
 היפים השירים אחד הוא שלכת שירו
בדי על שיר זהו בעברית. שנכתבו ביותר

 פן אלכסנדר וקשה. מלנכולית עמוקה, דות
 ממנו בודד יותר שכתב שהשיר לו, אמר

 ביחד, ובת־אל אורלנד את וכשרואים עצמו.
 לא הזה ״בבית פן. התכוון למה מבינים
מבדידות." סובלים
 - זאת אומר שהוא כפי - רחק הוא

 את עזב בתל־אביב, הסיפרותית מהקלחת
אח סופרים עם יחד עבר בתי־הקפה, חיי
 חושי. אבא של הזמנתו על-פי לחיפה, רים
 על- לו שהוקצתה בדירה מתגורר הוא מאז
 ביתו, כשהצליחה רק חיפה. עיריית ידי

 לו עזרה היא הללויה, השיר עם אור, שימרית
 להבין אפשר כן חיפה, את הדירה. ברכישת
 שנשאר מרגיש הוא אוהב. אינו מדבריו,

 של והרוח התרבות חיי שנים. 31 בה תקוע
 שהיום יודע הוא אבל לו. חסרים תל-אביב

 הוא ואם - פעם שהיה מה לא כבר זה
פעם. שהיה למה זה למשהו, מתגעגע
 את מאוד אהב שהוא לי סיפר הוא
לשבת מי עם כשהיה בתי״הקפה, אווירת

35 בן אירלנד
122 בגיל משורר

רעואל
וטרינר להיות בחר

 תל״אביבית תרבות בהם כשהיתה בהם,
 מה על מאוד מיצר הוא במינה. מיוחדת
 אינו העברי, הזמר בתחום היום שקורה

 - חדשה שפה ליצור הנסיונות את אוהב
 את אוהב אינו - מלאכותי" ״באופן לדבריו

 של לשיריו לחנים המחברים המלחינים
 המשורר. התכוון למה להבין מבלי אלתרמן,
 במפורש ממש זאת אומר לא שהוא ולמרות

 עניין המגלה צעיר מלחין שאין לו כואב -
שלו. חדשים בשירים
 היכולים הזמרים אחד איינשטיין, אריק

 מחדש, אורלנד יעקב את למעננו לגלות
 אברהם של שירים להלחין זה בשלב מעדיף

 לחיים יבדל אורלנד, אלתרמן. ונתן חלפי
 שיריו את שיגאל למי מחכה עדיין ארוכים,

 ויחבר לדפוס, עדיין הובאו שלא החדשים,
 שהפן למה אותם שתהפוך מנגינה, להם

הישנים. שיריו את זעירא מרדכי
אורלנד, של ידועים היותר משיריו אחד

 בעזרת באישון־לילה, נכתב לילות, היו
 בתל״ המלצרים במועדון קוניאק, הרבה
 אסתר של הביצוע את מעדיף אורלנד אביב.

הידו תנועות־הנוער משירי אחד עופרים.
מייד שנכתב הופלנו, אם הוא ביותר, עים

)1946(ושימרית בת־אל יעקב,
לשימרית...״ ביצים אבקת לחפש ״הלכתי

)1979(ויותם שימרית יעקב,

ם הגיע הדבר מדי מ ם, ל רדיי באשר אבסו
 אחד כל שכבוד - חפר וחיים שמר נעמי
 זכו - מונח במקומו העברי בזמר מהם

 אורלנד, יעקב על ואילו בפרס־ישראל,
 פשוט מהם, פחות לא העברי לזמר שתרם
דילגו.
 אומנם אורלנד לתקן. יש הזה העוול את

 פרס בכל כמעט האחרונות בשנים זכה
 לפרס ראוי שהוא ספק אין אבל אפשרי,
לפרס־ישראל. מכולם, החשוב
 עצמה, בזכות פיזמונאית שימרית, בתו
 אלתרמן, נתן ידידו, של בתו כמו בחרה
 להסתופף ולא מישפחתה שם את לשנות

 בתו תרצה אביה. של מישפחתו שם תחת
 אתר. בשם־המישפחה בחרה אלתרמן, של

 ידיד שרת, משה אור. בשם בחרה שימרית
 ארוכות שנים בו הפציר אביה, של קרוב

 בשם שדבק אורלנד, לאור. שמו את לעברת
השם. את לבתו הציע אביו,

 שלה, השירים את אוהב לבתו, מפרגן הוא
 אחרי שבהם. הממוסחרים אלה את גם מבין
 תרם הללויה, כולם מכל הממוסחר הכל,

 שבחיפה. דירתו את לרכוש לאפשרות
 רעואל משימרית, צעיר נוסף, בן לאורלנד

במקצועו. וטרינר הוא שמו.
 ראשית, בכותרת שהתפרסמה בכתבה

 כתב פן אלכסנדר כאילו נכתב לי, סיפר הוא
הנפגע אורלנד סובבוני. ואת הלילה רד את

 כך אותם. כתב מי זוכרים ואין מידו הופקעו
 אמר, הוא זה," ״כל הכלל. לנחלת הפכו הם
 ההיסטוריה למען אך חי." שאני זמן ״כל

 ספרים. בשני שלו שירי־הזמר את תיעד
ביעקב מדי מאוחר קצת נזכרו בחייו ואם

 עם אלר1 ״ה״תי
 וחובי בן אלוזומן,

 היה זה העצוב. ו,׳הווי
 שוו שהיהודי בית־קבה,

 ונו ומנור רצה וא
 ח קראנו אז קוניאק.

העצוב היהודי
 של ההיסטוריה לכשתכתב הרי אורלנד,

 עליו. לדלג יהיה אי-אפשר העברי, הזמר
 מגיבוריה אחד ספק, ללא יהיה, הוא

^ ^ ^ הראשיים.

משירי־הזמר כמה כתבת אתה •

 משכורת הוצאתי לא — אדם של חייו מחצית
 של מחזות מתרגומי בעיקר התפרנסתי אחת.

 לעיתונים מכתיבה בתל־אביב, שהיו תיאטראות
 בתל־ שהוצאו ספרים מהוצאת בתל־אביב, שהיו
אביב.

 חושי על־ידי נעשה שזה חושב לא אני
 אני איך איזו... חיפה על רובצת אולי בכוונה.
 האומרת, ההלצה את מכירה את זה? את אגדיר

 ״שנות־חיפה״, 20 וקיבל עבירה עשה שמישהו
 שנה 31 קיבלתי אבל עבירה, כל עשיתי לא אני

בחיפה.
 לביקור לכאן בא שפעם חיפה על מספרים

 כשירד המנדט. ימי של הבריטיים הגנרלים אחד
 עוד העוצר ״מה, ואמר: מסביב הסתכל מהאוניה,
נמשך?״

 לקריאתו שנענו הסופרים היו מי •
חושי? אבא של

קריב, אברהם שופמן, גרשון בורלא, יהודה
 בנימין אליעז, רפאל מלצר, שמשון שלום, ש׳

ואנוכי. בר־יוסף יהושע גלאי,
בחיפה? מישהו עוד נותר מלבדך, •

גם איש. נשאר לא שלום ומש׳ ממני חוץ
 יגאל כמו יותר, מאוחר לכאן שהובאו מהסופרים
בחיפה. איש נשאר לא מוסינזון,

 בו מתגורר שאתה הזה, הבית •
מחושי? שקיבלת הבית הוא היום,
 לכל דירה לנו נתן הוא מתנה. קיבלתי לא
חלק .18 גיל עד ולילדיי לאשתי לי, — החיים
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המעפי אוניות של העגומה הפרשה לאחר
 בקפה נכתב השיר וסטרומה. פטריה לים

 כאשר הטרגי, האירוע אחרי מייד כסית
 במקום התכנסו ואורלנד פן אלתרמן, חלפי,

 כתב הרימון עץ את ביחד. להיות כדי
 השתתף, שבה •בוכרית בחתונה אורלנד
 ושוב שוב שהושמעה בוכרית למנגינה

 ביחד כתב שושנים שני את אירוע. באותו
 ישבו הם זעירא: של אשתו לשרה, זעירא עם

 פרחים, מוכרת הזדמנה למקום בכסית,
 אורלנד אדום; שושן לרעייתו קנה זעירא

 סיפר שעה, חצי כעבור לבן. שושן לה קנה
 שני את בית-הקפה תושבי כל שרו אורלנד,
 חצקל של לבקשתו נרשם שאף שושנים,

כסית. של דיברי־הימים בספר
 משירי־הערש אחד עריסות, לאלף שיר
 בליל״ נכתב וזעירא, אורלנד של היפים

 אורלנד התארח כאשר אחד, שימורים
 המלחין, של התינוק בנו ויובל, זעירא, בבית
 כך, להירדם. אבה ולא הלילה כל יילל

 סיפורו לו מסתתר ושיר, שיר כל מאחורי
האישי.

 שבה בפירסומת זכה לא מעולם אורלנד
 ללא אדם ומעולם מאז היה הוא חבריו. זכו

 מכונת לצידו עמדה לא ומעולם מרפקים,
בשבילו. העבודה את לעשות יחסי-ציבור

המער המעוות, את לתקן מהמערכת ביקש
 השלישית בפעם שוב. שגתה אך תיקנה, כת

 ם באקו״ הקוראים. את לבלבל רצה לא ויתר,
שפן מכתב לי הראה הוא הזמן. כל טועים

 איו שומע ״כשאני
 הצעירים המלחינים

 של שידו את שדים
 שהם ל׳ בדוד אלתדמן,
 את מבדם אינם

השירים״
 שכר לו לשלם. ביקש בו ם, לאקוי כתב

 שלו שיר שהוא לבנים, הבו השיר על סופרים
תמ לאורלנד ולהעביר אורלנד, של ולא

 המשיכו שתמלוגיו שלכת, השיר על לוגים
לפן. אליו, משוס״מה לזרום
ששיריו מכך מרוצה הוא זאת, בכל

 — שחבריך בעוד והחשובים. הגדולים
 זבו — שלונסקי חלפי, פן, אלתרמן,
 מותם, לאחר וגם בחייהם בתהילה
 וכמעט נמוך פרופיל על לשמור הצלחת

מדוע? אלמוניות. על
 הקלחות מן שאומרים, כמו רחוק, הייתי

 אני עצמי. על שגזרתי הדין זה הסיפרותיות.
 עשיתי כאן לגור וכשבאתי שנים, 31 כבר בחיפה

 לשם ביפו, גרתי לכן קודם צלולה. כריעה זאת
 מיפו, ארחק שכאשר ביודעי, מירושלים, הגעתי
 רצוני. היה זה הסיפרותיות. מהקלחות גם ארחק
בחיפה? דווקא בחרת מדוע •

 עיריית ראש שהיה חושי, אבא עת באותה
 הוא כאן. להתגורר סופרים כמה הזמין חיפה,
 העיר, את תרעננו דירות, לכם ניתן ״בואו, אמר:

 שיעביר כך של־ידי האמין הוא תרבות." תוסיפו
 את גם הגוף, את רק לא לחיפה יביא הוא סופרים,

 סופר להעביר מספיק שלא הבין לא הוא הרוח.
 אפשרויות שיסדיר הבטיח הוא למקום. ממקום
 1 על חלם אז כבר הוא עיתון. יוציא אולי עבודה,

 הוצאת על לסופרים, מועדון הקמת על תיאטרון,
ספרים.

 בנימין מלבר הדברים... פני היו כך לא אלל,
 | חיפה, בעיריית לו רצויה לא עבודה £!קיבל גלאי,
 1 היום, עד אומר אני עבודה. קיבל לא מאיתנו איש

| כמעט שזה — שנה 31 במשד מחיפה, שאני


