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ه�: ق�شة اأول مكتبة اأهلية

ومل تتوقـــف اإ�ســـهامات عائلـــة الزنكي عند هذا احلد، واإمنا ا�ســـتمرت   

لتقدم لنا منوذجا جديدا من االأدوار الثقافـية فـي جماالت اأخرى، حيث قدمت 

لنـــا �ســـاحب اأول مكتبة اأهليـــة فـي تاريـــخ الكويت فـي الع�ســـر احلديث، وهو 

املرحـــوم حممد اأحمد الرويح، (اأمه �ســـيخة بنت اإبراهيم بن ح�ســـني الزنكي)، 

رحمـــه اهلل، ابـــن اإحـــدى ال�سخ�ســـيات الكويتية التـــي لها ذكر طيـــب عند اأهل 

الكويت قدميا.

ولـــد املرحـــوم حممد اأحمـــد الرويح رحمـــه اهلل فـي عـــام 1889م فـي   

الكويت، وهو من عائلة �سكنت الكويت قـديـمـا فـي احلـي ال�سرقـي، اأحـد اأحـيـاء 

مـديـنــــة الكويـــت القدمية، ترعرع رحمه اهلل فـي منـــزل والده، الكائن فـي حي 

الدبو�ص، القريب من فريج الزهاميل.

بداأ املرحوم العم حممد الرويح درا�سته فـي �سن   

ال�ساد�سة، ودر�ص فـي مدر�سة ال�سيخ اأحمد الفار�سي 

رحمـــه اهلل، وتعلم على يديه القـــراءة وحفظ القراآن 

الكـــرمي ومبادئ احل�ســـاب، ولرغبته فـي زيادة قدرته 

على القراءة، تعلم فـي مدر�ســـة املرحوم عبدالوهاب 

احلنيان، حيث ق�ســـى فـيها مدة �سنتني، حتى اأ�سبح 

قادرا على قراءة الكتب التي كان يرغب فـي قراءتها، 

وعندما كرب �ســـعر والده رحمه اهلل فـي حاجته اإىل ابنه حممد فـي العمل معه 

فـي »الدكان«، الواقع مقابل م�ســـجد ال�ســـوق القدمي، لكي ي�ســـاعده، حيث قام 

باإخراج ابنه حممد من مدر�سته، ليظل بجانبه لي�ساعده فـي عمله فـي الدكان.

احلاج حممد اأحمد رويح

رحمه اهلل
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بـــداأت عالقته بالقـــراءة من خالل حر�ســـه رحمه اهلل علـى جمال�ســــة   

الكـثــــري مـــن املثقفـني ورجال االأدب مـــن اأهل الكويت فـي ذلـــك الوقت، ومنهم 

املرحوم ال�ساعر حممود �سوقي االأيوبي رحمه اهلل، وذلك خالل الرحالت الربية 

الأ�ســـاتذة املدر�ســـة املباركية، عام 1918م، وكان ال�ساعر حممود �سوقي االأيوبي 

خـــري عون و�ســـديق له فـي جمال�ـــص االأدب فـي ذلك الوقت، وقد قام ال�ســـاعر 

االأيوبي بتزويده بكل ما يحتاجه من كتب لقراءتها.

وفـي اإحدى املرات، وخالل جلو�سه مع كبار ال�سن من رواد االأدب وال�سعر   

فـي ديوان عمه، �ســـادف رجاًل �ســـريراً فـي هذا املجل�ص، يروي للح�سور ق�سه 

عنـــرتة بن �ســـداد، فلمـــا انتهى الرجل طلب منه العم حممـــد الرويح رحمه اهلل 

تزويده بهذه الق�ســـة لقراءتها، ولكن الرجل ال�ســـرير �ســـخر منه قائال له »اأنت 

�ســـغري ال�ســـن، وال تقدر على قراءتها، وق�سة عنرتة املكونة من ثمان جملدات، 

لي�ص مبقدورك دفع ثمنها«.

وكان لكالم الرجل ال�سرير اأثر كبري على العم حممد، اأدى اإىل اإ�سراره   

على اقتناء هذه الق�ســـة، وبعد اأيـــام، وبينما هو جال�ص فـي دكان والده املرحوم 

اأحمد الرويح رحمه اهلل، اإذا برجل ميني يعمل مرا�ساًل فـي القن�سلية الربيطانية، 

وكان كثري املرور على الدكان، الأنه فـي نف�ص الطريق اإىل القن�سلية الربيطانية، 

حامـــال معه الكتب والر�ســـائل لل�ســـفارة، قد مـــرَّ من اأمام الـــدكان، فطلب منه 

اإح�سار ق�سة عنرتة، وما هي اإال اأيام، فاإذا باملرا�سل يح�سر الق�سة، فا�سرتاها 

العم حممد رحمه اهلل منه مببلغ ن�سف روبية، فقراأها وباعها لرجل اآخر مببلغ 

روبيتـــني، بعد اأن قراأها �ســـعر العم حممد بحاجة كبرية ل�ســـراء الكتب وبيعها، 

والتقى بال�سديق اليمني مرة اأخرى، وطلب منه تزويده بكتب الق�س�ص وال�سعر 

واالأدب، حيـــث قام اأي�ســـا بتزويـــده بالدول التي تتوافر فيهـــا الكتب، كالبحرين 
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والهند وم�ســـر، لكي يكون فـي مقدوره ا�ستريادها. وكان جلده من اأمه اإبراهيم 

ابن ح�ســـني الزنكي االأثر الكبري فـي ت�ســـجيعه ماديا فــــي اقتناء الكتب العلمية 

واالأدبية فـي ذلك الوقت.

قام العم حممد الرويح رحمه اهلل مبرا�سلة اإحدى دور الن�سر فـي الهند،   

ل�ســـراء بع�ص كتب االأدب وال�ســـعر والق�س�ص، وو�ســـلت الكتب اإىل الكويت بعد 

اأيـــام، وكان �ســـعـرها 400 روبـيــــة، حيـث �ســـعـر املرحـوم العــــم مـحمـد الرويـح 

رحمـه اهلل بالـحـرج من والده رحمه اهلل، لعدم توفر املبلغ املطلوب ل�سراء هذه 

الكتب، فقام باإبالغ �سديق لوالده ف�ساعده فـي توفـري املبلغ، فت�سلم العم الكتب 

القادمة، ثم قام بعر�سها.

فــــي عام 1920م مت عر�ص الكتب للبيع، والقت اإقباالً من اأهل الكويت،   

الذين تهافتوا على اقتناء مثل هذه الكتب مقابل اأ�ســـعار منا�ســـبة، مما اأدى اإىل 

ا�ســـتمرار العم حممد الرويح رحمه اهلل فـي ا�ســـترياد املزيد من الكتب لبيعها، 

وتكـــون له راأ�ص مال، وقام بعدها بافتتاح اأول مكتبة فـي تاريخ الكويت، بالقرب 

من م�سجد ال�سوق القدمي، والقت املكتبة اإقباال كبرياً من قبل اأهل الكويت، مما 

دفعـــه اإىل البحث عن مكان اأكرب، حيث افتتـــح مكتبة غري االأوىل التي افتتحها 

�ســـابقاً، وذلـــك فـي عام 1923 ميـــالدي، فـي »�ســـارع االأمـــري، املباركية« وقـام 

با�ســـتـرياد الكثيـر من الكتـب من البـحرين وم�سر والهند وبـيـروت، وقام بعدها 

باإح�ســـار ال�ســـحف واملجالت، وفتح جمال اال�ســـتعارة لبع�ـــص مرتادي املكتبة، 

لقراءة الكتب واإرجاعها، وانتقلت املكتبة فـي عام 1927 للميالد - التي عرفت 

الحقاً با�ســـم »املكتبة الوطنية« - اإىل املقر الذي ت�ســـغله فـي ال�ســـوق الداخلي 
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القدمي، حيث برز دورها، وا�ستهرت كاإحدى اأ�سهر املكتبات فـي الكويت، وظلت 

فــــي موقعها منذ ذلك احلني، حتى مت جتديد ال�ســـوق الداخلي حيث ظلت فـي 

نف�ص مكانها.




