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 סולו פרויקט
 בטלוויזיה מרשימה קריירה מרביצה אטיאס שמוון זה על להגיד משהו לכם יש

 לס אנג ביתבלוס לעצמה בונה מורשת"), :24ב" תפקיד האמריקאית(כולל
 לקרות עלול שזה לזה אמא את הכינה ילד(וכבר לאמץ חושבת מדי), יקר (פה

 אחלה, עליה? שמפעילים מהלחץ להילחץ בלי לאחד ומחכה שותף) בלי
 .חזיות״ לשרוף ובלי פמיניסטית, סופר "אני .She Don't Give a Fuck אבל

עשתה שתמיד כמו שלה, בדרן זה את לעשות שממשיכה כוכבת עם ראיון
חסון מזל סגנו! * חסון זוזי צילום מארשויזייו־מן*

השערכתבת

 ון₪יאסלא להירגע: יכולים אתם בסדר, ה
 שאינו בבחור מדובר יחסים, במערכת היא לבד.

חודשים, כמה כבר נמשך והסיפור ישראלי,
 מאוד נמוכה אש על מתנהל אבל

K מערכות מאפיין די וזה איטי, מאוד מאיד "הכל 
אומרת. היא ישראל", לעומת באמריקה, יחסים

M מאוד מתקדם והכל מישהו עם יוצאת אה "פה 
 !1שי הספייס את לכבד רוצים שהם מריב שם, מהר

g אותם". רואה לא כמעט כבר את 
W שהיה מי כל בזה. יק מתעניינים כולם שפה נראה - אטיאס של הלב בענייני התחלנו סתם לא 

 מכוני ביקש שלנו הפסח שער לגבי העניינים בסוד מעורב
 אטיאם, עם הרומנטית בגזיר קורה מה אחד: דבר רק לברר

 לעשות חושבת היא בדיוק ומתי ,36 ימים כמה עוד שחוגגת
 ילדים? כבר

מודאגים. אנשים
 כשאני בעיקר הזה הלחץ את מרגישה אני ממש. ׳כן,’
לעניין שאמור היחיד הדבר זה וילדים שזיגיות נראה פה.

עמוד 2



 מדיין ננות
 אחלה זה

 והכל,אבל
 מרוקאיות
זההת״ם

*a '
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הוליווד?
 מערער. מקום
אטיאס מורן

21 פלוס פנאי 1442 גיליון 6.4.17
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 סיכוי יש עוד
 ישראלי לגבר

בעתידה,חברים

 למשחק שלי המורה אחרת. קצת זה באלאיי כרגע. אותי ►
 בגיל שלי והרופאה 42 בגיל שלה הראשון הילד את הביאה

.”הפרק על ממש לא זה 35 גיל לפני שם, .41
 עדיין ומוצלחת, יפהפייה את, איך להבין לנו קשה פשוט

שלך? העדיפויות סדר בראש לא זה האחד. את מצאת לא
 מערכות מכמה נכוויתי מאוד צעיר שבגיל חושבת "אני
 עליהן, להתגבר זמן לי ולקח טראומה, בי שהשאירו יחסים

 עם ויצאתי יחסים במערכות הייתי שהתנזרתי. לא זה אבל
 פשוט, הביחד, את אוהבת ואני גברים אוהבת אני גברים.
 להגיד בחרתי בישראל שהתרא״נתי מהפעמים בהרבה

 עם לצאת בין אבל אותי. שיחקרו רציתי לא כי לבד שאני
 התעוררה וכן, מרחק. יש - האחד שזה להחליט לבין גברים

 מערכת לי הייתה החזיק. לא וזה בעבר כזו תחושה כבר בי
 שיש גיליתי ואז מדהים, היה והכל בחור, עם רצינית יחסים

 זה את הסתיר הוא ולאלכוהול. לסמים קשה התמכרות לו
 מאוד מכה הייתה וזו מכולם, זה את הסתיר שהוא כמו ממני,
מזה". להתאושש זמן הרבה לי לקח בשבילי. קשה

לישראלי? סיכוי עוד יש
 האידיאלי הגבר את ולעצב ולשרטט לשבת יכולה "אני

 נמשכת מאוד אני חוקים. שאין לי ברור אבל מחר, עד שלי
 שהייתי ישראלי בחור עם יצאתי וכבר תיכונים, ים לגברים
 מעלית בלי שלישית בקומה גר הוא זה. לגמרי שזה בטוחה

 אבל מכלום, לי אכפת היה ולא המדרגות, בחדר ג׳וקים עם
 כן, אז התאים. לא כבר זה לאלאיי אליי הגיע שהוא ברגע

 להיות צריך וזה שלי, החיים את להכיל יוכל אחד כל לא
 נצטרך לפעמים שבהם כאלה, לחיים שיסכים מישהו

 שהשני מחפש אדם כל בזוגיות תקופה. איזה שם לגור
 תלמידה שאני מפני אבל שהוא, כפי אותו ויאהב יקבל

 אותי שילמד מישהו עם חיים לחלוק אשמח אני בנשמה,
 אני אם שאני, מי על סגורה לא אני אחרת. גם להיות
 זאת יותר טובה להיות ואלמד אשתפר אז להשתפר יכולה

האהבה". משמעות

 באזור באלאיי בית לעצמה בונה שהיא וחצי שנתיים כבר שלובות. בידיים ומחכה יושבת לא אטיאם בינתיים.
 נמצאת וכרגע הוליווד, גבעות למרגלות ראניון, קניון

 ידיות בוחרת היא שבו התכנון, של האחרונים בשלבים
לנזכביר.
 וגם זה, את מאבדת שאני החלטות הרבה כך כל "יש

 יחזור", שלא והבנתי מהכיס לי שיצא כסף המון המון
 אין באלאיי לישראל "בניגוד החוויה. את מתארת היא

 עם כסף קצת לחסוך שיכולים פה לי שיש הקשרים לי
 ברזים. על סלבז הנחת לי אין שם שם. והנחות פה הנחות

 שואלת אני לפעמים ספק, איזה עם מתקשרת שאני לפני
 לי יש אם אוהב. הוא סדרות ואיזה טלוויזיה רואה הוא אם
 טוב מקום שזה יודעת אני ;24׳ או ׳הרודן׳ ראה והוא מזל

צוחקת. היא הזמנה", בו לעשות
 שרכשת דווח 2012ב־ נדל״ן: רכשת כבר בישראל גם
 ולפני אביב, בתל החשמונאים ברחוב גינדי בפרויקט דירה

אביב. תל צפון באזור נוספת דירה שקנית דווח שנתיים
 להשקעה. אלא בו, לגור בשביל לא אבל נכס, "קניתי

 וממש צדק, בנווה חברה אצל גרה אני פה כשאני עכשיו
 אבל לי, בא היה וממש פה, מקסים המקום. על נדלקתי

נורמליים". לא פה המחירים
 ביי ביי באל.איי? בית בניית סמלי, משהו בזה יש

ישראל?
 חושבת אני אבל המשתמעת, הסמליות את מבינה אני”

 ובסוף תוכניות, לעשות יכולים שאנחנו מלמדים שהחיים
 ואני ומשתנים, קורים דברים שלהם. התוכניות יש לחיים

לארץ". לחזרה גם להכל. פתוחה נשארת
 החדש השותף עם תעבור היא באלאיי החדש לבית

 קבליר מגזע חודשים עשרה בן כלבים גור מאנקי, שלה,
 שהיא זה הגג. מעל עד מאוהבת היא שבו צ׳ארלס, קינג

זה. את מאשר די בנייד שלו תמונות ועוד עוד לי מראה
 "לא מספרת. היא ראשון", ממבט אהבה הייתה לא "זו

 חיות מאמצים לא מרוקאי בבית בחיים. מחמד חיות לי היו
 ההולדת יום לקראת שעברה, בשנה כזו. תופעה זו מחמד,

 יום למתנת אופציות שתי לי שיש לי אמר שלי חבר שלי,
 אמרתי כלב או רציתי, שמאוד שווה אמנות יצירת הולדת:
 לכלב; לא אומרת אני אם מכשפה יוצאת אני ׳יו, לעצמי:
 שזה כשהבנתי ב; באופציה בחרתי אותו להרשים ובשביל

> הטובה חברתי לבויסנזינה התקשרתי מיד לקרות הולך
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a  הייתי כי אימהות, להיות הולכות שאנחנו לה ואמרתי ►
 אז אבל הכלב, על משותפת הורות לחלוק שנוכל בטוחה

 יקרה. לא ושזה לפרווה, אלרגיה לה שיש לי הודיעה היא
 בצילומים בבודפשט הייתי בדיוק ההולדת יום כשהגיע
 כשראיתי המאמנת. אצל חודש עוד נשאר והגור ל׳הרודן;

 נו, ׳טוב, ואמרתי: קצת איתו שיחקתי הראשונה, בפעם אותו
 הביתה אותו כשהבאתי אבל ערב?׳. לארוחת הולכים מתי
 אמא אפילו אותו, לאהוב שלא אפשר אי השתנה. הכל
 כשהיא מהבית אותו להוציא אותי לשכנע שניסתה שלי,

 אותו להביא הצלחתי לא הפעם בו. התאהבה לביקור, הגיעה
 נורא אני איתו. שאגיע בטוח הבאה בפעם אבל לארץ, איתי

.”אליו מתגעגעת

ההזדנזנות בגעגועים. עשיר ניסיון יש לאנויאס  כשהגיעה בדרכנו נקרתה עכשיו איתה ולפטפט לשבת
 עושה שהיא כמה מיני אחד קצרצר, מולדת לביקור

 היא ששם צדק, בנווה יושבות ואנחנו נתונה, שנה בכל
 הוריה בית את עזבה וחצי 17 בגיל כבר חברה. אצל לנה

 , 19 בגיל משם, בגרמניה. דוגמנות קריירת לטובת בחיפה
 חסותו, תחת אותה לקחקוואל׳ וובוטו האופנה כשמעצב

 בקריירה פצחה איטלקית שלמדה ואחרי לאיטליה, עברה
 שנים שמונה לפני זוהר. ונערת טלוויזיה כמנחת מרשימה

 בהוליווד, הפעם מהתחלה, הכל והתחילה הכל עזבה
 בגרסה שווים תפקידים קיבלה אטיאס השתלם. וההימור

 לצד התרסקות׳;” האוסקר זוכה הסרט של הטלוויזיונית
 הבאים" הימים הקולנוע"שלושת ובסרט ז״ל, הופר דנים
 של פרויקטים שניהם - ניסן וליאם קוואו ואסל לצד

 היוקרתי הבידור מגזין ,2014ב־ האגיס. פול והיוצר הבמאי
 הבינלאומיות הכוכבות כ״אחת אותה סימן "וראייטי"

 הובילה האגיס עם המשותפת העבודה להכיר". שחובה
 לא שבו שלישי", "גוף לסרטו גם שנים שלוש לפני אותה

 הגיעה ואז ובהפקתו. בפיתוחו סייעה גם אלא כיכבה רק
 גידי הישראלי של המושקעת הדרמה סדרת ,’’"הרודן

 בליגה אותה וקיבעה fx הפרינויום בערוץ שעלתה וף
 הנשי התפקיד כליילה, אטיאס של דמותה הגדולים. של

 העיקש מאבקה ובזכות לב, תשומת להמון זכתה הראשי,
 שבזכותו בתסריט לשינוי זכתה גם היא היוצרים מול

 הערבית במדינה לשליטה הפכה היא השלישית בעונה
 האחים צמד על גוברת שהיא תוך אבו־דין, הבדיונית
הסדרה. מתחילת השלטון על שנאבקו

 האאוטפיטים בזכות בעיקר מגניב באזז יצרה "ליילה
 מספרת. היא זה", על אחראית הייתי לגמרי ואני שלה,

 של האופנה עורך כמו האופנה, מתחום אנשים מיני "כל
’w ;של מדור כזה עשו פייר׳ וב׳ווניטי לזה, התייחסו מגזין 
 שמישהו לכזה כוח הרבה כך כל יש היום לוק; ליילה׳ז גט’

 קוראים אנשים כי פוליטית, להשפיע גם יכול שזה לובש,
 על ישבתי אני פוליטיים. עיתונים מאשר מגזין׳ ׳פיפל יותר

 גולדה שאם אותם שכנעתי לנשיאה. אותה שיהפכו היוצרים
 בסדרה אצלנו שגם הגיוני זה ממשלה, ראש הייתה מאיו

 .”עבורי גדול נורא הישג היה זה לי. הצליח זה ובסוף תהיה,
 עונות. שלוש אחרי ירדה הסדרה אבל

 מקבלי ובין היוצרים בין דעות חילוקי היו "נכון.
> סדרה זאת, בכל אבל ירד, וזה בערוץ ההחלטות
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 שנגמר איך להצלחה. נחשבת עונות שלוש שהמשיכה ►
 עושה אני תמיד :24ב׳ התפקיד את קיבלתי הרודן;’

 אקשן. לי הציעו ופתאום מורכבים, דרמטיים תפקידים
 ׳כן; אמרתי ישר כלל, בדרך כמו שאלות מאה שאלתי לא

.”מכות וללכת אופנועים על לרכוב והלכתי
 של אוף בריבוט/ספין אטיאס מרביצה האלה המכות את
 ומשודרת ”מורשת :24” לשם שזכתה ,”24” המתח סדרת

 המגה הסדרה של החדש בגלגול עכשיו. אצלנו גם
 בפרק שמפציעה שכירה רוצחת מגלמת אטיאס פופולרית

 שרק בקריירה נוסף הישג העונה, סוף עד וממשיכה השביעי
ומעשירה. הולכת

 החדש, התפקיד על מספרת היא הקלה", הייתה זו”
 התפקיד שנים שלוש במשך ב׳הרודן; השינוי. את "רציתי

 עם מאוד, מורכבת דמות לבניית טוטלית התמסרות דרש
 חדש משהו ללמוד ופתאום סצנה. בכל כמעט ממשי איום
.”מגוונת קריירה מבניית וחלק מרענן היה פיזי ויותר

 נוסעת שהיא החליטה 17 שבגיל הזו בילדה גאה את
חלומות? להגשים

 הייתי תמיד ולא בה, גאה הייתי תמיד לא אבל "כן,
 מערער, מאוד הזה המקום שעשיתי. ההחלטה עם מאושרת

 את כזו. קריירה שלי לבת מאחלת הייתי אם יודעת לא ואני
 כל ואודישנים, לבחינות נתונה אני 17 שמגיל להבין צריכה
 ימים יש בקריירה, טוב במקום כבר כשאני היום, גם הזמן.

 עם בטלפון מדברת ואני לקריאה פרויקט אליי ששולחים
 בעצמי שאני תפקיד לי שמציעים גדולים מאוד מפיקים

 ויש בלבול, איזה פה שהיה ובטוחה לי, שהוצע מאמינה לא
 לא תפקיד עם קטן פרויקט איזה אבדוק אני שפתאום ימים

 לך אין אודישן. לו ולעשות לבוא ממני ויבקשו משמעותי
 מאוד וזה בו, אלייך יתייחסו ואיך יגיע הבא הדבר איך מושג

 תפקידים. עליי נפלו ולא בקלות לי בא לא דבר שום מבלבל.
 התפקיד על שמעתי הברית לארצות עברתי כשרק

 לי נתנו ולא אחד, פרק רק להיות אמור שהיה ב׳התרסקות;
 בסוף באמריקה. קרדיטים עדיין לי היו לא כי לאודישן לבוא

 טוב נורא אודישן לי והיה הראש על להם ישב שלי הסוכן
 שולחנות להפוך מקובל שלא ידעתי שלא נגיד בואי ואמיץ.

 לצילומים אותי ושלחו אותי ליהקו שכבר אחרי באודישן.
 נורא אני כי יקרה לא זה שבסוף לי הודיעו מקסיקו, בניו

 שאני ובכיתי אליהם באתי בסדרה. אחרת לשחקנית דומה
עליי. יוותרו שלא רק קרחת, כולל רוצים, שהם מה אעשה
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 ולמחרת לכולם הודיתי הפרק, את עשיתי נשארתי, בסוף
 היה, וכך הבא. הפרק של בתסריט גם מופיעה שאני גיליתי
 אבל שהתגשם, האמריקאי החלום היה זה לפרק. מפרק

.”מהמורות המון עם תמיד זה הזה, החלום נראה ככה
 פוקס, ברשת טאלנט חוזה עכשיו קיבלת זאת, ובכל

 להפקות בלעדית מחויבת שאת היא שלו שהמשמעות
לעבוד. בלי גם משכורת ומקבלת שלהם

 על ומתן משא איתם ערך שלי הדין וכשעורך "נכון,
 מבקש שהוא לגמרי משוגע שהוא בטוחה הייתי התנאים,

 הצעות לי שולחים הם עכשיו שקיבלנו. בהלם והייתי אותם,
 לא, או במשהו להשתתף רוצה אני אם להחליט זכות לי ויש
 איך ולמדתי אותי, שהדליק משהו קראתי לא עכשיו ועד

 גאווה להרגיש רוצה ואני , 16 בת לא כבר אני לא. יפה לומר
.”תפקיד כל על

 לאחר עניין, לכל אמריקאית אזרחית היא אמנם
 זה שלה("מרגש? האזרחות את חודשיים לפני שקיבלה

 צילמתי בעיקר כמוך. איש 2,000 ולעוד לך השבעה טקס
 אנד לשחק, לכאן לבוא תשמח היא אבל לסטורי"), פוסטים

אישיו. אן נוט איז מאני
 מבינה אני כסף. ארוויח לא שאני ויודעת באה אני "כן,

 חוויה לי הייתה ’ב׳אלנבי כשהשתתפתי היכולות. את
 שלי השהות את לעצמי לממן צריכה הייתי וכן, מדהימה,

 אבל - במלון החדר את אפילו מימן לא שלי השכר כי כאן
 מלון, צריכה לא כבר אני עכשיו מזה, חוץ מתחרטת. לא אני
בי". אנד בי אייר יש

 הוליווד, תושבי כשאר מעבירה לא אטיאס il1KI1J1 א
 אני” מאומצת. גופנית ובפעילות ירוקים מיצים בשתיית
 שאוהבים לאנשים מתחברת לא גם ואני ספורט שונאת
 שלם. ים בגד עם הולכת אני בקיץ אז לעשות? מה ספורט,
 עם הייתה היא וגם בעלה עם בים קרח פנלופה את ראיתי
 יש ושם בריא לאכול משתדלת אני גו! יו דר סו שלם,

 אבל מהיר. בריא אוכל של כאלה, אפשרויות הרבה לך
 מוותרת לא אני ובקולנוע ופסטות, סטייק צריכה גם אני
 שאוכלות נשים עוד מכירה ואני דוג, והוט פופקורן על

 ואני ערב, ארוחות לכמה קמפבל נעמי עם ישבתי בהוליווד.
אוכלת". ממש שהיא עדה

 עם מפתחת היא פנאטיק, לספורט להפוך במקום
 אליה שהצטרפה שחקנית היא גם - אטיאס שני אחותה
 בסדרה אורח תפקיד רשמה וכבר שנים כמה לפני לאלאיי

 בו לשחק מקוות שהן משותף פרויקט - בושה״ חסרי”
 היא ,”ויצירה בפיתוח להמשיך מעוניינת בהחלט "אני יחד.

 בלתי חוויה היתה האגיס פול עם התסריט פיתוח” אומרת.
 לעבוד אוהבת מאוד מאוד ואני מלמדת. כך כל - נשכחת

 אחותי עם בכלל. אנשים ועם ובמאים, תסריטאים עם
 פשוט היו שלי החברים כשכל שהחלה סדרה כותבת אני

 לא לתומי כשאני להם, מספרת שהייתי מחוויות נקרעים
 נמצא וכרגע תאוצה קיבל והדבר מצחיק, שזה חשבתי

 אז איתי מפיק האגיס שפול פרויקטים שני גם יש בפיתוח.
שיא". בהתרגשות אני

 חוץ שכוללת משפחתה, עם מבלה היא ליצירה מעבר
 שעה בנזרחק שגר אחיה ואת שלה הדוד את גם מאחותה

 הצדקה בעבודת ממשיכה וגם והילדים, אשתו עם נסיעה
האסונות. מוכת בהאיטי שלה

 ואני תלמידים, 3,000מ־ יותר עם ספר בית שם לנו "יש
 ,”תדאג לא שלי שאמא כדי בשקט, אבל הזמן, כל נוסעת

 כזה בערב ועכשיו, התרמה, ערבי עורכת אני” חולקת. היא
 מהם אלף 800ש־ דולר, מיליון 3 לנו תרמו בלונדון, שהפקתי

 ילדים שם פוגשת ואני מדהים, מקום זה שלי. חבר תרם
.”ללב לי שנכנסים משגעים

מתישהו. משם ילד שתאמצי סיכוי שיש פעם אמרת
 עם שיחה לי הייתה כבר שאאמץ. מצב ויש לגמרי, "נכון

 אמא, להיות מוכנה שאני שברגע תבין שהיא כדי שלי אמא
 יהיה שזה ברור בלעדיו. או שותף עם זה, את עושה אני

.”בסדר לגמרי זה - לא אם גם אבל זוג, בן יהיה אם נהדר
 את הכל ־ ילדים בית, קריירה, פמיניסטית. פשוט את אז
לבד. יכולה

 זה חזיות. לשרוף ובלי פמיניסטית, סופר אני "ברור
□ .”פאק אה גיב דונט איי ? גברים על מאיים

 ,yes Action אוה״ב), עם לשידור (בצמוד 05:00 שלישי, מורשת", :24"
yesVOD'll
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