هذا، ال لشيء 
كانت  أيــًا  ه، 

ُ
كتابات تشيعها  كانت  التي  البهجة  ألن  إال 

وفــي أي أمـــٍر كـــان، كانت منجزًا مهمًا، وضــروريــًا في 
مسرى الحالة الفلسطينية، السياسية والثقافية، التي ما 
رها رسمي نقدًا، وتعاطفًا عند اللزوم، وهو الذي كان 

ّ
وف

 في قناعاِته، ويحّب أبو عمار، ويتفهم أبو مازن، 
ً
معتدال

 لإللحاح على القدس عاصمة الدولة 
ً
وال يــرى ضــرورة

الفلسطينية، فبيت لحم تصلح لذلك. ولم يكن يستطيب 
الــجــدال والسجال في هــذا األمــر وذاك، بدليل أنــه خاف 

على فكرة في باله أن يغّيرها خطاٌب لحافظ األسد.

رسمي أبو علي يصنع القّصة ليكتبها

وأخيرًا

لم يكن رسمي يستطيب 
الجدال والسجال 

في هذا األمر وذاك
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