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תנו לשמש
לעלות

ראיון עם יואל שמש
בעקבות אלבום
הבכורה.

דורון גל
שהחל ללמוד פסנתר בגיל 6
וכעת הוציא את אלבום הבכורה
שלו ״הביתה״ שנכתב במהלך
חמשת השנים האחרונות.
שמש מגיע ממושב מנוף
בגליל .משם המשיך לירושלים
ובנוסף גר תקופה ביפו .הכל
משתקף בשיריי האלבום שמשלב
״דיאלוג מרענן בין הפסנתר על כל גווניו לבין
הפקה ייחודית של איציק פצצתי״ .האלבום כולל
 10קטעים עם השפעות מקומיות עם מוזיקה
שחורה ומוזיקה דרום אמריקאית .הוא מכנה
זאת ״רוק ישראלי עם הרבה פסנתר שמח״.
למה כדאי לאנשים להקשיב דווקא לך?
אני חושב שכל מי שאוהב פסנתר וגרוב שמשלב
טאצ׳ ישראלי ,ייהנה ויופתע מהאלבום.
למה קראת לאלבום ״הביתה״?
השם ׳הביתה׳ נולד מתוך הבנה שהאלבום הזה
הוא בעצם סיפור מסע .מסע של חיפוש אחרי
המקום לחיות בו .זה גם השיר האחרון באלבום,
שיר שכתבה תום יוגב ,שהתחבר לי באופן
משמעותי לסיכומו של המסע הזה.
איך נוצר הקשר עם מיה יוהנה? השיר ״חזרתי״
הוא למעשה הכי קליט באלבום שאינו מיינסטרים
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ולא מתכתב עם מה שקורה כעת בסצנה ...מודע
לכך?
אני לא כותב מוסיקה מתוך חיפוש של מיינסטרים
או לא .אבל במקביל ,חשוב לי שהמוסיקה שלי
תדבר לאנשים ותיגע בהם .הכרתי את מיה
במהלך פסטיבל יערות מנשה ,ומאוד רציתי
שהיא תהיה הזמרת שתבצע יחד איתי את השיר
׳חזרתי׳.
למי כיווונת את השיר ״תפסו אותו
גונב״? בעצם יש פה דיסוננס ...מעין
מחאה כשהרקע והמוסיקה הם
רגאיי מגניב שעושה מצב רוח....איך
אתה מסביר את הפער?
תמיד אהבתי לעשות שירי מחאה,
אבל מאוד חשוב לי שהם ישלבו מסר
ברור עם נגיעה הומוריסטית .מוסיקה
צריכה להיות פאן בעיני .במקרה של ׳תפסו
אותו גונב׳ ,הסיטואציה בה פוליטיקאי גונב
שוב ושוב בלי הפחד מההשלכות ,היא דבר הזוי
ומטריד .מטרת השיר היא לתאר את הפרדוקס.
ולכן גם יצרתי פער בין הטקסט העוקצני לבין
המוסיקה שמזיזה את הגוף.
מחאה אינה זרה לך .בעבר התפרסמו כמה

מחאות שלך ברשת החברתית ובתוכניות כמו
הצינור .יכול להרחיב טיפה? האם יואל שמש
התבגר מאז ולא נראה אותו יותר במחאות
מסוג זה?
בעבר כתבתי את השיר ״פקוק ברחביה״,
שהתפרסם בעיקר בירושלים .בהמשך
כתבתי עם גל ויסברג את השיר
״ירושלים של ברקת״ והייתי שותף
לעוד מחאות חברתיות .במהלך
כתיבת האלבום הנוכחי ,חיפשתי
להתבונן פנימה ,וגיליתי בתוכי צדדים
פחות כועסים ,ויותר אוהבים .בחרתי
לבטא אותם באלבום ,אך במקביל אני אמשיך
לשיר על סיטואציות חברתיות שמטרידות אותי
ואת הסביבה.
״עצבות יפה שלי״ הוא שיר שמספר על דכאון.
יכול לפרט טיפה ממה הדיכאון נבע והאם לכתוב
על זה שיר מוציא מדיכאון או מכניס עוד יותר
למצב דכאוני? שוב ,בשיר יש אווירה ג׳אזית
הומוריסטית על נושא לא קל...האם באמת
העצבות יפה ואתה מכור אליה כמו שמסתמן
בשיר?
דיכאון זה קצת קשוח .אבל עצבות אכן קיימת
בכולנו וזה דבר שצריך לתת גם לו מקום .כמו
הסיפור עם שירי המחאה ,גם את העיסוק
בעצבות בחרתי להציג באופן הומוריסטי .אני
חושב שהומור הוא כלי חשוב כדי
להעביר מסרים לא פשוטים .העצבות
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היא ללא ספק משהו שאנחנו מכורים אליו מפעם
לפעם ,והיא בהחלט יפה .כל עוד לא חיים איתה
בזוגיות תמידית ,אז זה בסדר מדי פעם לבקר
אותה.

אהבתי לעשות שירי מחאה,
אבל מאוד חשוב לי שהם
ישלבו מסר ברור עם נגיעה
הומוריסטית .מוסיקה צריכה
להיות פאן בעיני.
האלבום הופק ע״י איציק פצצתי ...איך הגעת
אליו?
את איציק פצצתי הכרתי מתוך העבודה שלי עם
היוצר ׳פדרו גראס׳ (עמית אולמן) .הלחנתי יחד
עם פדרו את אחד השירים באלבום שלו שנקרא
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״שיר לאהובה חרשת״ ,והכרתי את
איציק פצצתי תוך כדי ההקלטות
של השיר .היה חיבור חזק מהרגע
הראשון.
איך נראית ההופעה ובמה היא שונה
מהאלבום?
ההופעה ,שכוללת את הנגנים המטריפים
אביתר חרמש שמנגן ב׳פירקת אל נור׳ ,רגב ברוך
המתופף והמייסד של ׳בינת אל פאנק׳ ,כוללת
הפתעות שאפשר לעשות רק בהופעה -תקשורת
ישירה עם הקהל שמגיע ,שיתוף של הסיפורים
מאחורי השירים ,ורגעים מאולתרים וספונטניים
שהופכים כל הופעה לשונה וייחודית בפני עצמה.
תוכניות לעתיד?
להמשיך ליצור עוד ועוד מוסיקה .עוד אלבומים.
להפתיע את עצמי ואת הקהל ולהיות תמיד
בתנועה והתחדשות.
הופעות קרובות  -החל מאוגוסט....

יהיה סיבוב הופעות קיץ בכל
רחבי הארץ ,כולל בחיפה ובבאר
שבע ,ערים שמאוד התגעגעתי
להופיע בהן .ב 28.8תהיה הופעה
מיוחדת עם הלהקה וגם עם מיה
יוהנה בתל אביב .כל הפרטים
והכרטיסים מופיעים באתר שלי
www.yoelshemesh.com
מסר נוסף לסיום?
בימים האחרונים ,במקביל לגל ההשמעות
המרגש של השיר ‹חזרתי› ברדיו ,אני מסתובב
עם המשפט מתוך השיר ‹חזרתי קדימה בזמן›.
אני רוצה לאחל את המשפט הזה לכל מי שקורא
את הכתבה.
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להערות ,הארות ,נאצות ושאלות:
galdoron41@gmail.com
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