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روحانية،  بيئة  يف  نشأت 
فعائلتي كانت دوماً متدينة 
وإهتاممي  )مسيحية(، 
باألديان يعود بالتأكيد إىل تلك النشأة. 
جرّبت الكثري، قرأت وبحثت يف العديد 
من األديان، سافرت إىل عدد ال يحىص 
العامل وكّونت شبكة واسعة  من دول 
من األصدقاء. هاجرت يف العام 1978 
من بلدي )أملانيا( واستقر يب املطاف 
تبلور  لإلسالم  عشقي  الدامنارك.  يف 
الجّم  بتواضعهم  املرصيون  مرص.  يف 
إنفتاحهم  أنىس  أن  دون  وأريحيتهم، 
)مقارنة بالكثري من املسلمني( دفعوين 
إىل التعمق والتأمل، فاعتنقت اإلسالم 

منذ عام 1992.
زواجي من إمرأة صومالية قابلتها يف 
من  أقطن مؤقتاً  إيطاليا، حيث كنت 
يف  أيضاً  ساهم   1991 إىل   1990 عام 

بناء إتجاهي الروحي.
كحريف،  التصوير  مجال  يف  أعمل 
األشخاص  بتصوير  أقوم  حينام  أما 

واألماكن فإنه فن أهواه.
أرحل  مكان  كل  يف  املسلمني  أّصور 
إليه، حياتهم، أماكنهم وسحناتهم التي 
قد تختلف من مكان آلخر، وعىل وجه 
تثري  والعامرة  جوامعهم.  الخصوص 
الذين  الناس  تعكس  ألنها  إهتاممي 

مشاهدي  أجعل  أن  أريد  ميارسونها. 
صوري متفهمني لإلسالم. 

الله،  هناك طرق عديدة للوصول إىل 
لذا أرى أن الوقت قد حان للمسلمني 
واملذاهب  الطرق  هذه  إلحرتام  أيضاً 

املختلفة. 
الرسالتان  هام  واملحبة  السالم 
الصحيحتان، وأرفض أن يقوم مذهب 
بفرض رأيه عىل املذهب اآلخر. بعض 
بعد  األصولية  إىل  يتوجهون  املغرتبني 
هجرتهم، واألصولية مل تكن ولن تكون 
أصولية  يزدادون  هم  أحد.  لصالح 
والعنرصية  اليمينية  واألحزاب  هنا، 
بقية  أّما  األنصار،  من  املزيد  تكسب 
دامناركيني  أكانوا  الشعب، سواء  أفراد 
أو مسلمني، فإنهم يتحولون إىل رهينة 

ويعانون من آثار هذا املّد.
العاديني،  املسلميني  بتصوير  أقوم  أنا 
يقومون  عملهم،  يؤدون  الذين 
باصطحاب أطفالهم إىل دور الحضانة، 
يهتمون  ألنهم  دراجاتهم  يقودون 
صورة  كل  تحت  وهكذا.  بالبيئة.. 

رشح لها.
إىل  ليتوانيا  من  جامع  صورة  ضع 
عىل  القاهرة،  من  آخر  جامع  جانب 
وخالفاً  تشابها  سرتى  املثال،  سبيل 

عجيباً يف ذات الوقت.

أحمد كراوزن )تصوير الخرب(، بقية الصور عىل هذه الصفحة من تصويره

الفن��ان املص��ور أحم��د 

كراوزن س��يعرض أعامله 

يف مع��رض يقيم��ه معهد 

الدامناريك-املرصي  الحوار 

يف القاهرة، من 12 إىل 13 

أبريل. هذه أول مرة يعرض 

فيها خارج الدامنارك، بعد 

عّدة معارض فردية يف كل 

أنحاء الدامنارك.

ك��راوزن ُيحّدثنا فيام ييل 

عن نفسه، كفنان، إنسان،

ُمفّك��ر ومعتن��ق ديان��ة 

جديدة.

لقد

اجلامع يف ليتوانيا ي�صبه، لكنه 

يختلف عن اجلامع يف م�صر

مئذنة جامع يف ليتوانيا

جامع آخن )أملانيا(

مئذنة جامع يف روسيا البيضاء
واجهة من جامع يف بريطانيا

مشهد داخيل لجامع يف السويد

ومصّلون ضاقت بهم جوامع كوبنهاغن الصغرية، يؤدون الصالة هنا يف عراء فيله پاركنسقف قبة جامع يف هولندا




