
1 
 

 

   توطئــة 

، خالل عقد الستينات من    كتشافي لشغفي بالفنون القديمة حينما كنت أدرس في القدسإ كان أول  

ية بالذات وال سيما المباني اإلسالمية  بفتتنت  إتلك المدينة العتيقة    . ففي  الماضيالقرن   المباني األثر

ولما كانت هذه   ،  العشرين منذ القرن السابع وحتى القرن    والمتواترة زمنيا  ،    حصى عددا  التي ال تُ

ية جزءا   بذور التوق للتعرف إلى إنجازات الفنون    ، وغرست في    فخرا    يمن تراثنا فقد مألتن  المباني األثر

 .  اإلسالمية

تجس   المتوق  وقد  الوعي  هذا  اإلسالميةد  القطع الفنية  بجمع  شروعي  مُ   د في  منتصف  نذ  ، 

نذ البداية كانت لدي الرغبة في أن أشرك اآلخرين في حماسي  . ومُ   السبعينيات من القرن الماضي

رغبة شاطرتني إياها زوجتي الشيخة حصة    ، وهي    لهذه اآلثار المذهلة والمتصلة إلينا من الماضي

رض المجموعة  جت جهودنا بع. وقد تو    بعد مديرة لمتحفنا  فيما، التي غدت    صباح السالم الصباح

ت ، حيث ظل    م1983فتتح في فبراير  أُ الذي   ،  الوطنيفي مبنى خاص بها في مجمع متحف الكويت  

،    تساعها وبشموليتهاإتميز المجموعة بتو   م1990دوان العراقي في العام  عمعروضة هناك حتى ال

 .  السنوات  طراد على مر  إكما أنها تنمو ب

، والهندية منها    ل الحلي اإلسالميةشك ت، كان يعني منذ البداية أن ت  ولعي بفنون الصياغة ثم إن  

. وقد نما هذا الفرع بوتيرة متسارعة بشكل عام طوال هذه  في مجموعتي حيويا    ، فرعا   بالذات

ء  ، ولتغدو بذلك عملية االنتقا   ةي مع تطور المجموعي، وكان من الطبيعي أن يتطور وع  السنوات

 دقة.أكثر  

تمثلت في وجود عدد    ولعل العقبة الكبرى أمام رغبتي في جمع الحلي الهندية المبكرة والمهمة

. ولم يكن    األخرى   للفنون  الفا  خ    ،  بها، أو اإلصدارات التي يمكن االسترشاد    محدود من المجموعات 

واإلحساس بندرة القطع المنتقاة  ،    ، واالعتماد على الحس الجمالي  أمامنا سوى االستعانة بالخبرة

يجيا    غير أن    .  وجودتها ، إلى مجموعة ذات    ، وخاصة في السنوات األخيرة  المجموعة بدأت تصل تدر

، والتي أظهرت    عتبار مما أمكن معه دراسة الخصائص والجوانب المختلفة للتحفإلقيمة جديرة با
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لنا  أه      ، األمر الذي جعلنا في موقع مميز  ير منهاالضوء على الكث، وألقت    العالقات والتباين فيما بينها

 .  ، رغم أجواء المنافسة المتزايدة   أعمق  ةيراودنتقاء القطع بحكمة  إل

نجذاب نحو  إ، أن أشعر ب  ، أنه كان من الطبيعي بالنسبة لي كمواطن من منطقة الخليج  وفي الواقع

ألهل    ، إذ أن    بالمشغوالت المجلوبة من شبه القارة الهنديةلفة الطويلة  لإل  ، نظرا    الهند والفن الهندي 

بطهم بها صالت طبيعية   الخليج معرفة قديمة بالهند ، نشأ عن    ، وتقارب وثيق مغرق في القدم  ، وتر

ية الممتدة عبر عصور قديمة . هذا إلى جانب عالقة خاصة    ستمرت حتى القرن الحاليا،    التجارة البحر

  بأنها األفضل  لت في آللئ خليجنا التي اشتهرت عالميا  ، تمث    ناعة المجوهراتأخرى ومهمة تتعلق بص

 والتي كانت الهند وجهتها األكثر أهمية.

. فال    أكثر ما جذبني هو فن المصوغات الهندية الذي دفعني أيضا نحو استكشاف أبعاده  غير أن  

   ، أو بقائها طي المجهول  ته هذه األعمال الفنية تحول دون ضياعهاما أنتجـ  أفضلحيازة   شك أن  

ا  ثقة من أن إتاحتها للجمهور بهذ   ى. وإني لعل  كما أنها تمكن المهتمين بهذه األعمال من دراستها

، من   ستمكن العديد من الباحثين والطلبة في العالم –من خالل الكتب والمعارض   –الشكل 

ف بعد لدى قطـــاع واسع من  عر  ا تُبعــاد لم  أ، وتسهم في تحفيز    ستشراف آفاق جديدة غير مسبوقةإ

يقــة ل  الناس حول العالم يم    همحتفاء بالفنانين المجهولين في جل  إل. وهذا في رأيي أفضــل طر ، وتكر

من توريث هذا القدر من    –هم لكسب رزقهم  نأثناء سعيهم في مه  –، أولئك الذين تمكنوا    تراثهم

 .  البهجة والفرحة للكثيرين

 ناصر صباح األحمد الصباح             

 ر المغولية الهندية في العص الصياغ فنون    – كتاب ذخيرة الدنيا  
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