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ويك أند

عالم المشاهير

نجوم هوليوود ...لم يخرجوا من المراهقة

عبدالرحمن جاسم
عمر كــايــت ريــدفــورد الـتــي اختيرت
لتأدية دور فتاة في الرابعة عشرة
من عمرها في مسلسل Coronation
 Streetالبريطاني الصباحي ،أعــاد
طـ ـ ــرح ق ـض ـي ــة مـ ـ ــدى مـ ــؤامـ ــة أعـ ـم ــار
امل ـم ـث ـلــن ل ـ ـ ــأدوار ال ـت ــي ي ــؤدون ـه ــا،
أدوار املــراهـقـ ّـة .ريــدفــورد
خصوصًا ّ
العمل أنها في الـ19
اع
صن
التي قال
ّ
مــن عمرها ،تـبـ ّـن أنـهــا فــي الحقيقة
تـبـلــغ  25س ـنــة ،األم ــر ال ــذي جعلهم
يـ ـت ــراجـ ـع ــون عـ ــن إعـ ـط ــائـ ـه ــا الـ ـ ــدور
والبحث عن شخصيةٍ أخرى للقيام
بـهــذه املـهـ ّـمــة .بـحــث صغير فــي هــذا

ّ
اإلطار يمكن املشاهد من اكتشاف أن
أغـلــب «املــراهـقــن» الــذيــن يشاهدهم
عـلــى الـتـلـفــاز لـيـســوا مــراهـقــن أب ـدًا!
ت ـح ــار ه ــول ـي ــوود ف ــي كـيـفـيــة خ ــداع
ّ
الجمهور .الريــب أن «املهنة الحلم»
(أي السينما) تجعل املشاهد متأكدًا
مــن أن مــا ي ـشــاهــده ،حـتــى ول ــو قيل
أمامه أنه مقتبس عن قصة حقيقية،
هــو «مـصـنــوع» ولـيــس حقيقيًا .في
فيلم ( Catch Me if You Canإخراج
سـتـيـفــن سـبـيـلـبـيــرغ ـ ـ ـ ّ ،)2002أدى
لـيــونــاردو دي كابريو دور فتى ّفي
السادسة عشرة مــن عـمــره ،رغــم أنــه
كان في الواقع في الـ .27لكن ما شفع
للنجم األميركي هو شكله الطفولي
البحت ،لكن ماذا عن الباقني؟
ّ
هناك مقولة عامية تؤكد أن «الفتاة
ت ـك ـبــر ق ـبــل ال ـ ـشـ ــاب» .هـ ــذا األمـ ـ ــر ،لم
ي ـن ـط ـب ــق الـ ـبـ ـت ــة عـ ـل ــى ن ـج ـم ــة فـيـلــم
( Greaseعــام  )1978أوليفيا نيوتن
جونز التي كانت في الـ  29حني ّأدت
«دور ساندي أولسن» ،املراهقة ذات
الـتـسـعــة عـشــر رب ـي ـعــا .جــونــز كــانــت
أصغر بخمس سنوات من زميلتها
ستوكارد تشانينغ والتي كانت في
الـ ـ  34حــن لعبت شخصية الشابة
«الـ ـح ــذق ــة» ب ـي ـتــي ري ـ ــزو ف ــي الـفـيـلــم
نفسه .هنا ،كان ُيفترض لتشانينغ
أن ت ـظ ـهــر ف ــي ال ـســاب ـعــة ع ـش ــرة مــن
عمرها ،ومع هذا لم ينتبه أحد إلى
الفارق .أما بطلة فيلم Dirty Dancing
(عام  )1987جنيفر غراي ،فقد كانت
ت ـق ـتــرب م ــن ع ـقــدهــا ال ـثــالــث حينما
أدت دور ال ـب ـطــولــة ف ــي ه ــذا الـفـيـلــم
الناجح ،الــذي تبلغ بطلته  17سنة.
ّ
وألن املــوضــوع أكثر مــن عــادي على
ال ـشــاشــة ،ج ــاءت راش ـيــل م ــاك آدام ــز
أكبر بتسع سنوات من شخصيتها
ال ـش ـه ـيــرة «ري ـج ـي ـنــا ج ـ ــورج» الـتــي
ُأدت ـه ــا ف ــي فـيـلــم  Meanّ Girlsال ــذي
أطلق عام  ،2004ويقال إنها أضحت
«نموذجًا» يحتذى به في شخصية
«ملكة» املراهقات .يومها ،كانت ماك
آدامز في الـ 26بينما ريجينا هي في
الـ .17
ب ـ ــدوره ـ ــا ،ك ــان ــت امل ـم ـث ـل ــة ال ـس ـم ــراء
ستايسي داش في ال ــ 29من عمرها
حينما أدت دور البطولة املساعدة
أمـ ـ ــام أل ـي ـش ـيــا س ـي ـل ـف ـســرس ـتــون فــي
فيلم  Cluelessعام  .2005الشخصية
ك ــان ــت ت ـب ـلــغ  18رب ـي ـع ــا .ف ــي الـعـمــر
نـ ـفـ ـس ــه تـ ـق ــريـ ـب ــا ،كـ ــانـ ــت ش ـخ ـص ـيــة
«ن ــاب ـل ـي ــون داي ـن ـم ــاي ــت» ف ــي الـفـيـلــم
الـ ـ ــذي ح ـم ــل االسـ ـ ــم ( )2004وال ـت ــي
أداهــا املمثل جــون هايدر ،لكنه كان
فــي الـســادســة والعشرين مــن عمره.
الــافــت أن نجمة فيلم Bring It On
(ع ـ ــام  )2000غ ــاب ــري ــال ي ــون ـي ــون لم
أجزاء
دور في
ٍ
تستطع الحصول على ّ ٍ
الح ـق ــة م ــن ال ـف ـي ـلــم ،ألن ـه ــا أصـبـحــت
ً
كـ ـبـ ـي ــرة ج ـ ـ ـدًا عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ــدور بـحـســب
املـ ـنـ ـتـ ـج ــن .ب ــاالنـ ـتـ ـق ــال إلـ ـ ــى نـجـمــة
الفيلم الكوميدي األميركي الشهير
 American Pieش ــان ــون إل ـيــزاب ـيــث،
ف ـكــانــت ت ـب ـلــغ  25س ـنــة ع ـنــد تــأديــة
دور فتاة فــي ال ــ 17مــن عمرها .على
ضفة املمثلني ،يحتل النجم مايكل
جــاي فوكس الـصــدارة .فهو كــان في
ال ـخ ــام ـس ــة وال ـع ـش ــري ــن لـ ــدى ت ــأدي ــة
دور البطولة في سلسلة أفالم Back
( to the Futureعـ ــام  )2005وال ـتــي
ُيفترض أن تكون في السابعة عشرة
عـلــى أكـبــر تـقــديــر .فــي ه ــذا الـسـيــاق،
ل ـعــب ش ـكــل ف ــوك ــس ال ـف ـتــي ووج ـهــه
ال ـط ـفــولــي ( )Babyfaceدورًا كـبـيـرًا
فــي ّ
تقبل الجمهور للشخصية .أما
ّ
تــوبــي مــاغــوايــر ،ف ــأدى دور املــراهــق
«ب ـي ـتــر ب ــارك ــر» ف ــي فـيـلــم «س ـبــايــدر
مــان» ( )2002وكــان هو في الحقيقة
يبلغ  25سـنــة .شــأنــه فــي ذل ــك شــأن
ب ـ ـطـ ــل الـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة ال ـ ـحـ ــالـ ــي آنـ ـ ـ ــدرو
ـي فيلم Remember the
غارفيلد .وفـ ُ
 Titansالـ ــذي أط ـل ــق ع ــام  2000كــان
امل ـم ـثــل األس ـم ــر جــول ـيــوس هــاريــس

فــي الثالثني مــن عـمــره ،بينما عمر
الـشـخـصـيــة ال ـت ــي ي ــؤدي ـه ــا ه ــو 18
سنة ،ولم يلحظ ٌ
أحد الفارق.
أما كيفني بايكون وكيني وورمالد
فقد أديــا دور «ريــن ماكورمك» ذي
الـسـبـعــة عـشــر ربـيـعــا فــي نسختي
فـ ـيـ ـل ــم  Footlooseعـ ــامـ ــي 1984
و ،2011وه ـم ــا ف ــي  26و 27عـلــى
التوالي .واستغل إريك كريستيان
أولـ ـس ــن ج ـم ــال ــه ال ـط ـف ــول ــي ك ـث ـي ـرًا،
ّحــن أدى دور شـخـصـيــة ُيـفـتــرض
أنـهــا ذات  18سـنــة فــي فيلم Fired
( Upعام  ،)2009رغم سنوات عمره
الـ.31
لـ ـ ــم يـ ـسـ ـل ــم ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون مـ ـ ــن هـ ــذه
ّ
ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة ،إذ أن هـ ـن ــاك اعـ ـتـ ـق ــادًا
سـ ّـائ ـدًا إل ــى حــد مــا فــي ه ــذا الـعــالــم
بأنه ال يمكن الركون أبدًا للممثلني
ّ
صغار السن ،ألن مشاكلهم كثيرة،
وضـ ـغ ــوط ال ـت ـصــويــر الـتـلـفــزيــونــي
تـصـيـبـهــم بــاالن ـه ـيــار ســري ـعــا ً ،مما
ي ـج ـعــل االسـ ـت ــدي ــوه ــات راغـ ـب ــة في
نجوم أكبر سنًا يبدون
مع
ٍ
التعامل ّ
كـ ـم ــا لـ ــو أن ـ ـهـ ــم «م ـ ــراهـ ـ ـق ـ ــون» عـلــى
ّ
ش ــاش ــات ال ـت ـل ـفــزة .وال ري ــب ف ــي أن

أكبر مثلني حول هذا املوضوع ،هما
هـنــري وينكلر ال ــذي عــرفــه جمهور
ال ـت ـل ـفــاز ف ــي امل ـس ـل ـســل الـكــاسـيـكــي
( Happy Daysع ـ ــام  )1961والـ ــذي
ك ــان فــي الـثــاثــن مــن عـمــره حينما
أدى شـخـصـيــة ف ــي طـ ــور امل ــراه ـق ــة.
أمـ ــا ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو ج ــاي ـس ــون إيــرلــز
البطل املساعد في املسلسل الشهير
«هانا مونتانا» على قناة «ديزني».
إيــزلــر كــان فــي ال ــ 34لــدى تــأديــة دور
شقيق البطلة (مايلي سايرس) ذي
الثماني عشرة سنة.
وف ــي إطـ ــار امل ـف ــاج ــآت ،يــأتــي املـمـثــل
الـ ـ ـش ـ ــاب تـ ــري ـ ـفـ ــور دون ـ ـ ــوف ـ ـ ــان ن ـجــم
مسلسل  90210ذو  31سنة مؤديًا
دور املــراهــق «الـفــاتــن» فــي املسلسل
ب ـ ـفـ ــارق ك ـب ـيــر ي ـص ــل إل ـ ــى أكـ ـث ــر مــن
 13س ـنــة .األم ــر نـفـســه ينطبق على
النجمة بيانكا لــوســون صاحبة الـ
 34سنة والتي تؤدي دور بطولة في
مسلسل Pretty Little Liarsبفارق 16
سنة عــن شخصيتها فــي املسلسل.
أمــا إميلي كيني ( 28سنة) ،فتظهر
ب ــدور فـتــاة فــي الـســادســة عـشــرة من
عـمــرهــا فــي مسلسل The Walking

 .Deadلكن املفاجأة الكبرى التي لم
يـتـنـ ّـبــه إلـيـهــا أح ــد ،ول ــن يـفـعـلــوا في
القريب العاجل ،هو عمر البريطانية
الـ ـشـ ـق ــراء إم ـي ـل ــي ك ـ ـ ــارك .فــالـنـجـمــة
ال ـ ـسـ ــاحـ ــرة «أم الـ ـتـ ـن ــان ــن» وب ـط ـلــة
مسلسل  Game of Thronesاألشهر
حاليًا ،تبلغ مــن العمر  28سنة في
ّ
حني أن عمر شخصيتها «داينيري
ت ــارغ ــاري ــان» ل ــم ي ـت ـجــاوز ف ــي بــدايــة
املـسـلـســل ال ـســادســة ع ـش ــرة .ويـضــم
مسلسل  Gleeأكثر من بطل يتجاوز
الثالثني من عمره مؤديًا دور مراهق
لــم يتجاوز العشرين ،فـهــاري شوم
ً
جونيور مثال في الواحدة والثالثني،
وكذلك مارك سالينغ والراحل كوري
مانتيث.
ّ
من غير املستغرب أن األمثلة كثيرة
للغاية وال ي ــزال هـنــاك العديد ممن
ل ـ ــم نـ ــذكـ ــر أسـ ـ ـم ـ ــاء ه ـ ــم .ورغـ ـ ـ ــم ع ـلــم
َّ
املـ ـش ــاه ــدي ــن ب ـ ـ ــأن ه ـ ـ ــؤالء امل ـم ـث ـلــن
أك ـ ـبـ ــر سـ ـن ــا م ـ ــن ش ـخ ـص ـي ــات ـه ــم ،ال
ي ــزال ــون وح ـت ــى ال ـل ـح ـظــة يـتــابـعــون
هـ ـ ــذه األعـ ـ ـم ـ ــال مـ ــن دون االك ـ ـتـ ــراث
ّ
إلــى املــوضــوعّ .
ربـمــا على قــاعــدة أن
العبرة في النتيجة!

