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سوق واجف الدوحة..
على الرغم من انتشار مراكز
التسوق الكبرى ذات األسماء
ال��ش��ه��ي��رة م��ن��ذ س���ن���وات في
الدول العربية؛ إال ان األسواق
التاريخية القدمية ال تزال حتتل
 بأصالتها  -مكانة كبيرةلدى املتسوقني العرب وغيرهم
م���ن األج����ان����ب ..ف��ف��ي دوح���ة
قطر يبرز «س��وق واج��ف» ذو
الطابع القدمي واملميز ،حيث ال
يزال قائما منذ عشرات السنني
بعد إع��ادة تأهيله بتوجيه من
احلكومة القطرية باعتباره
صفحة م��ن ص��ف��ح��ات ت��اري��خ
قطر احلضاري ،لذا متت إعادة
بنائه بنفس املواصفات السابقة
بعدما مت هدم األبنية االسمنتية
التي قامت حديثا وذلك بهدف
استعادة الطابع القدمي واملميز
للسوق حتى ال يفقد هويته
وأصالته ،حيث متت االستعانة
بالصور القدمية للسوق وكذلك
روايات كبار السن ذوي اخلبرة
وال��دراي��ة ف��ي ال��س��وق وم��واده
التي بني بها.
سبب التسمية

• اخليول ...تراث أصيل

ل��م ي��ك��ن ه��ن��اك ت��اري��خ ثابت
إلنشاء السوق ،إال أن الروايات

تؤكد وجود السوق منذ عشرات
السنني عندما كانت الدوحة
قرية صغيرة .حيث كانت تباع
فيه األخشاب ومنتجات األلبان
وي��ع��ود س��ب��ب تسميته بهذا
االسم لكون وجوده على ضفاف
وادي«م��ش��ي��رب» ال��ذي يفصل
الدوحة آنذاك إلى نصفني والذي
يأتي من املرتفعات ويصب في
البحر «اخلليج العربي» وكان
الباعة في ذلك الوقت يجتمعون
يوميا ملمارسة البيع والشراء في
ممر ضيق بني ال��وادي والبحر
ونظرا ً لتقارب ضفة الوادي مع
ساحل البحر وتناقص حجمها
ل��م يسمح للباعة وم��رت��ادي
سمي
السوق سوى بالوقوف لذا ُ
بـ «سوق واقف» باللغة العربية
اما باللهجة القطرية يتم تغير
حرف ال ق الى ج بحيث يكون
النطق «س��وق واج��ف» وبقيت
ه���ذه ال��ت��س��م��ي��ة ح��ت��ى وقتنا
احلاضر ،والسوق منذ بداياته
كانت تباع فيه كافة املستلزمات
اليومية من م��واد غذائية مثل
األرز والتمر والسكر وامللح
والبهارات وامل�لاب��س وغيرها
من مواد البناء .وكان للبدو دور
كبير أيضا في بيع سلعهم مثل

الدهن واالق��ط واللنب والفحم
واألخ��ش��اب وك��ذل��ك امل��واش��ي،
وك���ان���وا ي��ع��رض��ون سلعهم
وبيعها في يوم اخلميس من كل
أسبوع.
معلم سياحي لقطر

«س��وق واج��ف» أصبح معلما ً
سياحيا ً ل��دول��ة قطر فالزائر
ل��ل��ع��اص��م��ة ال���دوح���ة ال ي��ك��اد
يغادرها دون ان تطأ قدمه ارض
السوق وإال ستكون زيارته لهذا
البلد ناقصة .فمن يزور السوق
سيجد املتعة في التسوق داخله
سواء كان يبحث عن املنتجات
وامللبوسات األثرية أو املنتجات
احلديثة ،إضافة إلى املشغوالت
اليدوية كاخلياطة واملنسوجات
والنجارة  ،كذلك سيجد الباعة
على أط���راف ال��س��وق م��ن كبار
ال��س��ن م��ن ال���رج���ال وال��ن��س��اء
يبيعون منتجاتهم احمللية .كما
ان الزائر للسوق تتوافر لديه
خيارات ع��دة للتمتع بالسوق
والتوقف في املقاهي التي حتكي
أصالة وعراقة املاضي في دولة
قطر  ،فالزائر يتمتع باجللوس
على الكراسي اخلشبية ذات
الطابع القدمي ليحتسي فنجانا ً

