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هوامش

منذ الساعات األولى الفتتاح مهرجان الرطب في دولة قطر قبل أسبوع ،توافد مئات من المواطنين والمقيمين إلى الخيمة
المكيّفة الضخمة ،حيث يُقام ،بهدف شراء أصناف مختلفة بأسعار رمزية

الدوحة ـ أنور الخطيب

ل ـل ـعــام الـ ـس ــادس ع ـلــى ال ـت ــوال ــي،
ّ
نــظ ـمــت وزارة ال ـب ـلــديــة والـبـيـئــة
ال ـق ـط ــري ــة ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع إدارة
سوق واقف ،مهرجان الرطب الذي انطلق
فـ ــي الـ ـخ ــام ــس ع ـش ــر مـ ــن ي ــولـ ـي ــو /ت ـمــوز
بالتزامن
الجاري في الدوحة .وهو يأتي
ّ
مع موسم إنتاج الرطب في البالد ،ليمثل
احتفالية من شأنها تلطيف قيظ الصيف
وزرع ال ـب ـه ـج ــة فـ ــي نـ ـف ــوس امل ـت ـس ـ ّـوق ــن
ّ
ومحبي الرطب بأنواعه.
وتشارك في املهرجان ،الذي يستمر حتى
الثالثني من يوليو 80 ،مزرعة محلية إلى
ّجــانــب «ش ــرك ــة ح ـصــاد ال ـغ ــذائ ـي ــة» ،علمًا
أن ــه يــأتــي مــن ضمن الجهود الــرامـيــة إلى
تـحـقـيــق األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي ،وال ـح ــرص على
تطوير قطاع الزراعة ،بما في ذلك النخيل،
ودعــم أصـحــاب امل ــزارع واملهتمني ّبزراعة
الرطب ،واالرتـقــاء بأصنافهّ ُ .يذكر أنــه في
املــوســم املــاضــي ،وبسبب تفشي فيروس
مهرجان
كــورونــا الجديد ،استعيض عن
ّ
ال ــرط ــب ال ـخــامــس ب ـم ـهــرجــانــات مـصــغــرة
أقيمت في األسواق واملتاجر الكبرى .وقد
شــاركــت  100مــزرعــة فــي تـلــك الفعاليات،
باعت أكثر من  200طن من الرطب.
وللرطب والتمور فوائد عديدة ،خصوصًا
عـنــدمــا تــؤكــل ط ــازج ــة .فـهــي ت ـمـ ّـد الجسم
ب ــال ـط ــاق ــة وت ـت ـم ـ ّـي ــز ب ـق ـي ـم ـت ـهــا ال ـغ ــذائ ـي ــة
ّ
الـعــالـيــة ،عـلـمــا أن كـيـلــوغــرامــا واح ـ ـدًا من
ال ـت ـمــور يـ ـ ّ
ـزود الـجـســم ّبـنـحــو ثــاثــة آالف
سعرة حرارية ،فيما تمثل السكريات نحو
 80في املائة من وزن التمور .وهي تحتوي
عـلــى نـســب عــالـيــة م ــن األم ـ ــاح املـعــدنـيــة،
مـثــل الـكــالـسـيــوم وال ـفــوس ـفــور والـكـبــريــت
والـبــوتــاسـيــوم ،والـعـنــاصــر ال ـن ــادرة ،مثل
ال ـحــديــد وال ـن ـح ــاس واملـنـغـنـيــز وغـيــرهــا،
إلــى جانب األلـيــاف والــدهــون والـبــروتــن.
ومرحلة الــرطــب هــي املرحلة التي تصير
ّ
الثمار فيها حلوة املــذاق ّ
ولينة ،علمًا أن
ّ
التمر ُيـسـ ّـمــى «الــرطــب» فــي مناطق عــدة.
ّ
ُي ــذك ــر أن ب ـل ــوغ م ــرح ـل ــة ن ـض ــوج ال ـث ـمــار
َ
ت ـس ـت ـغــرق م ــا ب ــن أس ـب ــوع ــن إلـ ــى أرب ـعــة
أسابيع تقريبًا بحسب الظروف املناخية.
وكـ ــان مــديــر س ــوق واقـ ــف مـحـمــد الـســالــم
ّ
قــد أف ــاد ب ــأن املـهــرجــان يفتح أبــوابــه أمــام
الزائرين يوميًا ،من الساعة الرابعة عصرًا
مساء ،فيما ُت َّ
ً
شدد
وحتى الساعة العاشرة
اإلج ــراءات االحترازية الخاصة بمكافحة
الـ ـ ــوبـ ـ ــاء ،مـ ــن ق ـب ـي ــل االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بــال ـك ـمــامــة
والتباعد االجتماعي أو الجسدي .كذلك،
ّ
فــإن الدخول إلى خيمة املهرجان يقتصر
ّ
على املحصنني بلقاح مضاد لكوفيد19-
أو الذين يحملون نتيجة سالبة لفحص
ّ
ج ـهــة أخ ـ ــرى إلـ ــى أن
كـ ــورونـ ــا .ول ـف ــت م ــن ّ
املـ ـ ـ ــزارع املـ ـش ــارك ــة ت ــوف ــر م ـخ ـت ـلــف أنـ ــواع
الـ ـ ــرطـ ـ ــب امل ـ ـ ـعـ ـ ــروفـ ـ ــة ،مـ ـث ــل «الـ ـخـ ـنـ ـي ــزي»
و«ال ـب ــرح ــي» و«ال ـش ـي ـشــي» و«ال ـخ ــاص»،
ُ
والـتــي تـبــاع بــأسـعــار منافسة لنظيرتها
في خارج املهرجان.
وع ـلــى رف ــوف مــن الـخـشــب وف ــي عـلــب من
ُ
الـكــرتــون ،تـعـ َـرض أن ــواع ع ـ ّـدة مــن الــرطــب،
مـ ـنـ ـه ــا «ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص» ،واح ـ ـ ـ ــد م ـ ــن أف ـض ــل
أصـ ـن ــاف الـ ـتـ ـم ــور ،الـ ـ ــذي ي ــأت ــي م ـتـ ّ
ـوســط
ّ
الحجم وبـلــون أصـفــر .وهــو يمثل  65في

مهرجان الرطب
 80مزرعة محلية شاركت في مهرجان هذا العام (معتصم الناصر)

تلطيف قيظ الصيف في الدوحة

باختصار
ّ
يمتد مهرجان الرطب
الذي تنظمه وزارة
البلدية والبيئة القطرية
بالتعاون مع إدارة
سوق واقف بالدوحة
َ
أسبوعني
ملدة
َّ ■ ■ ■
ُينظم سنويًا بالتزامن
مع موسم إنتاج الرطب،
ّ
ليمثل احتفالية من
شأنها تلطيف قيظ
الصيف وزرع البهجة
ّ
املتسوقني
في نفوس
ّ
ومحبي الرطب
■■■
يهدف إلى تحقيق
األمن الغذائي والحرص
على تطوير قطاع
الزراعة بما في ذلك
النخيل ودعم أصحاب
املزارع واملهتمني
بزراعة الرطب

امل ــائ ــة م ــن م ـحــاص ـيــل ن ـخ ـيــل دول ـ ــة قـطــر،
ُ
وي ـ َـع ـ ّـد م ــن األص ـن ــاف ال ـت ـجــاريـ ّـة املـمـتــازة
ّ
املرغوبة في األسواق ،ال سيما أنه يحتفظ
ب ـن ـك ـه ـتــه ال ـط ـ ّـي ـب ــة ع ـن ــد ت ـخ ــزي ـن ــه ل ـف ـتــرة
طويلة .إلــى جانب «ال ـخــاص»ّ ،
ثمة نوع
آخ ــر مــن الـتـمــور يـسـ ّـمــى «ال ـس ــري» ،يأتي
كـبـيــر الـحـجــم وب ـل ــون أص ـفــر ك ــذل ــك .ومــن
ّ
متوسط
أبرز األنــواع األخــرى «الشيشي»
ّ
متوسط
الحجم بلون أصفر ،و«البرني»
الحجم إلى صغير بلون أصفر يميل إلى
ب ـنــي ،و«ال ـخ ـض ــري» كـبـيــر ال ـح ـجــم بـلــون
أحمر يميل إلى بني ،و«الصقعي» كبير
ال ـح ـجــم ب ـل ــون ذه ـب ــي ي ـم ـيــل إلـ ــى أص ـفــر،
و«املبروم» كبير الحجم بلون أحمر يميل
ّ
متوسط الحجم بلون
إلى بني ،و«الرزيز»
بـنــي ،و«الـخـنـيــزي» صغير الحجم بلون
أحمر يميل إلى بني ،و«النغال» متوسط
الـ ـحـ ـج ــم ب ـ ـلـ ــون أح ـ ـمـ ــر ي ـم ـي ــل إلـ ـ ــى ب ـن ــي،
و«ال ـل ــول ــو» صـغـيــر الـحـجــم ب ـلــون أصـفــر،
و«الـ ـف ــرض» م ـتـ ّ
ـوســط الـحـجــم ب ـلــون بني
ّ
غامق ،و«البرحي» متوسط الحجم بلون
أصفر يميل إلى بني.
وتعمل وزارة البلدية والبيئة القطرية من
أجل زيــادة أعــداد مــزارع النخيل وتوسيع
املزارع القائمة وتزويد املواطنني بفسائل
ال ـن ـخ ـيــل ذات اإلن ـتــاج ـيــة ال ـعــال ـيــة وال ـتــي
ّ
تتميز بجودة إنتاجها .كذلك ،تعمل إدارة

البحوث الزراعية في ال ــوزارة على إنتاج
فسائل تنتج ثمارًا على مدار موسم الرطب
ً
ً
كــامــا ،فضال عن توزيع آالف من شتالت
النخيل على منازل املواطنني سنويًا.
وق ــد ص ـ ّـرح مـســاعــد مــديــر إدارة ال ـشــؤون
ال ــزراعـ ـي ــة عـ ـ ــادل ال ـي ــاف ـع ــي ،ع ـل ــى هــامــش
ّ
م ـهــرجــان ال ــرط ــب ،أن ه ــذا امل ـهــرجــان عــاد
مـجــددًا إلــى موقعه فــي ســوق واق ــف ،فيما
تـهــدف الـ ــوزارة مــن خــال إقــامــة مـثــل هــذه
امل ـه ــرج ــان ــات إل ــى إي ـج ــاد م ـنــافــذ تـســويــق
ل ـت ـح ـق ـيــق مـ ـ ـ ــردود اقـ ـتـ ـص ــادي ألص ـح ــاب
املزارع من بيع محاصيلهم ،وكذلك توفير
املـنـتــج املـحـلــي مــن الــرطــب والـتـعــريــف بــه.
وحول الدعم الذي ّ
تقدمه الوزارة ألصحاب
ّ
امل ــزارع ،أوضــح اليافعي أن إدارة الشؤون
ال ــزراع ـي ــة ت ـضـ ّـم وحـ ــدة خــاصــة بــالـعـنــايــة
بأشجار النخيل من أجل املحافظة عليها
ّ
وحمايتها من كل اآلفــات .أضاف اليافعي
ّأن اإلدارة ّ
تقدم كذلك إلى أصحاب املزارع
عبوات لجمع التمور زنــة  20كيلوغرامًا،
ُ
ويــدعـمــون بعبوات تسويقية ،إلــى جانب
ت ـث ـب ـيــت ال ـك ـه ــرب ــاء ملـصـلـحـتـهــم ودع ـم ـهــم
ب ــال ـح ــراس ــة ال ــزراعـ ـي ــة ف ــي م ـق ــاب ــل رس ــوم
ّ
رم ـ ــزي ـ ــة .ولـ ـف ــت الـ ـي ــافـ ـع ــي إلـ ـ ــى أن حـجــم
االك ـت ـف ــاء ال ــذات ــي م ــن ال ــرط ــب امل ـح ـلــي بلغ
 76ف ــي امل ــائ ــة .وي ـه ــدف م ـهــرجــان الــرطــب
إلــى تحسني التسويق املحلي للمنتجات

الزراعية القطرية ،إيمانًا من وزارة البلدية
والبيئة بأهمية التسويق لتحسني جودة
اإلنتاج الزراعي وتقليل الفاقد ،األمر الذي
ّ
يؤدي إلى طلب متزايد على تلك املنتجات،
ويساهم في تحفيز املزارع على استخدام
ّ
املتطورة في املجال
التكنولوجيا الحديثة
الزراعي ،فيزيد اإلنتاج ويعزز جودته.
ّ
تجدر اإلشــارة إلــى أن إحـصــاءات رسمية
ّ
تفيد ب ــأن مـتــوســط ع ــدد أش ـجــار النخيل
ف ــي دولـ ــة قـطــر ي ـت ــراوح م ــا ب ــن  650ألــف
شـجــرة و 700ألــف مــزروعــة على مساحة
 2.2ألف هكتار ،أي نسبة  17في املائة من
مجمل األراضــي الزراعية في الدولة التي
تبلغ  13ألف هكتار .ومن املتوقع أن يبلغ
ّ
إنـت ّــاج التمور هــذا الـ َعــام  34ألــف ط ــن ،ما
يمثل نموًا بنسبة اثنني في املائة سنويًا.
وكان اإلنتاج في عام  2019قد وصل إلى
 30ألــف طن بنسبة ّ
نمو مماثلة وبنسبة
اكتفاء ذاتي آمن وصلت إلى  90في املائة.
وتـسـتــورد دول ــة قطر سنويًا نحو أربعة
ّ
آالف ط ـ ــن م ــن الـ ـتـ ـم ــور ،وت ـ ـصـ ـ ّـدر بـعــض
األنـ ـ ــواع ع ـبــر «ش ــرك ــة ح ـص ــاد ال ــزراع ـي ــة»
ال ـتــي يـنـتــج مـصـنــع «نــاف ـكــو» الـتــابـ ُـع لها
عشرات األصـنــاف .وكــان نافكو قد أنشئ
وي َع ّد مصنع التمور ّ
في عام ُ ،1995
األول
في الــدولــة ،مع طاقة إنتاجية من التمور
ّ
تفوق  2200طن سنويًا.

وأخيرًا
أعياد المقبرة
سعدية مفرح

مـنــذ س ـنــوات قـلـيـلــة ،أصـبـحـ ُـت أع ـ ّـد نـفـســي صديقة
امل ـق ـب ــرة .أزورهـ ـ ــا ف ــي أوق ـ ــات الـ ـف ــرح ،فــأجــدنــي وقــد
استعدت معنى الحياة تحت ظالل املوت .لم أكن ،قبل
حياتي،
رحيل والدتي رحمها الله ،قد زرت مقبرة في
ً
ُ
مررت بمقبرة املدينة التي أسكنها مصادفة
وكنت إن
ُ
َّ
ناظري ،وأسرعت بخطواتي ألتجاوز املكان.
أشحت
لــم أع ــرف عـنــوانـهــا بــدقــة .ولــذلــك كـنــت أفــاجــأ أحيانًا
بالالفتة املرفوعة فوق بوابتها الرئيسة ،لتشير إليها،
فيعتريني فزع ّ
خفي من سيرة املوت .لكنني عندما
ودعــت والــدتــي ،وألقيت على وجهها النظرة األخيرة
فــي ضـيــافــة املـقـبــرة ،أصـبــح ذل ــك امل ـكــان مــألــوفــا جـدًا
بالنسبة ّ
فرصة
إلي .كنت بعدها أحاول استغالل كل
ٍ
للذهاب إليه فأذهب .وكانت أعيادي تبدأ وتنتهي به،
ً
بــاملـكــان ال ــذي أصـبــح جميال وأنـيـقــا وهــادئــا بــأكــوان
ّ
املتراصة في نظام بارد .حفظت أماكن
القبور الرملية
الشجيرات التي تناثرت هنا وهناك ،لتحظى بظاللها
ب ـعــض ال ـق ـبــور دون غ ـيــرهــا ،وت ـم ـ ّـرن ــت ع ـلــى تمييز

ّ
خاطفة
لحظات
أصوات الطيور التي تحط عليها في
ٍ
ٍ
كانت كافية لتأخذ منها لونها الباهت.
عندما رحــل شقيقي رحـمــه الـلــه قبل سنة تقريبًا،
تـ ّ
ـرسـخــت مـكــانــة املـقـبــرة ذات ـهــا فــي وجــدانــي عنوانًا
أث ـي ـرًا وضـ ــروريـ ــا .س ـي ـكــون ع ـنــوانــي ال ــدائ ــم حـتـمــا،
ولكنه حتى ذلــك الــوقــت اآلتــي أصبح عـنــوان بهجتي
مناسبة تحيل
املنتقاة في فرحة العيد ،وبهجة كل
ٍ
إل ــى جـغــرافـيــات املـقــابــر وال ـط ــرق املــؤدي ــة إلـيـهــاْ ،
وإن
على سبيل املجاز أحيانًا .في زيارتي املقبرة أخيرًا،
صـبــاح عـيــد األض ـحــى امل ـب ــارك ،بـعــد غـيــاب شهرين
تـقــريـبــا ،اكتشفت أن الـطــريــق إل ــى ا ًلـقـبــر األول الــذي
اعـتــدت زيــارتــه أصـبــح أكـثــر سـهــولــة ويـسـرًا مــن ذي
قبل .أمـ ّـر بخفة بني القبور في دروب ترابية ضيقة
حفظتها ،حتى لم أعد أخشى ،كما كنت في البدايات،
ّ
املتعجلة في واحد من القبور .حفظت
أن تقع خطواتي
الشواهد وأصبح أهلها أصدقائي الساكنني في هيبة
ّ
املــوت .أمــا تلك القبور التي فضل ذوو أصحابها أن
تبقى بال شواهد ،فقد كنت أميزها بالحدس وحدها،
لـتـكــون إشــاراتــي املـسـتـمـ ّـرة نـحــو طــريـقــي إلــى القبر

األول فالقبر الثاني .ال طقوس خاصة بي في زيارة
الـقـبــر ســوى الـســام الـنــابــع مــن قـلــب ت ـ ّ
ـورم بالشوق
والوله .أجلس ألتلو ما أجــده يجري على لساني من
آيات القرآن الكريم ،بينما تنغرس ّأصابع بني حبيبات
الرمل والحصى األبيض التي تغطي القبر.
كــم يبدو املــوت أليفًا عندما يحيط بمن نـحـ ّـب! وكم
تبدو القبور أنيقة ومؤنسة عندما تحوي أجسادهم!
كــانــت درج ــة ال ـحــرارة تـتـجــاوز األرب ـعــن ،على الرغم

كم يبدو الموت أليفًا عندما
نحب! وكم تبدو
يحيط بمن
ّ
القبور أنيقة ومؤنسة عندما
تحوي أجسادهم!

ساعات الصباح األول ــى ،عندما
من أننا ما زلنا ًفي ً
استشعرت برودة حانية ،تنبعث من قلب كومة الرمل
ّ
تغطي قبر أخــيّ ،
بحنان بالغ أصابعي.
لترب َت
التي
ٍ
ً
ُ
ابتسمت قليال للفكرة ،لــوال أن شغلني نحيب ابنته
بالقرب مني! لم تكتشف بعد ،هذه الفتاة العشرينية،
مـعـنــى أن يـغـيــب عـنــا أحـبــابـنــا إل ــى األبـ ــد ،بينما هم
بالقرب مني إلى الحد الذي نغمس فيه أصابعنا في
ما يغطي أجسادهم من رمال!
تخليت عن فكرة البكاء منذ زيارتي الثانية للمقبرة
بـعــد رح ـيــل وال ــدت ــي ،ول ــم أع ــد أب ـكــي الح ـقــا .الـغــريــب
ّ
بمجرد ًأن
أن فرحًا خفيًا يندفق فــي أنـحــاء روحــي
تقترب السيارة من بوابة املقبرة ،فأكاد أشـ ّـم رائحة
تشبه رائحة الشوق املستعر في أطراف الفؤاد.
املوت ..الفكرة الغريبة التي تنهي حياة بشرية كاملة
لتكون الخاتمة ،فال تكون سوى البداية الحقيقية لهذه
الحياة في وجود آخر .بعيد وقريب في الوقت نفسه،
ولكنه وج ــود نـهــائــي .الـحـيــاة مــا زال ــت مـجـ ّـرد عبور،
ّ
والـعـ ّـبــارون ما زالــوا يحتاجون هــذه املقابر ،ليؤكدوا
إيمانهم دائمًا بتلك الحقيقة الكبيرة.
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