
און האיסלאםיחדר הבופה במוז  

 // נח אנגלהרד  91.1פסטיבל מנופים 

[9] 

נבחר להיות ממוקם  , אשראון לאמנות האיסלאםיבמוז להתקיים בחרנ נושא "חתימה"ני של הכנס בהיום הש
השלטון  להוות קרקע יציבה נגדכדי  "ההגנה"הצבאי של ארגון  וחוכלהיות  כדי , שהוקםברחוב הפלמ"ח

ית. תליקה הצרפן היתר, הרפובי, שבה חברה, ביציאה מהאיחוד האירופעל  שר לאחרונה החליטהבריטי, א
מפעל של אולם הכנסים צילום מהסדרה " להציב על הקיר המרכזי , כל כמה שאני מבין,ניתזוהי הסיבה ההגיו

  .ג'רמי סויקן י" מאת הצלם הצרפתיפרס

[2] 

רה תרבות עשי במוזיאון האיסלאם.מעט תרבות תר אחר  בודה,אנשמה גדולה מדי, , בתקווה גדולהצעדתי 
שתמלא כן,  ת.מנוהא כוחה שלבאמונה מחודשת ב ,מעטולו  ,שתמלא אותי ,לדורותיו המערב על חתימהבעלת 

שנשפו  גדולותרוחות לי  תזכירתם החיצונית צוראולי , חפצים דוממיםב, גם אם מיתהאיסלאממלכה אותי, ה
רג ד כמו שרלוט גינצבו. אני אהיה למוחמבמסע הלילי דמוחמ אלן להצטרף וכאני מ. בוראק-תחת כנפיו של אל

 ריי אהבה. שיכתוב עליי שיבשביל מוחמד, ולו אני מוכן להיות בתו של  לסרג'.

[3] 

 מהקוראסון?  ,גם אתם ,, האם תאכלובופהעמדת ה אל עבר אחריי תצעדו: כאשר כך תרשו לי לומר זאה
יקן. ומו של הצלם הצרפתי ג'רמי סולבד, נצפה בציל נאכל יחד, לא אעזוב אתכןאל תחששו, נשמות אבודות, 

יושבת בבית  איראן. במרכזו, אשה בשנות העשרים לחייה ה שלהמציג את חיי הליל בזה אין ספק, צילום נהדר,
הויקטוריאני  הדימוי. הצילום שואף לאתגר את ייה, סיגריה לידהלשפתדם אוגלבייה לראשה, , חשוך קפה

 נראהכל השאיפה דומה הייתה כשלטון דכאני. תחת  ים "מערביים"אפשרות לחילהציג ו באיסלאם, שדבק
 הכל טרי מהיום!". י להעיד: "הבופה כדנכנס לחדר  בהתרגשות רבה, הוא, מנהל המוזיאון. שיבאן נאדיםל

[4] 

ות איראניות התערוכה הראשית "אות מאיראן: כרזטרי מהיום. כך  שיבאן רוצה שהכל יהיהנאדים 
לפני שבועיים מהיום,  "הארץ"עיתון ן לששיבאן נת בראיון. מזרחבמגמת הגלובליזציה  " מציגה אתעכשוויות

 אני כי, שלנו מהאוסף דברים לתצוגה בע[און האיסלאם בבאר שימוזל]  להשאיל הסכמתי לא" כי: עןהוא ט
 יקלקל, ההוא המוזיאון של ולסיפור למסגד שהחיבור חשבתי. מפוליטיקה רחוק שהוא מוזיאון לייצר רציתי

עם אך לא ! השאר עם התרבות שיבאן אן! להתרחק מהפוליטיקה זה מבורך!". טוב עשית, שיבשלנו למוזיאון
ון האיסלאם, היחיד בארץ, שיבאן! איו מוזזה מהפוליטיקה זה יופי, אך להתרחק! תרבות צרפת, שיבאן

בט אל תרבות האיסלאם ה, אך הקוראסונים, שום בעימההתרחק מהקוראסונים, או אל תתרחק, תביא גם 
 מסע לילי., אל הרחק-שא אותנו הרחקנשמה אבודה, היצירה הגדולה תדתי או פוליטי,  ,בלי פחד


