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ושיר ציור מילים, 227 אוזבקיסטן.
 זהב שיני במכשפה. פוגשים אנו לסמרקנד טשקנט שבין הדרך באמצע

 מסיר המיתמרים לאדים מבעד אותן לראות קשה פיה. בחלל מחייכות
 אפילו )פחות סום אלף של שטר אבל בידה, מחזיקה שהיא הקטורת
 קצת ועם המשי דרך היא הדרך איתי. להצטלם אותה משכנע מדולר(

 או ח׳אן ג׳ינג׳יס טימור, המלך סוסי פרסות את שם להריח אפשר דמיון
 היא מטאפורה. גם היא אבל ממשית, מאוד המכשפה הגדול. אלכסנדר

 ההיסטוריה. של הטם־טם תופי את להגביר כדי הדרך באמצע שתולה
 תווי בעלי בתושבים רבים, במסגדים המרוהטת מדינה היא אוזבקיסטן

 עובדה: לשירה. רב ובכבוד שוק צבעי של בקילומטרים מונגוליים, פנים
 נבואי, אלישר של פסלו מיתמר הבירה בעיר המרכזיים הכיכרות באחת

 פרח את פרחים. להניח וחתנים כלות נוהגים ולרגליו הלאומי, המשורר
 יהודי ספר בבית בסמרקנד, לשפות באוניברסיטה מניח אני שלי השירה

 הקומוניסטית( המסורת מיטב פי על )הבנוי הגדול ובאולם בבוכרה
 מהל, לעמי מעביר אני הכפיים מחיאות את בטשקנט. העולם לתרבות

 שחקן בין נדיר שילוב עמי הכדורסל בשפת באוזבקיסטן. ישראל שגריר
 ואת עם ויחד האצבעות קצות עד מקצוען כלומר: נשמה. לשחקן טקטי
 המתרגם של אשתו, יעל, של שלו, האירוח נדירה. בצורה רוח שאר בעל

מושלם. היה השגרירות צוות ושל ז׳ניה,
 היד לחיצת את לראות נדירה הזדמנות היא אוזבקיסטן משהו: ועוד
 ולמדרסות למסגדים מגביה מוחמד לדוסטויבסקי. מוחמד הנביא שבין
 האנשים בפי המתגלגל הא״ב הוא ודוסטויבסקי התקרה את הספר( )בתי

 להוסיף צריך לא הכבש. בבשר אותו לערבב כדי אורז ערמות הקונים
 של הבלונדיני ראשה את מאחור לראות מספיק הזה. לצירוף תבלינים

■ השוק. בים המתנופפים הצעיפים בגלי מתערבב שירלי בתי

 המנשקים הדמקה חיילי הו
המלכה רגלי את

 המונגוליים בסוסיו הראש זקופי ההרים אחרי
 ח׳אן, ג׳נג׳יס של

 טימור המלך שהניח הגלגלות ערמת אחרי
 שכבש, הכפרים גךרות ל_יד

 בעצי המשי עלי אחרי
הגדולה, הדרך

פזילוב מרקיאל עם וודקה שותה אני
 העולם אלוף היה ואחת תשעים מאות תשע שבאלף
בדמקה.
 העולם את מחלקים אנחנו חרבות לצחצח במקום
 משבצות, וארבע לששים
 בשקי התבלינים צבעי את מריחים

 לבן בשחור ונעים בסמרקנד השוק
 כובש שהיה המלך של מפסלו רחוק לא
 מלמד היה מישהו אם הים את גם
לשחות. הסוסים את
 המלכה, רגלי את המנשקים הדמקה חילי הו,

כתנה, פרחי המלכה ורגלי
 שחרזאדה, כשפתי שפתיה ותות

 לשונה את בולעת תמיד ושחרזאדה
 על מכסה החשך ששמיכת לפני
הספור. סוף
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