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ם תומרקין יגאל של רות אמני א אחרים, ו ממוצא הו

ש מאז כי וטוען רומני,  של רב״השנים התורכי הכיבו
ם נשארה מולדתו מ ת״מחול הרומנים של בד  תאוו

ת. כוני תי ם־ ת״י מי די ליבני יצחק מלפנים: דרו די מנוסי. ו

ה במהלך שוכנעה |11ך 1ך11ך ב סי מ ת ה קח ת ל ם א - הענייני ה י ד י  ל
ן 11 קי האורח. לכבוד ולשיר - לפיה או | 1 / בשירים פתחה תי

ת ערביים ד־בטן בליוויי קו ישראליים. לשירים עברה ואחר־כך מרומז, רי

 כמעט שוב, התאספו הם אז. של ברים
המ בוננזה. במיסעדה ההרכב, באותו
תק פרחים, תיאודוראקיס על טירו

בול גבינה של וצלחות בירה ליטים,
 לנאום־ והקשיבו רקדו שרו, גרית,
 המארגן, בהשראת הכל אחד. ברכה
יבי. המשורר שוב שהיה
 מסע־ההסתה במיקצת העיב הכל על

בגלל תיאודוראקיס נגד שהתנהל

 רצו הנוכחים האגדתי. אש״ף" ״הימנון
 אחרת. ישראל שיש למיקיס להוכיח

 לו הגישה סנונית מיכל המשוררת
 לעברית. שתורגמו שיריו של תקליט
השח כזקן לו הוצג קלצ׳קין רפאל

 ניסו מהנוכחים כמה הישראליים. קנים
 עצמו מיקיס ורק בשירה. קולם לתת
 המארחים שר. ולא חייך הקשיב, נהנה,

עליו. לחצו לא

ה הרוח שהיה 1ך1 שרקד החי אג קינן, רונה גבו כשעל ו ת להזמין ד  א
ם, 1 ם רובם האורחי די די שתתפו י בה שה ס לכבוד במסי קי רא דו או  תי
שמאל: שגה. 16 לפני עוד שתו עם קינן מ רונה. הקטנה, ובתו גרץ נורית א

־ז&ג תיאודוואקיס מיקיס
שת סילבי ה והפרופסור ק ס ארי ק לשירים והקשיב ז

ריו: לכבודו. שהושמעו  שלו המסע מנהלת מאחו
 על־ שתורגם נאום־ברכה אחרי בייגל. אורלי בארץ,

די ס י ס. השיב לצרפתית, קינן עמו ראקי דו או תי

 סיקיס(רא)
ד שי  י

שיר רנו
לראשונה, כאן שהיה אחרי שנה 16

ליש תיאודוראקיס מיקים חזר
ראל.

 את ״לחפש בא הראשונה, בפעם אז,
 אז לו אמרו כדבריו. החדש,״ השמאל

מ שיחרור ואחרי בישראל, כזה שיש
 במולדתו הקולונלים במישטר מאסר

 קינן עמום של הגג על הנה. בא
 דיברו, אינטימית, מסיבה לו נערכה

שרו. התווכחו,
הח־ את לחפש מיקיס בא עכשיו

49 * אכנדי ורחל סל עבי עיי־מדי.


