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החיים על פי נובל

"ככותב אני אוהב לסכם שירים במשפט 
אחד, לזקק אותם לשורה שתהיה מספיק 
במכה  מסר שלם  להעביר  כדי  מדויקת 
שפחות מילים, במיוחד בעידן מתומצת 
את  נובל  עמרי  פותח  כך  שלנו",  כמו 
הריאיון שנערך לרגל צאת "אין כאן כלום 

חוץ מכאב לב".
עלייך  נוחתת  בו  הרגע  "זה  לדבריו, 
התבונה כאילו נאמר לך בעדינות מאכזבת 
'עזוב, הדבר הזה שאתה רוצה: הזוגיות, הג'וב, 
המכונית, הבית, העסק שאתה חולם עליו. זה 
לא יקרה ולא ייצא לך שום דבר מלבד כאב 
לב'. כמובן שאתה לא באמת מפסיק לרצות. 
אנחנו חיים חיים שלמים בפחד להגשים את 
הרצונות והחלומות שלנו, חוששים ללכת 
עד הסוף, לעבוד קשה כדי שהזוגיות שלנו 
תצליח או שנקבל קידום בעבודה, שנהיה 

סיפור הצלחה של עצמנו. זה קשה.
זה שיר עם הרבה תקווה והוא מאוד אישי 
עבורי על מתוך החווית שלי בחיים אבל 
מהרגע שפרסמתי אותו, כל אחד יכול למצוא 
את החיים שלו בשיר וזה מה שיפה בכך, זה 

מה שהופך את השיר לשיר של כולנו".
מה החלום הגדול?

יובל  של  הרצאה  ראיתי  מזמן  "לא 
אברמוביץ שהמנטרה שלו מעבר לרשימה זה 
לצעוק את חלומות שלך לעולם, שכולם ידעו 
ובעיקר אתה עצמך אז החלום שלי זה להיות 

זמר ומפיק מוזיקלי מפורסם שהשם שלו שגור 
בכל בית בישראל, שהמוזיקה שלי תהיה סמל 
לאיכות, עומק רגשי וחוויה שעושה כיף וגוד 
טיים ותלווה את הקהל והמאזינים בכל רגע 
בחייהם. זה אולי נשמע ציטוט אבל שישבתי 
לכתוב ביני לבין עצמי מה החלום שלי בצורה 
הכי ברורה זה מה שאני רוצה, בנוסף יש לי 
עוד חלומות להגשים כמו להעביר סדנאות 
לאמנים בתחילת הדרך שיתנו להם כלים 
לבנות את עצמם ולהפיק מוזיקלית אמנים 
אחרים שיוציאו מעצמם את היצירה באופן 

שהכי יהיה טובה עבורם".
מה דעתך על כוכב נולד?

ולעיתים  ריאליטי  חסיד של  לא  "אני 
זה אפילו מעצבן אותי, מה גם שבשנים 
האחרונות זה פשוט נהיה עוד כלי לפריצה 
ואומנם כלי מאוד מאוד חזק אבל בסופו 
של דבר המתמודדים שנפלטים מהתחרות 
מגיעים לים מלא מוזיקאים אחרים שמתחרים 
על אותה משבצת בעולם האמיתי, כשדרן 
רדיו (רדיו חוף אילת ורדיו סול) אני מקבל 
עשרות שירים שנאמר בהם שהשיר הוא של 
הזמר יוצא תכנית ראליטי. לי אישית לא 
יצא להתחרות ולמרות שניגשתי למבחנים 
שמתקשרים אליי כדי להזמין, אני הולך 
כי תמיד יש סיכוי אחד למיליון אבל אף 
פעם לא עברתי וזה גם לא ממש אני, זה די 
מתעתע בחוויה, אני מרגיש שזה לא אמיתי 

אבל חייבים לשחק את המשחק".
מה אתה חושב על זוכת האירוויזיון נטע 

ברזילי? 
"נטע אלופה, כוכבת שהחיים שלה ישתנו 
בצורה שלא ניתן להגדיר ולשם שינוי היא 
כוכבת שאני שמח שעלמה תראה כמודל 
לחיקוי כאישה, היא מייצגת נשיות חזקה, 
סופר מוכשרת שתהליכי החשיבה שלה שונים 
ומקוריים, היא 'וונדר וומן' אמתית ומעבר 
לכך באמת עשתה עבודה מדהימה ומגיעה 
לה רק הצלחות, במקרה רץ בימים האחרונים 
הריאיון של דורון מדלי שלקוח קרדיט רק 
לעצמו וזה נראה לי מגוחך ופאתטי, הניצחון 
הוא של צוות שמורכב מכותב/מלחין ומבצע, 
כך או כך אני בטוח שנטע תגיע רחוק מאוד 

ומגיע לה". 
מי מודל החיקוי שלך?

"אנשים שעושים דברים בלתי אפשריים 
כמו ללכת על מים, לעוף בשמיים או לנשום 
תחת מים. אנשים שלוקחים חיסרון והופכים 
אותו ליתרון ומנצחים, נטע ברזילי מעוררת 
בי השראה, נועם גרשוני שלו יש סיפור בלתי 
רגיל, אבא שלי, הגיבורים שלי או המודלים 
שלי לחיקוי, בדרך כלל אנשים אלו הם גם 
אנשים טובים שטובת הזולת והרצון להיות 
אנשים מוסריים יותר עומד לנגד עינהם כי 
מי שבא מכלום יודע שיש לך מעט אתה יכול 
לחלוק ולהפוך את ה"ביחד" שלנו להרבה 

יותר נסבל".
מה דעתך על מצב המוזיקה בארץ?

זו  ובעולם  בארץ  המוזיקה  "תעשיית 
תעשייה מאוד קשה, אין במות ואין חשיפה, 
תחנות הרדיו הגדולות כגון גלגל"צ, כאן ג', 
כאן 88' שהינן ציבורית בסופו של דבר לא 
ממש נותנות במה לאמנים חדשים משיקולים 
שיודעים רק להן, אני יכול להעיד שהשירים 
שלנו  השני  מהאלבום  כה  עד  שהוצאתי 
'בפנוכו', כלל הסינגלים הגיעו לישיבת 

גלגל"צ ולא צלחו". 
אלו אנשים מעניינים הקליטו אצלך?

"באולפן הביתי שלי, 'האולפן הסגול', 
אני מעניק שירותי הפקה מוזיקלית, מיקס 
והקלטה לאמנים כמוני, שמות כגון: דניאל 
כהן, שי זמיר, מתן מזרחי, אלכס בלסקי. 
פליישר  לאלינור  הפקה  סיימתי  בדיוק 
שהיא זמרת מדהימה שהפקנו שיר מצוין 
וגם  אותו  תוציא  שהיא  מחכה  רק  ואני 
לאמנים מז'אנרים לא מוזיקליים כגון אמני 
בידור שבונים הופעות לילדים, האולפן שלי 
הוא בית לאמנים במטרה לאפשר להגשים 
להגשים  שרוצה  אחד  אני  כזה  חלומות. 

חלומות".
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