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ويك أند

عالم المشاهير

جنيفر لورانس في The Hunger Games: Catching Fire

روبرت داوني جونيور في The Avengers

ساندرا بولوك في The Blind Side

ّ
بورصة النجوم ...على أونا على دوي
علي وجيه
لـطــاملــا تـســاءل املـشــاهــد ال ـعــادي ّ
عما
يجنيه النجوم الكبار من أفالمهم .ال
ّ ّ
بد أن هناك ثروات ضخمة خلف هذه
البيوت الفخمة والـسـيــارات الفارهة
واالبتسامات الالمعة.
ح ـس ـنــا« ،ب ــورص ــة ال ـن ـج ــوم» تعتمد
على عــوامــل ع ـ ّـدة ،وتختلف مــن فيلم
آلخر ،ومن حقبة ألخرى.
إي ـ ــرادات مــرتـفـعــة فــي شـ ّـبــاك الـتــذاكــر
تعني االنـتـشــار والـشـهــرة ،وبالتالي
أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرًا أعـ ـ ـل ـ ــى ألص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب األدوار
الــرئـيـسـيــة .الـعـكــس صـحـيــح .الفشل
الـتـجــاري يعني سقوطًا مــدويــا .أجر
املمثل األميركي ليوناردو دي كابريو

( )1974وص ــل إل ــى  25مـلـيــون دوالر
أميركي عن فيلم «ذئب وول ستريت»
عام  2013ملارتني سكورسيزي ،فيما
قـبـضــت جـنـيـفــر ل ــوران ــس  10مــايــن
عــن The Hunger Games: Catching
 Fireلـفــرانـسـيــس لــورانــس فــي الـعــام
نـفـســه .عـنــد الـتـفـكـيــر بــإن ـجــاز أج ــزاء
ت ــال ـي ــة ملـ ـش ــروع ن ــاج ــح ،ت ـك ــون رق ـبــة
اس ـتــديــو اإلنـ ـت ــاج ب ـيــد ال ـن ـجــم .ال بـ ّـد
من موافقته لتحقيق ماليني جديدة
م ــن ال ـع ـمــل امل ـق ـب ــل .هـ ــذا ي ـع ـنــي أجـ ـرًا
مضاعفًا بالضرورة 20 .مليون دوالر
ثمن عــودة مــات دايـمــون إلــى سلسلة
«ب ــورن» عــام  ،2016وأنجلينا جولي
الجزء الثاني من .Salt
إلى
ّ
ّ
ال ري ــب أنـ ــه رق ــم س ـحــري ي ـحــل أعـقــد

الخالفات ،ويقلب ال ــ«ال» إلــى «نعم».
الـ ـج ــوائ ــز ال ـك ـب ـي ــرة م ـث ــل األوس ـ ـكـ ــار،
تـضـيــف أص ـف ــارًا إل ــى األجـ ــر املـتــوقــع
لصاحب التمثال الذهبي.
ً
ساندرا بولوك مثال ،حققت قفزةمــالـيــة هــائـلــة بـعــد أوس ـك ــار أفـضــل
ممثلة عــن  The Blind Sideلجون
لي هانكوك .عن  Gravityعام 2013
أللفونسو كواران ،أضافت النجمة
األم ـي ــرك ـي ــة  70م ـل ـي ــون دوالر إل ــى
رصـيــدهــا الـبـنـكــي .املـبــالــغ الطائلة
تظهر عندما يـكــون البطل شريكًا
فــي إن ـتــاج ال ـشــريــط ،وبــالـتــالــي في
وبراد
عائدات التوزيع .دي كابريو ّ
بيت وجورج كلوني اعتادوا تبني
أف ــامـ ـه ــم إنـ ـت ــاجـ ـي ــا ،إضـ ــافـ ــة إل ــى

اللعب أمام الكاميرا.
نوع الفيلم يدخل في املعادلة ّأيضًا.
أفـ ــام األب ـط ــال ال ـخــارقــن وامل ــؤث ــرات
البصرية تهيمن على ّ
حصة األسد من
ميزانيات الشركات الكبيرة ،بسبب
رواجـ ـه ــا ال ـك ـب ـيــر .ه ــذا يـعـنــي أج ــورًا
فـلـكـيــة ف ــي ب ـعــض األح ـ ـيـ ــان .روبـ ــرت
داون ـ ـ ــي ج ــون ـي ــور اس ـت ـث ـمــر ن ـجــاحــه
فــي  Iron Manعلى أكـمــل وج ــه .تابع
«طــونــي سـتــارك» فــي جــزئــن آخــريــن،
ث ـ ّـم ط ــار إل ــى سلسلة The Avengers
ليحصد بضعة ماليني أخرى .دواين
جونسون املـعــروف باسم The Rock
نال ما بني  14و 15مليون دوالر عام
 2014عن  Herculesلبريت راتنر.
فــي امل ـقــابــل ،تـحـقــق األفـ ــام املستقلة

ذات امل ـن ـح ــى ال ـف ـن ــي م ــا ت ـع ـجــز عـنــه
عناوين البلوك باستر .إرضــاء األنــا
ال ـف ـنـ ّـيــة لـلـمـمـثــل ف ــي ل ـعــب دور الفــت
له ثمن أيضًا .هنا ،قد يكتفي النجم
بـب ـض ـعــة آالف ف ــي أعـ ـم ــال امل ـيــزان ـيــة
املـنـخـفـضــة .ب ـعــد ق ـ ــراءة الـسـيـنــاريــو
ال ـســاحــر ( Frankعـ ــام  )2014لليني
أبــراهــام ـســون ،أب ــدى الـنـجــم األملــانــي
مايكل فاسبندر رغبته ب ــأداء الــدور
بغض النظر عن أجره ،ضمن ميزانية
ال تتجاوز مليون و 81ألف دوالر.
ّ
عربيًا ،يتكتم معظم النجوم وشركات
ّ
اإلن ـتــاج عـلــى األرق ــام الــدقـيـقــة ،إال أن
ظ ــروف األجـ ــزاء الـتــالـيــة مــن األع ـمــال
وشعبية النجم تبقى متشابهة في
كل العالم.

ُ
دي كابريو يعلنها حربًا على مصنع األكاذيب
ّ
يـ ـب ــدو أن ك ـل ـي ـنــت إيـ ـسـ ـت ــوود وج ــد
مـ ـش ــروع ــه اإلخـ ــراجـ ــي املـ ـقـ ـب ــل .بـعــد
ن ـ ـ ـجـ ـ ــاح ج ـ ـ ـمـ ـ ــاه ـ ـ ـيـ ـ ــري هـ ـ ــائـ ـ ــل ف ــي
ّ American Sniperالـ ـع ــام ال ـفــائــت،
يبقى املخرج واملمثل األميركي في
ّ
يتردد هذه األيام
حقل البيوغرافيا.
ع ـل ــى اس ـت ــودي ــو «فـ ــوكـ ــس» لـلـعـمــل
عـ ـل ــى تـ ـط ــوي ــر درامـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ــن ح ـ ــارس
ّ
املتهم ّ
األول
األمــن ريتشارد جويل،
ّ
بــانـفـجــار قـنـبـلــة فــي امل ـت ـنــزه املـئــوي
األوملـ ـ ـب ـ ــي خ ـ ــال أوملـ ـبـ ـي ــاد أت ــان ـت ــا
.1996
ص ـبــاح  27ت ـمــوز (يــول ـيــو) م ــن ذلــك
ال ـعــام ،اشـتـبــه جــويــل بحقيبة ظهر
م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــة ت ـ ـحـ ــت أحـ ـ ـ ــد امل ـ ـقـ ــاعـ ــد،
ف ــأب ـع ــده ــا ع ــن املـ ـ ـ ـ ّ
ـارة وق ـ ــام ب ــإب ــاغ
ال ـس ـل ـطــات .الــرجــل الـثــاثـيـنــي صــار
ً
ب ـطــا ،قـبــل أن يـتـسـ ّـرب إل ــى وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام اعـ ـتـ ـب ــاره م ـت ـه ـمــا مـ ــن قـبــل
امل ـبــاحــث ال ـف ـيــدرال ـيــة .كــانــت حــادثــة
ج ــوي ــل م ـف ـت ــرق طـ ــرق ت ــاري ـخ ـي ــا فــي
تـ ـ ّ
ـوح ـ ــش املـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــا ،وانـ ـقـ ـض ــاضـ ـه ــا
عـلــى خـصــوصـيــات الـبـشــر وانـتـهــاك
حياتهم.
ُ
ه ـكــذا ،فـتـحــت أب ــواب الـجـحـيــم على
جويل ،وصار «املجرم املنبوذ» بني
الناس ،بسبب نشرات األخبار التي
لــم تــرح ـمــه .عـلــى الــرغــم مــن تبرئته
الحـقــا ،تركت «املحاكمة اإلعالمية»
أثـ ــرًا عـلـيــه راف ـق ــه ح ـتــى رح ـي ـلــه عــام
 2007بداء القلب وأمراض أخرى.
األميركي جونا هيل يلعب ريتشارد
ج ــوي ــل ،ف ـي ـمــا ي ـب ــدو دور مـحــامـيــه

مـتـجـهــا إل ــى ال ـن ـجــم ل ـي ــون ــاردو دي
كابريو (ال ـصــورة) .سيناريو بيلي
راي صـ ــاحـ ــب Captain Phillips
(عـ ــام )2013و The Hunger Games
(عــام ،)2012قائم على مقال منشور
في مجلة «فانيتي فاير» األميركية
ب ـع ـنــوان «ق ـصــة ري ـت ـش ــارد جــويــل»،
ف ـي ـمــا ل ــم ُيـ ـح ـ َّـدد عـ ـن ــوان ال ـف ـي ـلــم أو
موعد صدوره حتى اآلن.
هذا االجتماع الثاني بني دي كابريو
وهيل بعد The Wolf of Wall Street
(عـ ـ ـ ـ ــام )2013مل ــارت ــن س ـك ــورس ـي ــزي.
منذ ( Moneyballعام ّ )2011لبينيت
م ـي ـل ــر ،أث ـب ــت ج ـ ّـون ــا ه ـي ــل أن ـ ــه أك ـثــر
مـ ــن م ـ ـجـ ـ ّـرد م ـم ــث ــل هـ ــزلـ ــي .ت ـمــاهــى
بإتقان الفــت مــع أدوار مساعدة في
ً
أف ـ ــام م ـه ـ ّـم ــة ،م ـس ـ ّـج ــا تــرش ـي ـحــات
لـ ــأوس ـ ـكـ ــار والـ ـب ــافـ ـت ــا وال ـ ـغـ ــولـ ــدن
ّ
يستعد للنقلة املنتظرة
غلوب .هنا،
في مسيرته ّ
كأول دور رئيسي جاد.
دي كــابــريــو ال ي ـمــانــع ف ــي الــوقــوف
إل ــى جــانــب صــدي ـقــه الـشـخـصــي في
دور مـســاعــد ،عـلــى عـكــس مــا حصل
ف ــي ت ـح ـفــة س ـك ــورس ـي ــزي األخـ ـي ــرة.
نــذكــر دوره الـصـغـيــر فــي «دجــانـغــو
الـ ـطـ ـلـ ـي ــق» ل ـك ــوي ـن ــن ت ــاران ـت ـي ـن ــو،
لتأكيد قدرته الدائمة على التوهج.
ب ــدوره ،يقف إيستوود أمــام شريط
ال ي ـت ـض ـ ّـم ــن ال ـ ـتـ ــوابـ ــل «ال ــوطـ ـنـ ـي ــة»
خـ ـيـ ـص ــة ،ال ـ ـتـ ــي أغ ـ ـ ــرت ج ـم ـه ــور
ال ــر ّ
«ال ـقــنــاص األم ـيــركــي» .كــذلــك ،يــأتــي
ّ
ب ـع ــد ف ـي ـلــم خ ـ ــاب ب ـت ـي ـمــة مـشــابـهــة
ه ــو  Nightcrawlerلـ ــدان غ ـي ـلــروي.

اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ق ـ ــد ي ـن ـت ـق ــل إل ـ ـ ــى «وارنـ ـ ـ ــر
برذرز» ،استوديو إيستوود الدائم،
إذا ما نجح في انتزاع املشروع من
«فوكس».
ب ـ ــال ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـب ـ ـط ـ ـلـ ــن ،ج ــون ــا
هـ ـي ــل يـ ــواصـ ــل الـ ـعـ ـم ــل مـ ــع الـ ـكـ ـب ــار.
األخ ــوان كــويــن يـقــومــان بــإدارتــه في
شريطهما الـكــومـيــدي ال ـقــادم Hail,
ّ
يستعد
( !Caesarع ـ ــام .)2016كــذلــك
لفيلمني من الجنر نفسهArms and :
 the Dudesلتود فليبس و Jump 23
 Streetلرودني روثمان.
مــن جـهـتــه ،يـتــابــع دي كــابــريــو لعب
ال ـش ـخ ـص ـي ــات امل ـع ـق ــدة هـ ــذا الـ ـع ــام.
ّ
فيلمان مقبالن قــد يتمكن أحدهما
مــن فـ ّـك النحس األوس ـكــاري املــرافــق
له منذ سنوات .في ،The Revenant
ي ـ ـل ـ ـعـ ــب «ه ـ ـي ـ ــو غ ـ ـ ـ ـ ــاس» ال ـ ـسـ ــاعـ ــي
ّ
إلـ ــى االنـ ـتـ ـق ــام ،ت ـح ــت إدارة امل ـعــلــم
املـكـسـيـكــي أل ـي ـخــانــدرو غــونــزالـيــس
إي ـن ــاري ـت ــو .وي ـس ـت ـعـ ّـد ل ـل ــدور الـحـلــم
الــذي يسعى إليه منذ  20عامًا ،في
الـبـيــوغــرافـيــا.The Crowded Room
ب ـي ـلــي م ـي ـل ـي ـغــان ّأول م ــن أف ـل ــت مــن
املحكمة بتهم االغتصاب والسرقة،
ّ
ّ
بـ ـع ــد إق ـ ـنـ ــاع ه ـي ـئ ــة املـ ـح ــلـ ـف ــن بـ ــأن
ل ــدي ــه  24ش ـخ ـص ـيــة ،ف ــي م ــا ُي ـعــرف
بـ «اضطراب ّ
تعدد الشخصية» .على
الـصـعـيـ ّـد الـشـخ ـصــي ،ن ـفــت الـنـجـمــة
ّريهانا أنها على عالقة به ،ما يعني
أنه ما زال متوافرًا للمهتمات حول
العالم.
علي...

