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לבד אורזת
 לשחק מרמאללה, פלסטיני טלוויזיה בעתן ומגישה "48 "ג׳נקשן הסרט כוכבת ישראלית, לפלסטינית גורם מה

"יס", של בסדרה התפקיד על מדברת קופטי סמר צבאי? בבסיס המתרחשת "תאג״ד" היומית בדרמה
אהריש מלוסי מסויגת היא למה ומסבירה בנתב״ג, הביטחון אנשי ליקירת אותה שהפן

שטרן איתי

 נזילרוד מוטי צילום:
קו סמר אחה האחרון יולי ך־׳"

ובתוכו גדול לא תיק פטי
L__רח כלי ערב, שמלות כמה
להע איך לה שיהיה כדי וספר, צה

 לבוגוטה, בדרך שעות 28 ביר
 הוזמנה קופטי קולומביה. בירת
 הסרט את להשיק כדי לשם

 שהיא אלוני, אודי של ״48 ״ג׳נקשן
 אלא הראשי. בתפקיד בו מככבת
 בן התעופה בנמל הביטחון שבודקי

 עוכבה היא בקופטי. חשדו גוריון
 שבסופן משעתיים, יותר במשך
לא לטיסה, להמשיך לה הותר

 כל על התיק את לה שהחרימו לפני
תכולתו.

הת נוהל את שעברה קופטי,
 החליטה בעבר, מפעם יותר שאול

פו ופירסמה לשתוק לה שנמאס
 שלה. הפייסבוק בעמוד נזעם סט

 רציתי יקר, "נתב״ג כתבה בסיומו
 זה על כל קודם תודה. לך להגיד
 מאנשים אותנו שומר שאתה

 זה על מפחידים. ואינדיקציות
להז מחדש פעם כל דואג שאתה

 פה רצויה לא אני כמה לי כיר
 להיות. יכולה אני מפחידה וכמה

עי והקריצות המבטים היחס, על
 כשאתה תמיד נותן שאתה ניים

הקרעים על שלי. השם את רואה

מח פעם כל בתוכי עושה שאתה
 האידיוטים מהחיפושים לא דש,

 אותך רואה שאני מזה אלא שלך,
 אמא של בגיל אישה משפיל

העי מול שלי, סבתא או שלי,
מחדש!" פעם כל ניים...

 קופטי חודשים. כמה עברו
 הדרמה סדרת בזכות התפרסמה

 המשודרת "תאג״ד" היומית
אמי את בה מגלמת היא ב״יס".

 מייעדים שהוריה צאן רועת רה,
 ממנה המבוגר גבר עם חתונה לה

הצ לבסיס מחוץ שנים. בעשרות
 העלילה, מתנהלת שברובו באי,

 אדרי) (אור חייל אמירה מכירה
נתון כשהוא בקסמיה שנופל

 מפעילה שהיא למניפולציות
 הגדולה הפופלריות למרות עליו.

 האחרונה בפעם גם הסדרה, של
 לפני לנתב״ג, הגיעה שקופטי
 לתשאול נשלחה היא כחודש,
 אלא הביטחון. אנשי של מעמיק

 פניה את זיהתה הבודקת שאז,
אדי "את מיד. אותה ושיחררה

 אור לה ונתנה לה אמרה רה",
 של וחצי משעה ליהנות ירוק
 לעשות מה ידעתי "לא פרי. דיוטי

קו צוחקת זמן", הרבה כך כל שם
 היה זה בשביל רק "אולי פטי.
׳תאג״ד׳". את לעשות שווה

 קופטי, של הבחירה ואכן,
עצמה את המגדירה נצרת ילידת

 בסדרה להשתתף כפלסטינית,
 ובדיחות חאקי מדי כולה שכל

 רק מאליה. ברורה אינה פז״ם,
פר בטקס עמדה כחודשיים לפני

הז של אגרוף והניפה אופיר סי
 תאמר של ההופעה לנוכח דהות
 שמירי בזמן צברי, ויוסי נפאר

 האולם מן לצאת החליטה רגב
 של מלותיו לנוכח בהפגנתיות

 עובדת קופטי דרוויש. מחמוד
הטל בערוץ כמגישה ביום־יום

שמ "מוסאווה" הפלסטיני וויזיה
 בכל ונודדת ברמאללה רכזו

 כי ניכר ערביים. כפרים בין שבוע
 מר על לבכות רצון שום לה אין

היא להיפך. עמה. וגורל גורלה

 היא שאותו בביטחון, מדברת
קי לדבריה, שם, מהבית, מביאה

המו התמיכה כל את תמיד בלה
לבקש. יכולה שהיתה רלית

בועות של התנגשות
 לקולנוע החוג כבוגרת

 קופטי אביב, תל באוניברסיטת
 סרטים שלושה עכשיו עד ביימה

 נשים הן הגיבורות בכולם קצרים.
 עם המתמודדות פלסטיניות,

 נשאלת כשהיא מבית. בעיות
 של במצבן שיפור רואה היא האם
בישראל, החיות נשים, אותן
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1 משח׳ המטך

לע כתבות להכין יוצאת כשהיא
 היא הפלסטיני הטלוויזיה רוץ

 רואה ואני שינוי יש "כן, אומרת:
שהש מה מקום. בכל כמעט אותו
 אנחנו איר זה העניין בכל תנה

 בא אתה אם לעצמנו. מתייחסות
 לקהת רוצה ואתה הקורבן בתור

 יכול. אתה אז הזה, התפקיד את
 יש לקורבן שגם לזכור צריך אבל

 עד השאלה פריבילגיות, לפעמים
 בא אתה אם זה. עם תגיע לאן

 רוצה לא ואתה חוק ממקום
 אלא אחד לאף דבר שום להוכיח

 לך יש אז עצמך, בזכות לעמוד רק
להצליח. טוב יותר הרבה סיכוי

 מה את לתרץ כבר לנו "נמאס
ולר הן ולמצוא עושות שאנחנו

 הרי אתה גורמים. מיני כל צות
 כולם, את לרצות באמת יכול לא
אנ מלכתחילה. לנסות למה אז

 הוא אם האדם את מכבדים שים
 אם גם שלו, העקרונות על עומד

איתר׳. מסכימים בהכרח לא הם
 לוסי את רואה כשאת

רו הפלסטיני שבצד אחריש,
 שהיא על אותה להרוג צים

 רוצים היהודי ובצד מדי ציונית
 שהיא על באבנים אותה לסקול

 שאת משהו זה — ערבית פרו
אתו? להזדהות יכולה

 אהריש לוסי ברור, "שיהיה
 מבחינת גם ממני. רחוקה מאוד
סג מבחינת וגם פוליטיות דעות

 ובקריירה בחיים בחרה שהיא נון
 שעושה אדם בן מכבדת אני שלה.

 אם הסוף. עד אתה והולך בחירה
 כבר זה לא, או אתה מסכימה אני

 שאם חושבת אני אחר. משהו
 בלרצות קשה כך כל עובד אתה

עצ עם אמיתי לא ואתה מישהו
 מה גם זה אותך. לכבד קשה מך,

 דרוזים חיילים המון עם שקורה
 שהם ומצפים לצבא שהולכים

 את ויקבלו מהמדינה חלק יהיו
מופ הם פתאום ואז הזכויות כל

המו נקודת בתכל׳ם, אבל תעים.
 בטח אז עקומה היתה פה צא

עקום". יהיה פה שההמשך
 מקטל- שאת מנצרת, הגעת

 אביב, לתל ערבית, בבועה גת
 היתה איך יהודית. בועה שהיא

 התנגשות של הזאת החוויה
הבועות?

 לא היא עכשיו עד "החוויה
 מכירים שלא זה עצם פשוטה.

 יום־יומית, כשפה הערבית בשפה
 פעם כל הרי מורכב. עניין זה

מסתו בערבית, מדברת שאני
 מה על לדבר שלא אלי. בבים

קול כבר שהם ברגע שאומרים
 משהו אומרים ואז אני מי טים
 אז ערבייה׳. נראית לא ׳את כמו

 עושה, אני מה משנה שלא יוצא
זרה". ארגיש אני

שעכ מספרת היא זאת, ובכל
 "תאג״ד", של ההצלחה לאחר שיו,
הח הפנים מקבלת מופתעת היא
 טבריה. או אביב תל ברחובות מה

 מזמן לא בצילומים שם "היינו
 כיפה חובשי ילדים אלי וניגשו
 אותי. אוהבים הם כמה לי ואמרו

 גם סלפ־". רוצים כולם פתאום
 על בדירה שלה, השינה הדר
 אביב, שבתל הירקון נהר גדות

שו שתי עם חולקת היא שאותה
מסק זהותי פאזל מרכיב תפות,

כרזה תלויה חדרה דלת על רן.

 visit״ הכיתוב ועליה נוסטלגית
Palestine,הנוף שאת אלא ״ 
חו חוצה והפסטורלי הירושלמי

שמו החטיפים גם ההפרדה. מת
 מצופה במבה השולחן, על נחים

 מינא־ קולה ופחיות צ׳דר גבינת
 ומרמזים מג׳נין הגיעו טוריות,
 כאן שאוכלים הממתקים שאפילו

 מנגד, בעלילה. טוויסט עם באים
 התל־אביבי, הפנים בעיצוב משהו

 הבגדים וארון הקטן המטבח על
 של תמונה גם מציע המאולתר,
המניין. מן היפסטרית

מוזר עוף
 שנפלה ההיא ההזדמנות גם

 בדרמה ראשי לתפקיד בחלקה,
 היתה צעירה שחקנית שכל יומית

 בקלות התקבלה לא לה מייחלת
 החלטה היתה לא ממש "זו יתרה.
ההתלב על מספרת, היא קלה",

 בסדרה. להשתתפות שקדמה טות
 ללכת בכלל אם ידעתי "לא

כפ פרי שלי, הסוכנת לאודישן.
 פוסלת תמיד שאני אומרת רי,

 לא הן כי הצעות מדי יותר
 שלי. האידיאולוגיה את תואמות

 חשיבות שיש להבין התחלתי ואז
בהכ לא שאני אנשים עם לעבוד

 סט כל לא אתם. מסכימה רח
נב ממש ששם ׳ג׳נקשן׳ כמו יהיה
שא החלטתי אז משפחה. לי נתה

 לדברים הזדמנויות לתת רוצה ני
אח סיכונים. יותר ולקחת שונים

 הלכתי התפקיד את שקיבלתי רי
 ציון הסדרה, של הבמאי עם לדבר
חשוב ׳תראה, לו ואמרתי רובין,

 בצילומי "היינו קופטי:
 ובאו מזמן לא 'תאנ״ד

 חובשי ילדים אלי
 הם כמה ואמרו כיפה

 בתאום אותי. אוהבים
סלפי" רוצים כולם

 ה1 בביוב פ "'עבודה
 סטריאוטיפי הכי הדבר
 זה את וכתב שיש
 בשביל בדיוק ברבי

 לישראלים להראות
 אתם אין תסתכלו

אותנו" רואים

 רחוקה אחריש "לוסי
 מבחינת ם3 ממני.
 ונם פוליטיות רפות

 שהיא סגנון מבחינת
 אם בקריירה. בחרה
 קשה כן כל פובד אתה

 ולא מישהו בלרצות
 קשה עצמך פה אמיתי
אותך" לכבד

 שאני למקום נאמנה להיות לי
אמ שהסדרה לי אמי הוא באה׳.

הע לא זה אבל בצבא עוסקת נם
 על אלא הצבא של הפוליטי ניין

בצ מפקדים שעושים הניסיונות
 שהם תרופות דרך חיילים על בא

סי על מבוסם וזה להם, נותנים
 שהערבי הבנתי אני אמיתי. פור
 והוא בסיפור פה האובייקט הוא

 זה אבל האובייקט, להיות ימשיך
 שקורה מה שזה מהתוכנה חלק
בארץ". כאן

 חלק לקחת הסכמת בעצם
 שיקף שהוא בגלל בפרויקט

 כפי המציאות את בעיניך
 תופשים עדיין יהודים שהיא.
כאובייקט. ערבים
סט איזשהו מראה אתה "אם

 אותו, לקבע יכול זה ריאוטיפ
 לאנשים לתת גם יכול זה אבל

ער ׳עבודה מחדש. עליו לחשוב
 סטריאוטיפי הכי הדבר זה בית׳
 בדיוק ערבי זה את וכתב שיש

 - לישראלים להראות בשביל
 אותנו, תאים אתם איך תסתכלו

 חזקה פנימית לביקורת בנוסף
 בי שמתאהב לולו בן גם מאוד.

 גזען. הכי לכאורה הוא ב׳תאג״ד׳
 תסתכל - הצופה אתה ועכשיו,

 אם ותראה מבחוץ הדמות על
הזה". האדם להיות רוצה אתה

 שלך הדמות מסוים במובן
 ומתנגדת אמיץ משהו עושה

 עם לה שמייעדים לנישואים
הפ עם נוח לך היה מבוגר. גבר

 לחברה הביקורתי המבט ניית
סד בתוך מגיעה כשהיא שלך,

חיילים? על ישראלית רה
נאמנה, להיות רוצה אני "אם

 שלי החברה את מבקרת אני אז
למי לתת קשה קצת תחום. בכל
 החברה את לבקר בחוץ שהו

 הביקורת ב׳תאג״ד׳, אבל שלך,
 עצמה מהדמות — מבפנים באה

 ומורדת. חתרנית היא והדמות
 את שהשארתי בזה בלבוש, אפילו

התעקש אני והטבעות, העגילים
 התפקיד בל האלו. הדברים על תי

 בחורה של הוא שם שעשיתי הזה
 מוזר עוף צוענייה, מעין שהיא

 תיאר גם כך הזו, המציאות בכל
 את רואה היא הבמאי. ציון אותה

 מתאהבת היא מבחוץ, הדברים
 לא אבל לגבולות התייחסות בלי

 לא אבל מורדת היא בזה, נופלת
 שתוכל כדי עצמה את מסגירה

 את לי מזכירה קצת להמשיך,
עצמי".

 על הרגשת זאת בכל ומה
 באנשים מוקפת כשהיית הסט,

מדים? לובשי
קונוטציות. הרבה מעלה "זה

 הולכים שילדים הזו המציאות כל
לדע עקומה היא 18 בגיל לצבא

 הזה הבחור עכשיו עד הרי תי.
 תודעה לעצמו עיצב לא שמתגייס

קו אומרת אני זה את ועקרונות.
אדם. בן בתור כל דם

 אני פלסטינית בערבייה "גם
שב מי כי הוגן לא שזה חושבת

העק של הפירות את קוטף סוף
 אז עמי. ובני אני זה הזו מומיות

 בסך הוא הצבא ב׳תאג״ד׳, פה,
סיפורית. מסגרת הכל

לה לא הבחירה הזה, "במובן
 המבט מנקודת הפוליטי את כניס

ההח את לקבל עלי הקלה הזאת
 בסט, כשאתה פתאום אבל לטה.
 את האנשים בין מרגיש אתה

 ההגדרות כל למרות הזה, החיבור
לג טבעי מרגיש וזה והמוצאים,

 וכי־ נעימה טבעית, אווירה מרי.
 אפשרות שיש לך שמראה פית

בוח אנחנו אם השאלה אחרת,
בה". רים

מת שלך הדמות של הגורל
 יכולה היא שאתו בדרכון מצה

הב אפיק כמה עד מפה. לברוח
לך? קורץ הזה ריחה

 של שהפתרון חושבת לא "אני
 אני אם ממנה. לברוח זה בעיה אף

לא אז חולשה, של ממקום הולכת

 זאת, לעומת אם, כלום. פתרתי
חו של ממקום מכאן יוצאת אני
 הזדמנויות לי יש כי ובחירה, זק

 רק סבבה. זה אז בחו״ל, חדשות
 למאבק הצטרפו שהלבנים לאחר

 הברית בארצות השחורים של
 הצטרפו שהגברים לאחר ורק

 יכלו הם - הנשים של למאבק
 יכול איכשהו, אז להשתחרר.

 הדו־ השפה שדווקא להיות
 שתפתור היחידה היא לאומית

 הישיאלי בסוף, הבעיה. את כאן
 הוא ממני. פחות לא כאן תקוע

להס או גזען להיות בחר לא הרי
 את שומע שהוא פעם כל תובב

 לי: להגיד בחר לא והוא הערבית
 את כי ערבייה, נראית לא ׳את

יפה"׳.
 טוב לעתיד תקווה לך יש
יותר?

 בנו שולטת המציאות "לצערי,
 כי תקווה. איזו רואה אני אבל

 לייצג אותי שולח אלוני כשאודי
מדב ואני בקולומביה הסרט את
 כאילו אנשים 300 של לקהל רת
 אני אז הסרט, את כתבתי אני

 גם גדול. אמון כאן שיש יודעת
 האשה ובשם בשמי מדבר כשהוא

 לסמוך יכולה אני הפלסטינית,
 בפייסבוק הודעות קיבלתי עליו.

 הם הסדרה, את שראו מאנשים
 עקרונות על חונכו שהם לי כתבו

ופ גזענות, של אויב׳, ׳ערבי של
 מתחילים הם בסדרה תאום

 לכותרת מעבר האדם את לראות
לחשוב. התחילו הזאת,

 זו בסוף, תקווה. זו "מבחינתי
 אנשים שני של בסיסית שפה

 חיוביות של במובן שלום, שיוצים
 שאנחנו מה זה לאהוב. והרצון

 ונראה דבר, של בסופו מחפשים
 מאוימת התעייפו פה שכולם לי

ומלחמה".
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