
الت�سامح كريال.. 
التي  الهندية  الواليات  اإحدى  كريال 

املو�سمية،  واأمطارها  بطبيعتها  متتاز 

املتنوعة،  واأديانها  اال�ستوائية،  وغاباتها 

كان  الذي  الدافع  ما  ذلك  كل  بني  ومن 

الفوتوغرايف  قبل  من  ا�ستق�سادها  وراء 

زار  الذي  اجلائل  وهو  اخلان  عبداهلل 

عنه  �ساألُت  ما  ذلك  الدول؟  من  العديد 

الت�سامح  مدينة  باأنها  اجاب  الذي  اخلان 

اخلالبة،  وطبيعتها  ملناظرها  »فباالإ�سافة 

وكونها اإحدى اأبرز البلدان االآ�سيوية التي 

اخلليج  اأبناء  مع  وثيقة  بعالقة  ترتبط 

طبيعة  اأن  اإال  البحرين،  واأبناء  العربي، 

م�سيفاً  مده�سة«  فيها  الديني  الت�سامح 

باأنهم ميتلكون ما ال منلك يف بالد ال�سرق 

»هناك  الديني  الت�سامح  وهو  العربي، 

وم�سجدا  للبوذ،  معبدا  ي�سم  واحد  �سارٌع 

وهذا  للم�سيحيني،  وكني�سة  للم�سلمني، 

عك�سه  على  حر�ست  التي  االأ�سياء  اأجمل 

الو�سول  يحاول  فاجلميع  �سوري،  يف 

اإىل اهلل بطريقته، دون اأن يعتدي اأحٌد على 

االآخر«.

والطبيعة احلياة  كريال.. 
 54 املعر�ض  هذا  يف  اخلان  يقدم 

خالل  التقاطها  مت  ملونة،  �سورة 

وكانت  عبداهلل،  للفوتوغرايف  رحلتني 

ال�سيف،  مو�سمي  خالل  الرحلتان  هاتان 

على  بالرتكيز  اخلان  عني  وقد  وال�ستاء. 

لهذا  كريال؛  يف  والديني  الثقايف  التنوع 

على  تدلل  التي  ال�سوارع  لتلك  اإبرازا  جند 

خمتلف  ت�سم  والتي  التعاي�ض،  طبيعة 

طبيعة  يعك�ض  مما  العبادة،  دور  اأنواع 

احلرية الدينية يف تلك البالد. 

حياة  طبيعة  اخلان  يهمل  ال  كما 

خالل  من  يج�سد  اإذ  كريال،  يف  االإن�سان 

�سوره اأمناط حياتهم، وطبيعة معي�ستهم، 

باالإ�سافة  وطقو�سهم،  ملهنهم،  وممار�ستهم 

وامل�ساكن،  الطعام،  �سنوف  ملختلف 

واالأ�سواق، وجممل احلياة يف تلك البالد.

ويعر�ض عبداهلل كذلك �سوراً للطبيعة 

حيُث  كريال،  بها  ت�ستهر  التي  الرائعة 

والغابات  واحلقول،  ال�سواطئ،  جند 

النباتات،  اأ�سناف  وخمتلف  اال�ستوائية، 

بتقنية  اخلان  التقطها  التي  والزهور 

اخلان  عنه  يقول  الذي  الدجتل،  الت�سوير 

ال  كونه  للبيئة  �سديق  »ت�سوير  باأنه 

الت�سوير  يف  كان  كما  كثرياً  ماًء  ي�ستهلك 

االآدوات  من  للعديد  باالإ�سافة  البدائي، 

الت�سوير  ي�ستدعيها  ال  التي  واملواد 

احلايل«.

م�ستقبلية م�ساريع 
على  عبداهلل  الفوتوغرايف  يعتزم 

والتي  امل�سورة،  الكتب  من  العديد  اإ�سدار 

ويح�سر  منها،  اأربعة  اأ�سدر  اأن  لُه  �سبق 

مو�سوعه  االأول  كتابني،  الإ�سدار  حالياً 

الأكرث  �سوراً  وي�سم  البحرينية،  القرى 

كتابه  اأما  اململكة،  قرى  من  قرية   65 من 

الثاين، فيتناول بيوت البحرين القدمية.

على  اخلان  يعمل  لذلك،  وباالإ�سافة 

االأيام  يف  اأخرى  كتب  اأربعة  اإ�سدار 

هذه  و�سور  موا�سيع  اأعد  وقد  القادمة، 

ومن  تنفيذها...  يف  و�سي�سرع  الكتب، 

عن  وكتاب  النخلة،  الكتب،  هذه  موا�سيع 

حياته،  خالل  اخلان  �سورهم  اأ�سخا�ض 

 400 من  اأكرث  الكتاب  هذا  �سي�سم  حيُث 

�سورة بورتريه الأ�سخا�ض خمتلفني.

الكتب  من  العديد  للخان  اأن  يذكر 

»عبداهلل  كتاب  اآخرها  وكان  امل�سورة، 

اخلان.. معجم العني« الذي ي�سلط ال�سوء 

على �سرية اخلان نف�سه، ويت�سمن ف�سوال 

من اأبرزها »اأبي واأمي والبيت كله �سور«، 

وندمت  اأ�سوره  مل  »ما  البحر«،  »جنّيات 

»ق�س�ض  التعب«،  اأخو  »الت�سوير  عليه«، 

»معجم  املرايا«،  »ف�سة  ال�سورة«، 

ي�سافرون«..  ثالثة  ال�سوء  »اأّول  العني«، 

الروائي  األفها  التي  الف�سول  من  وغريها 

املحرو�ض. والفوتوغرايف ح�سني 
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ي�ستمر معر�سه حتى ال�ساد�س من يوليو مبركز الفنون

الفوتوغرايف عبداهلل اخلان عاك�سًا بلد اهلل
عنون  هكذا  اهلل«  بلد  »كريال؛ 

الفوتوغرايف عبداهلل اخلان معر�ضه 

الثقافة  وزيرة  افتتحته  الذي 

ال�ضيخة مي اآل خليفة م�ضاء االأحد 

الفنون«  »مركز  يف  يونيو(   22(

من  ال�ضاد�س  حتى  ي�ضتمر  والذي 

احتفاء  مع  متزامناً  املقبل،  يوليو 

ال�ضياحة  عا�ضمة  بكونها  البحرين 

جاء  معر�ٌس   .2014 االآ�ضيوية 

على  الوالية،  لتلك  ما  ليعك�س 

القارة  ل�ضبه  اجلنوبي  ال�ضاحل 

على  خ�ضو�ضية  من  الهندية 

الذي يخت�س به  امل�ضتوى اجلمايل 

املكان، وعلى امل�ضتوى الديني الذي 

ميثله التعاي�س بني خمتلف االأديان، 

يف  عك�ضه  اخلان  تق�ضد  والذي 

العديد من �ضوره.

املحرر الثقايف

وزيرة الثقافة خالل افتتاح معر�س اخلان

 طبيعة حياة االإن�ضان يف كريال

طبيعة  )اخلان(  يهمل  ال   
كريال،  يف  االإن�سان  حياة 
اإذ يج�سد من خالل �سوره 
وطبيعة  حياتهم،  اأمناط 

معي�ستهم...

»كريال بلد اهلل«

 معر�س ي�سم 54 

�سورة مت التقاطها 

خالل رحلتني...


