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فهل تعلمون ما هو الشبو؟!
أعدكم في حلقة قادمة أن أتناوله 
ألنه خطير جدا على مجتمعنا وسط 

هذا السكوت املطبق حياله؟
أع���ود للمقاه���ي، أال تتفق���ون 
مع���ي في انها حتول���ت الى أماكن 
»للمواعيد والترقيم« ويقال للدروس 

اخلصوصية؟
أتصور بعد هذا العرض أن أجواء 
املقاهي هي التي يفضلها املرتادون 
خاص���ة أن بع���ض املقاهي حددت 

نوعية الرواد وأعمارهم!
اسمع ان الشباب يلتقون هناك 
ملش���اهدة املباريات ف���ي دوريات 
الكؤوس األوروبية وغيرها، خاصة 
الش���باب »حفاي«  أن كثيرا م���ن 
وراهن���وا عليها بدي���ا عن البيت 

والديوانية؟
استراحتكم عن »املقاهي بيوتهم«.. 

فهل أنتم منتبهون ملا أقول؟!

اإلنترنت بداية الداء

الش���باب أن كامي  أيها  أعرف 
القادم قاٍس عليك���م وعلى أهلكم، 
فأنا ال أنس���ى انن���ي معلم قبل أن 
أك���ون صحافيا، لذا اس���محوا لي 
بان أعطي النصيحة كأب لكم فأنا 
أعرف أن احلجة اليوم هي »مقهى 

اإلنترنت«!
قد يكون هذا مقبوال قبل توافر 
اإلنترنت في جواالتكم وأتذكر عام 
1995 كيف انتشرت مقاه تقدم هذه 
اخلدمة ورأيت اآلسيويات ماذا يفعلن 
كي يستقطنب الش���باب ألن خدمة 

اإليجار لشبكة اإلنترنت غالية!
أعرف أن الوضع تطور من أجهزة 
للحوار إلى غرف دردش���ة ومواقع 
إباحية وجنسية دون رقيب خاصة 
أن أعمار املرتادين حينذاك كانت تقل 

عن 30 سنة!
وانتقلنا من مواقع احملادثة الى 
االنفتاح على األلعاب وصوال حتى 
الى املواقع السياسية غير املراقبة 

التي تضلل الشباب لألسف!
إنني أتوجه لآلباء واألمهات بأن 
إهمالكم وضع���ف رقابتكم أضاع 
أبناءك���م، ألن الفراغ مفس���دة مع 

انتبه��وا 
فالقضية خطيرة 
جدا على الشباب، فهل من 

مبادرة حتمي هؤالء الشباب؟
إذن املقهى عطر األجداد وجدناه 
في الكويت القدمية في مقهى بوناشي 
وسوق التجار وسوق الدهن وفي 
الفرضة وسوق البشوت والتناكة 
والصرافني وسوق الغربللي واملناخ 

القدمي.. وغيرها.
اليوم مقاه على مدار الس���اعة 
مفتوحة ابوابها تستقبل كّماً هائًا من 
الشباب الذي ينفث السجائر ويشرب 
الشيشة وهو ال يعلم أن الشيشة 

الواحدة تعادل 300 سيجارة!
اليوم املقهى أظه���ر لنا تدخني 
اإلناث للشيشة وهي ظاهرة مستجدة 
ال بل وصلت الشيشة الى الصغار 
بع���د الكبار ألن أصح���اب املقاهي 
يعتمدون على دخلها ألنه أكثر من 
بيع املأكوالت واملشروبات، خاصة 

بعد تكاثر تشييش النساء!
اليوم املقاهي قضية »االستراحة«، 
ألنها انتش���رت بس���رعة وفي كل 
مناطق الكويت واآلالف من الشباب 
التي  املقاهي  أصبحوا أسرى لهذه 
أغرت الرجال والنساء على ارتيادها 
وأحيانا أتساءل: هل يقدم اجلنس مع 
النرجيلة واملرطبات؟ وهناك مستجد 
جديد »الكابينة اإلسامية« هل هي 
غرفة مشبوهة؟ لم الدجل؟ وما عاقة 

االسام بالكافيه والكابينة؟!
لَِم متددت املقاهي من محل صغير 
إلى أدوار خمس جنوم بأدوار علوية.. 

ومفاسد سرية؟!
املقاهي واحة تنفس بعيدا  هل 
عن الرقاب���ة املطلوبة؟! انا ال أرى 

رقابة حقيقية!
أنا أرى فيها ظواهر سلبية خاصة 
مع تزاي���د العمالة الوافدة، خاصة 

اآلسيويني واألفارقة.
ل���م حت���ول املقه���ى بديا عن 

الديوانية؟
هل كان إلزال���ة الديوانيات هذا 

األثر املدمر على الشباب؟
أراها أسلوبا  بحّسي الصحافي 
جديدا للترويج اخلطر مثل »الشبو«؟ 

كانوا يس���تريحون 
ف���ي قه���وة بوعباس 

بجان���ب »الفرض���ة« وهي 
أنواع  الذي يستقبل جميع  امليناء 
البضائع القادم���ة من اخلارج من 

الدول املجاورة عبر البحر.
العربية، هناك أيضا  الباد  في 
تاريخ كبير لبعض املقاهي، فمصر 
اشتهرت ببعض املقاهي مثل مقهى 
ال���ذي كان يجلس فيه  »جروبي« 
الكات���ب جنيب محف���وظ احلائز 
جائزة نوبل، وقهوة »الفيشاوي« في 
خان اخلليلي بحي احلسني، وقهوة 
»ريش وعكاش���ة« و»الكتبخانة« 
و»السنترال« وأتذكر مقهى جيجي 
في شارع فؤاد للجالية السودانية. 
وفي لبنان من أشهر املقاهي قهوة 
»االفراز« ومقهى الدروندي رغم أن 
املثل اللبناني الشهير يقول: »البيت 

هو أول املقتنى وآخر املبيع«.
وفي دمشق مقهى »احلجاز« اكبر 
مقهى شعبي في قلب دمشق ومقهى 
»علي باشا« في ساحة املرجة وهو 
ملتقى ألبناء العشائر عند قدومهم 
إلى الشام، وكذلك مقهى »الهافانا« 
بجانب جسر فكتوريا وهو ملتقى 
للكت���اب والصحافي���ني واملثقفني 

واألدباء.
مملكة البحرين عريقة باملقاهي 
خاصة يوم كان���ت عاصمة اللؤلؤ 
وملتقى البحارة وجتده اليوم في 
األس���واق القدمية التقليدية، وفي 

األردن مقهى »تشي تشي«.
في اململكة العربية الس���عودية 
نذهب ال���ى جيل جديد من املقاهي 
العربية ورمبا أكثرها طرافة وحداثة، 
ففي اخلب���ر ومنذ عام���ني تقريبا 
مت افتت���اح مقهى س���عودي يدعى 
»اوتاكوش���ي« خصصه مؤسسوه 
بالكامل للسجاالت الفكرية واألدبية.. 
وهذا جميل وال غبار عليه.. فلماذا 

نغفل هذا الشيء املجدي؟!
وهكذا هي املقاهي في كل مكان 
اختلفت عما كان���ت عليه، وبدأت 
كظاهرة صحية تخدم الناس وترفه 
عنهم، وحتولت إلى أماكن اهلل وحده 

هو الذي يعلم ماذا يدور فيها.

في الكوي���ت القدمية كان هناك 
مقهى أبوناشي الذي تأسس في عام 
1920 وهو أشهر مقهى كان الناس 
يتبادلون فيه األحاديث ويناقشون 
القضاي���ا، ويقال ان الذي أسس���ه 
رجل من ف���ارس يقال له »نويدر« 
تصغير السم نادر ويقع في ساحة 
الصفاة، واملقاهي في الكويت تأثرت 
كثيرا مبقاهي بغداد التي ظهرت في 
العش���رينيات مثل مقهى الزهاوي 
ومقهى الشط ويسمى »املصبغة«.

وفي عام 1944 ظهر مقهى القهوة 
البرازيلية ويقع في املباركية وهو 
أول مقهى أحضر النب من البرازيل 
وعرف باسم املقهى البرازيلي وكان 
يتردد عليه الش���باب املثقف وكان 
ملتقى للطبقة املثقفة وأسسه السيد 
عزت جعفر، ومن أبرز رواده املرحوم 
العتيبي  يوسف بهبهاني، ومحمد 
وعبدالعزيز احلميضي واألس���تاذ 
أحمد ش���هاب الدي���ن، رحمهم اهلل 
املقاهي تضم  جميعا، وأكيد كانت 
الوجه���اء وأصح���اب املصالح من 
أهل الكويت وملتقى العابرين من 
السفر ووس���يلة للتسلية، وكانت 
فئ���ة من الرواد حت���ب لعبة الداما 
الشهيرة وطبعا كان هناك »القدو« 
اللعينة  إلى الشيشة  اليوم حتول 

والدخان.
ذهب زمان أبو زيد الهالي والظاهر 
بيبرس واندثر أثر احلكواتية وبقيت 
سيرتهم في التاريخ وعند كبار السن، 
أما الشباب فهذا ال يعني لهم شيئا، 
مثلما اندثرت أجهزة النقال القدمية 
الى الي���وم بعد ان احتلت األجهزة 

الذكية قلوب الشباب والشابات.
وندع���و اهلل عز وجل أال تندثر 
الدشداشة والغترة والعقال بعد أن 
داهمها الش���ورت و»التي شيرت«! 
وشعور مرفوعة كأنها األسود وال 
تش���بيه ألنهم في حقيقتهم نعاج 

خائفة.
الرئيسي  الى موضوعنا  نعود 
في االس���تراحة »املقاهي« فأقول: 
نعم.. ال أنكر أن املقاهي في الزمان 
القدمي كانت لاس���تراحة وتبادل 
األحاديث واألخبار وعقد الصفقات 
واأللعاب )الكوت � الداما � الدومنة( 
وكان املشروب هو الشاي األسود، 
أما الوجهاء واألغنياء فلهم القهوة 
البرازيلية، يقول طاغور: إيه أيتها 
الدنيا، لقد قطفت وردتك، وضممتها 
إلى قلبي، فوخزتني شوكتها، فاليوم 
هناك شاي أخضر وموكا و و و...

املقاهي في القدمي كانت  تعكس 
عبق املاضي ووجه احلياة االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية ولم تكن 
مجرد جلسة عابرة لقضاء الوقت 
وامنا كانت حياة وحتل في جلساتها 
أعت���ى املش���كات، وتعق���د كبرى 
الصفقات، وهي بحق بصمة ال متحى 
خاصة وأنت متر لتسمع »القوانات« 
اي األسطوانات وهي تعلي الصوت 
في خضير بوعزيز وداخل حس���ن 
وزهور حس���ني ووحي���دة خليل 
بأصوات محمد زويد وعوض الدوخي 
الكويتي ومحمود  وعبداللطي���ف 
الكويتي وعودة املهنا وعواد سالم 
البصرة  وعائشة املرطه وبستات 
وكبار املغنني العراقيني. وكانت مكانا 
مفضا للمتقاعدين وكبار الس���ن 
والكل مستمتع بالشاي »السنكني« 
على الفحم ودالل القهوة العربية، 
الذين  ومثلهم أصحاب »االب���ام« 

املقاهي وما أدراك ما املقاهي؟..هل املقاهي مالهي؟ ..أم بالوي؟ ..أم دواهي؟

نرى املقاهي مرة نسكت، وأخرى نتعجب، مرات نرى إثيوبيات أو فلبينيات! عدا طبعا اجلنس الثالث! 

وما يسمى هات وخذ واطلع وهم من قارة واحدة في منطقة حولي والنقرة!

مرة يكون املقهى صغيرا وآخر دورين! 

هل املقاهي أماكن موبوءة؟ أم أشكال متعددة وتنوع في املسارات واملمنوعات؟ 

أكيد فيها أشرار، وخفايا ال يعلمها إال اهلل، خاصة انها تضم جميع اجلنسيات ولرمبا تكون عاملية التنوع ..

يقولون: املقاهي طق حنك!  أو للهذرة والسوالف وقضاء الوقت وما وراء االكمة!

والسؤال: ملاذا حتول املقهى الى ستاد رياضي للمناسبات الكروية واملباريات؟ 

هل لغالء »الكرت« بعد أن مت احتكار النقل الكروي؟ أو ألن الزمن تغير؟ ..وتناسوا مقولة شكسبير: قد ضيعت 

الوقت، واآلن الوقت ضيعني ..هل صحيح أن هناك فئة من الشباب أصبحت املقاهي مسكنهم الدائم؟

وهل املقاهي شريكة للزوجات؟! ..هل هي البيت الثاني للرجل؟ وملاذا يقصدها الشباب دون كلل أو ملل؟ 

وهل ظهور جيل جديد من املقاهي النس�ائية ويقتصر ارتيادها على النس�اء فقط مقبل على توسع ومتدد 

كما تفعل داعش؟!

بقلم: يوسف عبدالرحمن
y.abdul@alanba.com.kw

قهوة بوناشي بس��وق التجار، قهوة 
الدهن بسوق الدهن، قهوة بوعباس بفرضة 
اجلوالن، قهوة مال عباس مقابل الفرضة، 
الطواويش بسوق البدر، ميرزا هادي بسوق 
البشوت، مارضا بوعلي قرب الفرضة، قهوة 
اليعود بالس��وق الداخلي، الريس مبناخ 
اإلبل، النوخذا بالسوق الداخلي، خضير 
بالصفاة، الرقاع بسوق الغربللي، نويدر 
بسوق احلرس، جويدر بسوق التناكة، قهوة 
العوضي بالشارع اجلديد، الصومالي بسوق 
احلرس، ناصر مسجد النبهان، ابن قهيم 
بساحة الصرافني، بوعاشور وعبدالغفار، 
قهوة زم��ون وعباس بالصفاة، بن عقاب 
بس��وق الغربللي، قهوة احلمارة بسوق 
البش��وت، البرازيلية بسوق الداخلي، بن 
رنان وقهوة سلطان، قهوة حاجي بغرب 
األمن العام، قهوة بولند بس��وق التناكة، 
قهوة كرم باملناخ القدمي، ابن حيدر بسوق 

التناكة، وعيسى البلوشي.

إنني أتوجه بكالمي هذا إلى هيئة الشباب 
والرياضة وكل جمعيات النفع العام املهتمة 
بقطاع الش��باب كي جنيب عن سؤال واحد 

وهو: لم يذهب الشباب إلى املقاهي؟
إن عرفنا أن جنيب عن هذا السؤال، فهذا 
يعني أنن��ا وضعنا يدنا عل��ى احلل األمثل 
حملاربة هذه الظاهرة اخلطيرة، وأنا شخصيا 

كتربوي وإعالمي أراها فيما يلي:
- افتق��اد وس��ائل الترفي��ه أي��ام العط��ل 

واإلجازات.
- الهروب من املش��كالت والشعور بالوحدة 

وضعف الوازع الديني.
- غياب حمالت التوعية املبنية على أس��س 

علمية.
القوان��ني واللوائ��ح اخلاص��ة  - ضع��ف 

باملقاهي.
- عدم تطبيق قانون منع التدخني، فالسجائر 

مفتاح كل شر.
أيها القراء الكرام، في نهاية هذه االستراحة 
أقولها صريحة وأعرف أن املقاهي اليوم »شر 
ال بد من��ه« ألنها ظاهرة ذات أبعاد مختلفة، 
وإنني من هنا من »األنباء« أحيي وأشد على 
كل يد تريد أن تصلح هذا احلال املعوج ألن 
املقاهي أنواع ومس��تويات، وهي مشروع 
ناجح بكل املقاييس بعيدا عن احلالل واحلرام، 
وأقوله��ا: »القابض على دينه كالقابض على 

جمر النار.. اللهم بلغت اللهم فاشهد«.

أهم املقاهي القدمية

آخر الكالم

دعوة
االستراحة في العدد القادم ستطرح قضية 
»الش��بو« وهو اخطر انواع املخدرات التي 

تفتك بعقول ومستقبل شبابنا.
فمن لديه رأي يبعثه على االميل.

توافر السيولة املالية وعدم وجود 
إج���راءات رقابية صارمة على مثل 
هذه اخلدمات وتذكروا الفضول وأن 
املمنوع مرغوب، يقول علي بن أبي 
طالب ÿ: »الدنيا ممر إلى دار مقر، 
والناس فيها رجان، رجل باع فيها 
نفس���ه فأوبقها ورجل ابتاع نفسه 

فأعتقها«.

مفاسد متوقعة

أيها اآلباء وأيتها األمهات
إنني اكتب اليوم لكم عن املقاهي 
وأرجو أن تدققوا فيها كثيرا، فبعضها 
يستمر ليا حتى الفجر، وهذا ضياع 
لوقت أوالدكم، وهناك طبعا صحبة 
فاسدة وأمراض كثيرة قد ُتنقل نتيجة 
غرق هذا الشباب في أوحال الدعارة 
والفساد، إضافة الى أساليب خايا 
اإلرهاب والتخريب والدعوات الهّدامة 

ولرمبا حتى التجسس!
إنني اليوم أتكلم مبنتهى الصراحة 
وحديثي لآلباء واألمهات، وللشباب 
أيضا احذروا جدا الشخصيات والكتب 
الهّدامة التي تدعو إلى التشكيك في 
الدين اإلسامي وأذكركم بأن النفس 
أّمارة بالسوء وتدعو صاحبها إلى 
اللهو والعب���ث، يقول اهلل تعالى: 
)فا تغرنكم احلياة الدنيا � سورة 

لقمان: 33(.
علينا جميعا ف���ي هذا املجتمع 
أن نتوقع مفاسد كثيرة من انتشار 
املقاهي وأال نقف حيارى عاجزين 
عن حماية أبنائنا وإصاحهم وعلينا 
جميعا أن نزيل الفجوة بيننا وبينهم 
ألننا في املجتمع كاجلسد الواحد إذا 
فسد منه عضو أدى ذلك إلى فساد 

الكل.. يقول الشاعر:
وم��ن يك ذا ف��ٍم مرٍّ مريض

يجد م��راً ب��ه امل��اء الزالال

انني كأب أعرف أبا لم ير ابنه منذ 
عيد الفطر ألن االبن يخرج من دوامه 
ويواصل في املقهى حتى ش���روق 

الشمس ما لم يكن عنده دوام!

المقاهي الشعبية

في الكويت مقاٍه شعبية افتتحت 
في عام 1977 وكان رائد هذه الفكرة 
اجلميلة األستاذ عبدالرحمن املزروعي 
وهذا إنسان جميل من الزمن اجلميل، 
ولقيت الفكرة استحس���ان اللجنة 
العليا للترويج السياحي ومت افتتاح 
أول مقهى في منطقة القبلة ثم في 
الشرق عام 1978 والساملية في 1978 
وفي ابو حليفة وفيلكا في عام 1979 
وكانت العوائل الكويتية ترتاد هذه 
املقاهي وتقضي وقتا ممتعا، حيث 
يقدم »الشاي - القهوة - وأكات 
قدمية - الكباب والكاوي والباجيا 

والنخي وخبز الرقاق«.
كان���ت مقاهي بس���يطة وكنا 
الع���رب واألجانب  نأخذ ضيوفنا 
لها ويفرحون بها وكانت جتس���د 

بنكهتها عبق املاضي وأصالته.
الي���وم مطلوب تطوي���ر هذه 
املقاهي وال أرى ما مينع أن جتاري 
التقدم وأرجو من وزارة الشؤون 
وهي املش���رفة عليها أن تش���كل 
جلنة ش���بابية وتأخذ منهم أفكارا 
ومقترحات وتقدمها من خال هذه 
املقاهي والتي استهدفت من أعداء 
الكويت وفجرت بعضها ألنها متثل 
روح األس���رة الكويتي���ة الواحدة 

املترابطة.


