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 ...نزهـة فـي التاريـخ
من الشاي أو القهوة العربية في
الهواء الطلق وهو ميتع ناظريه
ف��ي أرك����ان ال��س��وق وزواي����اه
التي تفوح منها رائحة املاضي
األصيل.
والسوق يتميز بهويته الشعبية
القدمية إذ تتوافر في جنباته
ع��دد م��ن الصناعات احلرفية
التقليدية كاملشغوالت اليدوية
واملالبس الشعبية والسيوف
واخل����ن����اج����ر ،وال���ت���ط���ري���ز،
وال��ع��ب��اءات القدمية وال��ذه��ب
 ،كما حتتل محالت العطارة
والتوابل مكانا ً في السوق وذلك
لبيع األع��ش��اب الشعبية التي
تستخدم ف��ي الطب الشعبي.
وتتميز املمرات داخ��ل السوق
بالطابع األثري القدمي والضيق
فأرضيتها من احلجارة القدمية
املميزة وال��ذي يعطي السوق
بعدا ً تاريخيا ً أصيالً مييز مدينة
ال��دوح��ة .كل ش��يء في السوق
مت ترتيبه بعناية حتى ال يفقد
الهوية التاريخية فرجال األمن
في السوق متيزوا بالزي األمني
ذي الطابع القدمي املميز والذي
يضفي ملسة من ملسات األصالة
والعراقة لهذا البلد اخلليجي.
كما ان م��واق��ف ال��س��ي��ارات في

ال��س��وق عُ � ِم��ل��ت أرضيتها من
ال��ص��خ��ور امل��ت��راص��ة بجانب
بعضها البعض لتشكل منظرا ً
جميالً يتميز بالتاريخية.
وس��وق واج��ف اآلن يعتبر من
األسواق الشهيرة واملعروفة في
اخلليج إذ يرتاده اخلليجيون
وغيرهم من العرب واألجانب
الذين ي��زورون دولة قطر ألنه
يعد معلما ً أث��ري �ا ً وتاريخيا
وع�ل�ام���ة س��ي��اح��ي��ة ب����ارزة
للعاصمة الدوحة.
وتعانق فنادق س��وق واجف
ذوات النجوم اخلمس تقاليد
ال���س���وق ال��غ��ن��ي ب��ال��ت��راث
وال��ت��اري��خ ،وتتميز بهوية
خ��اص��ة م��ن حيث التصاميم
املعاصرة ،واألسلوب الفريد،
وب���ج��� ٍو ي��ع��ب��ق ب��ال��ت��اري��خ
واألص��ال��ة .ويتمتع كل فندق
ببصمة خاصة في تقدمي مفهو ٍم
فري ٍد للضيافة القطرية.
كما يستمتع زوار سوق واجف
ب��ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ص��ن��اع��ات
احل��رف��ي��ة احمللية واملنتجات
التراثية ؛ كاملشغوالت اليدوية
واملالبس الشعبية والسيوف
واخل����ن����اج����ر ،وال���ت���ط���ري���ز،
وال��ع��ب��اءات القدمية والذهب،

ك��م��ا حت��ت��ل م��ح�لات األع��ش��اب
الشعبية ال��ت��ي تستخدم في
الطب الشعبي مكانا ً لها في هذا
السوق العريق.
تنافس املجمعات

وعندما انتشر النمط الغربي
احل��دي��ث ل��ل��ت��س��وق م��ن خ�لال
افتتاح العديد م��ن املجمعات
ال��ت��ج��اري��ة ال��ك��ب��رى ف��ي قطر،
ظ��ن ال��ب��ع��ض أن ه���ذا ال��س��وق
التراثي القدمي سيتراجع أمام
هذه املراكز التجارية العمالقة؛
لتفوقها بالضخامة وك��ث��رة
امل��راف��ق الترفيهية والتكييف
الكامل لها.
ولكن هذه املجمعات الضخمة لم
تتمكن من هزمية سوق واجف
التراثي الذي متكن من التفوق
عليها؛ ن��ظ��را ً لتمتعه بعدة
ميزات ال تتوافر في املجمعات
التجارية.
فالسوق يفوح منه عبق التراث
القطري األصيل ما جعله محط
الرحال ملن يبحث عن العودة
إل��ى امل��اض��ي ،م��ن خ�لال رحلة
الزمن التي ال تتوافر إال في سوق
واقف ،ويتعرف على تاريخ قطر
الثقافي والتجاري من خالله.

• حتفة معمارية
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