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مقهى بوناشي...
ذكريات الزمن الجميل
يعد مقهى بوناشي من أول وأقدم املقاهي الشعبية التي
مت انشاؤها في الكويت قدمياً ،واخذ هذه املقهى شهرة
كبيرة ،حتى أصبح من أهم معالم الكويت.
حول نشأة مقهى بوناشي أول وأقدم مقهى شعبي في
الكويت ،ومن قام بتأسيسه ،وأهم طقوس هذا املقهى،
كان لنا هذا التقرير.
ما هي بوناشي؟ بوناشي ،تعد من أشهر العوائل
الكويتية القدمية ،كما تعد صاحبة أول وأقدم مقهى في
دولة الكويت والذي يرجع تاريخه إلى عام 1780م،
واجلدير بالذكر أن عائلة بوناشي ترجع أصولها إلى
اململكة العربية السعودية وحتديدا ً من جند وليس
كما يدعي البعض أنهم من األح��س��اء ،كما تعد هذه
العائلة من أول عائالت الكويت التي تخضرم رجالها
وع��اص��روا ما قبل النفط وم��ا بعده ،فهم قاسوا مر
االثنتني وذاق���وا حالوتهما ،استطاعوا ان يحققوا
طموحاتهم من خالل االجتهاد والعمل ،كما استطاعوا
أن يتدرجوا إلى أن حققوا ما كانوا يحلمون به أو بعضا ً
منه ،ومهما اختلفت مهنهم وظروفهم وشخصياتهم ،إال
أنهم مازالوا يشعرون باحلنني إلى األيام اخلوالي وإلى
أيام الكويت القدمية ،والتي كانوا يطلقون عليها كويت
اخلير والبركة واحلياة االجتماعية املتآلفة والغنية.
من قام بإنشاء مقهى بوناشي في الكويت؟
يعد حسني ناصر خليفة بن شريدة بوناشي
هو من ق��ام بإنشاء ه��ذا املقهى في
الكويت قدمياً ،وه��و من مواليد
 1926وحت����دي����دا ً ف���ي ف��ري��ج
بوناشي في اجلهة الشرقية من
س��وق التجار بالقرب م��ن حفرة
بوناشي أو الغريب في الكويت ،كما
يقع منزله بالقرب من املقهى ،وهو
من أس��رة تنتمي إل��ى جن��د ،واجلدير
بالذكر أن أغلب أه��ل الكويت
كانوا يقيمون في هذه
امل��ن��اط��ق خ�لال
تلك الفترة.
وي����ذك����ر أن
إن���ش���اء ه��ذا
امل����ق����ه����ى ق��د
ارت��ب��ط بتاريخ

طويل مليء باألحداث الهامة ،حيث يعد أول مقهى
شعبي في الكويت ،وك��ان يقع مقهى بوناشي في
بداياته عند مدخل ساحة املناخ وذلك في عهد الشيخ
عبدالله بن صباح األول والذي تولى احلكم في عام
.1762
وخالل هذه الفترة وقعت معركة الرقة ،والذي أسسه
نوخذة من أهل الشرق امللقب مبارك بوناشي ،هو ال
ينتمي ألصحاب املقهى بل كان يقوم بصب القهوة
فقط .وك��ان هذا املقهى عبارة عن دجتني زلفة تبنى
من الطني عند مدخل الباب أو مدخل احملل وتعرف
باملصطبة ،وبينهما كان يوجد «كور» وهي عبارة عن
حفرة صغيرة مخصصة للفحم ودلة القهوة .وكان
احلاكم يجلس في ه��ذا املكان ويقوم مب��دار البحث
حول الشؤون اخلاصة والعامة ،وكانت القوافل تأتي
بجمالها وبضائعها وتنوخ في هذا املناخ ،وخاصة من
اإلحساء ونظر احلاكم إلى ولد والذي بلغ عمره  15عام
«النشيط والكثير احلركة» وسأله عن والده فحضر
فطلب منه إبقاء ابنه في الكويت ليعمل في هذا املكان
في صب القهوة وتوزيع املاء على الناس ،بدالً من أن
يذهب ويعود قاطعا ً املسافات الطويلة فوافق والده،
كلما شاهده الرواد قال لهم الشيخ عبد الله انه ناشئ
ويعمل مع مبارك بوناشي .ثم جاء من بعده شخص
آخر من أهل جند أيضا يدعى خليفة بن شريدة
وصار هو اآلخر يسمى بخليفة بوناشي،
ثم جاء بعد ذلك ناصر بن خليفة والذي
استلم هذا املقهى وقام بتطويره وادخل
فيه احلليب والشاي ،وبعض األعشاب
االخ��رى .ومع تطور الكويت انتقل هذا
املقهى إلى السوق الداخلي وبعد هدمه،
انتقل م��رة أخ���رى إل��ى س��اح��ة الصفاة،
وبعد جتديد السوق الداخلي احلالي،
ق��ام��ت احلكومة بإعطاء
ه��ذا املقهى لعائلة
ب����ون����اش����ي
احل���ال���ي���ة
ل��ل��ح��ف��اظ
على التراث
وال���ذك���ري���ات
الكويتية.

