مقدمــة
لم يبدأ الشيخ ناصر جمع اآلثار اإلسالمية بهدف إقامــة متحف  ،فهو يبلغ من التواضع حدّا لم يكن
يتص ّور معه أن إقبالــه على اإلقتناء سوف يتمخض في النهايــة عن إنشاء متحف  ،كما أن ولعه بجمع
اآلثار الفنيـّة قــد نشأ أساسا على ما يبدو من رغ بته في إعــادة نماذج الفن اإلسالمي إلى أرض اإلسالم
 ،أما اآلن وقد شغلت نحو  1000قطعة فنية من مجموعته مكانها في دار االثار اإلسالمية ضمن
متحف الكويت الوطني فاني على يقين بأنه أكثر عجبا من غيره في كل ما يرى .
ففي أقل من ثمانية أعو ام بقليل تمك ن رجل واحد تحدوه الرغبة في إعـادة قطع فنيــة أبدعتها حضارة
بذاتها (هي في واقــع األمر حضارته) ضمن الحدود الجغرافيــة لتلك الحضارة  ،تمك ن من إنجــاز ما لم
ينجزه من قبله أبدا إنسان  ،أال وهو إقامة متحف للفن اإلسالمي  .وهذه المجموعة التي ال تقتصر
على عصر بذاته أو على مكان معين أو شكل فني واحد إنما تعتبر أكبر مجموعة شاملة في العالم
اإلسالمي  ،وترقى إلى مصاف المجموعات الفنيــة العظيمـة األخرى ضمن هذا الفن في برلين
ولينينغراد ولندن ونيويورك وبار يس  ،ومن مجموعات عكف على تجميعها كثيرون (وغالبا على
إ متداد ما يز يد على قرن من الزمان).
يتميز الشيخ ناصر بأنه من المولعين بجمع اآلثار الفنية  ،فضال على أنه ذو اق بالبديهة  ،وصاحب
حس مرهف وعين مدر بـة وذاكرة حافظة  ،كما أن له حماسة ال تنفذ  ،تعزّز قواه إذا ما طال به
البحث عن قطعة فنية معينة  ،وهدوء طبع يسنده ويالزمه أثناء السعي إلى اقتنائها  ،وغراما أصيال
باألشياء الجميلة عموما والفن اإلسالمي بصفة خاصة  ،وهو ما يظهر في الطر يقة التي يعنى بها
باألثر الفني الذي يقتنيه وباإلهتمام الذي يغدقـه عليه.
ويجمع الشيخ ناصر بين هذا الولع بإقتناء اآلثار الفنية وبالفن نفسه  ،وبين تواضع أصيل وسمو
نفس وشخصية آسرة جذابة فضال عن صراحته وبساطة نفسه وما يتحلى به من روح الدعابة.
وأخيرا عندما تصبح الهواية واجبا يتعين القيام به  ،مع ما يترتّب على ذلك من متطلبات وضغوط
على وقت اإلنسان وجهده  ،فإ ن الروح التي يتم بها انجــاز هذا الواجب إنما تتأثر بقوة بمـدى التأييد
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والدعم اللذين يلقاهما المرء من أفراد أسرته  ،ولقد كانت الشيخة حصة مصدر إلهام دائم وعون
كبير لزوجها طيلة السنوات التي قضاها في اقتناء اآلثار الفنية .
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