
רלנד, יעקב עם חבוותו ער מסבו ,,העבר הזמו מאבות או
זעיוא, ,מה־נ______________ער ושרונסקי, חרב■ בן, ארתו־מן,

בחיבה והסתגוותו שרו ח״־המישכחה ער רשיוי־עם, שהיו שיה ער

 המלח־נים שד ..הווו
 היום שד הצעירים

 שאומרים נמו הוא,
 יא באנגלית,
שלי״ נוס־התה

אשתי מנחות ,.ללא
ליצור. ■נול הייתי לא
שורה ואין שיר אין
הכרנו מאו שכתבתי

שום״ ואתה וא שהיא

 סובבוני הלילה, רד כמו שירים כתב וא ן■*
 הימנון שלכת, הבוקרים, שיר הרימון, עץ 1 1

 כבר שהפכו שירים - הלגיונות שיר הנח״ל,
וב הנחשבים, שירים הכלל, לנחלת מזמן
 את הטביע הוא טפק, ללא לשירי־עם. צדק,

המל עם במשותף העברי, הזמר על חותמו
זעירא. מרדכי חין

 הזמר מאבות #חד הוא אורלנד יעקב
 לו היתה האחרונות בשנתיים רק אן העברי,
עדנה.

 אורלנד, סביב טרח לא איש כי דומה,
מחבורתם האחרון המוהיקני היותו למרות
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 אברהם פן, אלכסנדר אלתרמן, נתן של
 גולדברג. ולאה חלפי אברהם שלונסקי,

 ההיסטוריה את בתוכו אוצר שהוא למרות
 בארץ- המתחדשת העברית הסיפרות של

 עלו לא קום־המדינה, ואחרי שלפני ישראל
 שבהר-הכרמל, הצנועה לדירתו לרגל, אליו

 לכבודו ערכו לא מאמרים, עליו כתבו לא
פרסים. לו העניקו לא וגם טלוויזיה תוכניות

 והפרסים מישהו, התעורר לאחרונה רק
 שקיבל הפרסים מיספר את לזרום. התחילו

 נזכרה הטלוויזיה גם למנות. מתקשה הוא
שכאלה, חיים תוכנית לכבודו והקליטה בו,

 ידידיו לו ערכו ובכסית בסוכות. שתשודר
 של מישתה הצעירים, ומעריציו הוותיקים

 האחד בדפוס, יצאו, שלו ספרים שני שבת.
 המאוחד, הקיבוץ בהוצאת אומר, היה נתן

 יעקב של שירי״הזמר לילות, היו והשני,
 זוכה אורלנד יעקב תמוז. בהוצאת אורלנד,
לו. הראויים ולכבוד להכרה סוף־סוף

 שנותיו, 72מ- בהרבה צעיר נראה הוא
 שטף את לעצור קשה חיוני, דינמי, נמרץ,

 הצנועה בדירה שלו חדר-העבודה דיבורו.
 היין ספר ספרים: של תילי־תילים מרשים.

אבידו דויד רחל, שירי לצד מרלווס יואל של

 ולאה אלתרמן שלונסקי, זן, נתן לצד
 ותלמוד, העברית האנציקלופדיה גולדברג,

 - ספרים מקום בכל בלועזית. ספרים
 הכיסאות. על השולחן, על בארונות,

 זעירא, בחברת תצלום ממנו כשביקשתי
 אז ביחד. הצטלמו לא מעולם מצא. לא הוא

 ההיסטוריה. על חשבו לא שירים, כתבו
 בתה, ממנו. אף מפתיעה בת-אל, רעייתו,
 ג׳ינגיי, שיער אותו מאוד: לה דומה שמרית,

 שהיא אומר, אורלנד כחולות. עיניים אותן
 יוצר היה לא היא, שאלמלא שלו, המישענת

שיצר. כפי
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