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فضانوردان چه ميگويند؟

نمرﻩیبﺴﻴاﺭﺧﻮبﻲمﻲﺩﻫﻴﻢ

تاريخ سينما پر از فيلمهايي دربارهی شخصيتهاي واقعي
است كه پس از اكران ،انتقا ِد آن شخصيت يا شخصيتها را در
پي ميآورند .اين اتفاق حتي در فيلمهايي كه به شغل و حرفهاي
خاص ميپردازند و نه چهره يا آدمي مشخﺺ ،هم صدق ميكند.
اما كوآرون با فيلم جديدش اين قاعدهی تكراري را برهم زده
است« .باز آلدرين» فضانورد مشهور و دومين انساني كه پا بر
كرهي ماه گذاشت ،ميگويد بهشدت تحت تﺄثير فيلم «جاذبه»
قرار گرفته و عاشق آن شده است« .آلدرين» آنقدر شيفتهی
فيلم شده كه پا جاي پاي منتقدان سينما گذاشته
و ريويوي خودش را بر جاذبه نوشته است .او
در اين يادداشت كه در وبسايت مجلهی
هاليوود ريﭙورتر منتشر شده،
مي نويس�د« :م�ن
به ش�دت تح�ت
تﺄثي ِر تصويري

داش��تم و مش��تاق بودم همان كاري را كنم كه همتاهاي
مردم در س��ينما انجام ميدهند ،چ��ه بهلحاﻅ فيزيكي و
چه احساسي ».بوالك ميگويد« :هميشه مجبور بودهام،
به دنبال چيزي بگردم و آن نقش را تبديل به ش��خصيتي
زنانه كنم ،يا اينكه خودم آن را بس��ازم .اما در س��الهاي
اخير ،وضعيت فرق كرده است .جوناس (جوناس كوآرون،
نويسندهی فيلم) و آلفونس��و اين نقش را مخصوص يك
زن نوش��ته بودند ،اما نه اينكه بعدا ً چني��ن فكري كنند.
اين بخش��ي دروني و جداييناپذير از داستان بود .اين بود
كه پيش خودم فكر كردم بايد تمام تالشم را بكنم تا او را

ﺭﻫﺎﺷﺪﻩ

ﺳــاﻝﻫا ﭘﺲ از فاﺟﻌﻪﻱ «ﺁﭘوﻟــو  »13ﺩﺭ
ﺳــاﻝ « ،1970ﺟیــم ﻻﻭﻝ» فﻀانــوﺭﺩ ،اﺩﻋا
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣاﻩﻫاﻱ ﻣﻨﺘﻬﻲ بــﻪ ایﻦ ﺭﻭیﺪاﺩ،
ﺩﺭ ﺧواﺏ ﻛابوﺱﻫایﻲ ﺩﺭباﺭﻩﻱ فﻀانوﺭﺩﻱ بﻪ
ناﻡ ﺟیم ،ﻣﻲﺩیﺪﻩ اﺳﺖ .اﻭ بﻪ ناﻡ فیلم اﺷاﺭﻩ
نمﻲﻛﻨﺪ ،اﻣا ﻗﻄﻌا از ﺭﻫاﺷــﺪﻩ )(Marooned
بــازﻱ «ﮔﺮﮔوﺭﻱ ِﭘﻚ»،
ﺣﺮﻑ ﻣﻲزنﺪ؛ فیلمﻲ با
ِ
«ﺭیﭽــاﺭﺩ ﻛﺮنــا»« ،ﺟیــﻦ ﻫﻚﻣــﻦ» ﻭ «ﺟیمﺰ
فﺮانﺴیﺴﻜاﺱ» .فیلم ،اﺳﻜاﺭ ﺟلوﻩﻫاﻱ ﻭیﮋﻩ
ﺭا بﺮﺩ .اﻣا ﺩﺭ ﻛمــاﻝ ﺗﻌﺠﺐ ،اﺳــﺘوﺩیو ﻛلمﺒیا
ﭘیﻜﭽﺮز ،ﺣﻘوﻕ ﺁﻥ ﺭا ﻋموﻣﻲ اﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻭ فیلم
ﺩﺭنﻬایﺖ ﺩﺭ ﻗاﻟﺐ یﻚ بﻲﻣــوﻭﻱ ﻛمبوﺩﺟﻪ بﻪ
ﺳﺮنوﺷﺘﻲ ﺗلﺦ ﺩﭼاﺭ ﺷﺪ.

ﺁﭘﻮﻟﻮ13

ِ
حقيق�ت جاذبهي صفر خل�ق كرده بودند ق�رار گرفتم.
كه از
كارهاي ايس�تگاه فضاي�ي در فيلم درس�ت همانطور پيش
ِ
وضعيت فاجعهواري كه در فيلم
ميرفت كه در واقعيت ديدهام.
تصوير شده هم قطع ًا امكان رﺥ دادن ،دارد ،اگرچه تا كنون بخت
با ما يار بوده و كس�ي دچار اين وضعيت نشده است« ».مايك
ماسيمينو» اس�تاد دانشكدهی مهندس�ي دانشگاه كلمبيا و
فضانورد سابق هم دربارهي فيلم جاذبه گفته است« :چيزي كه
در اين فيلم ميبينيد يكجورهايي به يك رو ِز بديُمن ميماند،
نه از اين روزهايي كه حالمان خوب نيست ،بلكه يك روز بديُمن
روي شهابسنﮓها ».ماسيمينو كه دو بار به ايستگاه فضايي
رفته ،ميگويد ِ
وقت تماشاي فيلم وقتي تلسكوپ و ابزارهاي
ديگرم را كه به اين دقت بازسازي شده بودند ديدم به هيجان
آمدم .او ميگويد منتقدِ فيلم نيس�ت ،اما به فيل�م كوآرون،
برخالف نقﺺهاي علمي كه دارد ،نمرهی بسيار خوبي ميدهد
و از تماشاي فيلم بسيار لذت برده است.

به بهترين نس��خه از خودم تبديل كنم ».بوالك دربارهی
پروس��هی س��اخت فيلم و تحقيقاتي در جريان س��اخت
انجامشده ميگويد« :كلي تكنس��ين اطراف ما بودند كه
كمك ميكردند دكمهها و اهرمهاي پيچيده را بشناسم و
من نميدانستم كه بدن انسان در جاذبهي صفر چطور كار
ميكند .باالخره ش��وهرخواهرم شمارهي «كدي ُكلمن»
فضانوردي كه آن زمان در ايستگاه بينالمللي فضايي بود،
را برايم پيدا كرد و او از آنجا با من تماس گرفت .اينطور شد
كه توانستم از كسي مشورت بگيرم كه همان موقع هرچه
را براي من سوال بود ،داشت تجربه ميكرد».

بﻪنﻈــﺮ ﻣﻲﺭﺳــﺪ ﺭاﻥ ﻫــاﻭاﺭﺩ نمﻲﺗوانﺪ
فیلمﻲ بﺴــازﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷــوﺧﻲ زنﻨﺪﻩاﻱ با
اﺩﺭاﺭ نﺒاﺷــﺪ .اﻣــا نمونــﻪﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﭘوﻟو13
بﻬﺘﺮیﻦِ ﺁﻥﻫاﺳــﺖ ،ﺁنﺠا ﻛﻪ اﺩﺭاﺭ انﺴاﻥ ﺩﺭ
ﺁﺳماﻥ ﻣﻌلﻖ ﻣﻲﺷوﺩ ﻭ ﭘﺮﻭاز ﻣﻲﻛﻨﺪ.
بﺰﺭگﺗﺮیﻦ ﺩﺳﺘاﻭﺭﺩ ﻫاﻭاﺭﺩ ﺩﺭ ایﻦ فیلم،
ﮔﻨﺠانﺪﻥ ﺗﻌلیﻖ ﺩﺭ ﺭﻭیﺪاﺩﻱ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫمﻪ
ِ
ﻣﻲﺩانیم ﭘایاﻥ ﺧوﺷﻲ ﺩاﺷــﺘﻪ اﺳﺖ .اﻭ ایﻦ
ﻛاﺭ ﺭا با یاﺩﺁﻭﺭﻱ ﺧﻄﺮﻫاﻱ ﺳﻔﺮﻫاﻱ فﻀایﻲ ﻭ
ﻣیلیوﻥﻫا اﺗﻔاﻕ ناﺧوﺷایﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﻣﻲﺗوانﺪ ﺭﺥ
ﺩﻫﺪ ،انﺠاﻡ ﻣﻲﺩﻫﺪ.

ﻣﺎﻩ

ﭼﻬل ﺳاﻝ بﻌﺪ از ﺁنﻜﻪ «ﺩیویﺪ بویﻲ» اﺳﻄوﺭﻩﻯ
ِ
ِ
ﺗﻨﻬایﻲ
«ﻏﺮابﺖفﻀایﻲ»بﻪ
ﺭاﻙ بﺮیﺘانیا ،ﺩﺭﺗﺮانﻪﻱ
ِ
ﺭنﺞﺁﻭﺭِ ﺳﻔﺮﻫاﻱ فﻀایﻲ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ،ﭘﺴﺮﺵ «ﺩانﻜﻦ
ﺟونﺰ»ﻫمیﻦﻣﻀموﻥﺭاﺩﺭﺷﻌﺮﻱﺗصویﺮﻱﺩﺭﻣﻘاﻡ
ﻛاﺭﮔﺮﺩاﻥ بﻪ ﺗصویﺮ ﻛﺸیﺪ« .ﺳم ﺭاﻛوِ ﻝ» ﺩﺭ نﻘﺶ
َﺳم ،ﺗﻨﻬاﺗﺮیﻦ ﻣﺮﺩِ ﻣﻨﻈوﻣﻪﻱ ﺷمﺴﻲ اﺳﺖ؛ ﻣﺮﺩﻱ
ﺳوﻱ ِ
ﺗاﺭیﻚ
ﺗﻨﻬاﺩﺭیﻚﻣﺠموﻋﻪﻱاﺳﺘﺨﺮاﺝﻫلیوﻡاز ِ
ﻣاﻩ« .ﺟونﺰ» بــا بوﺩﺟﻪاﻱﻛﻪ بﺴــیاﺭانﺪﻙﻣﻲنمایﺪ
) 5ﻣیلیوﻥ ﺩﻻﺭ( ،ﭼﺸــمانﺪازﻱ بﻪﺷــﺪﺕ ﻣﻨﺰﻭﻱ ﻭ
ﺩﻭﺭافﺘاﺩﻩﻭﻣﺘﺮﻭﻙازﻣاﻩﺧلﻖﻣﻲﻛﻨﺪ.ﻭﻫماﻥﻃوﺭﻛﻪ
ﭘﺪﺭﺵﺩﺭ«ﺳﺮﮔﺮﺩﺗاﻡ»ﺧوانﺪﻩبوﺩ،ﻣﻲﺧواﻫﺪبﮕویﺪ
ﺷایﺪانﺴاﻥبﺮاﻱﺳﻔﺮبﻪفﻀاﺳاﺧﺘﻪنﺸﺪﻩﻭایﻨﻜﻪ
ﺭابﻄﻪﻫاﻱﺩﻭﺭﻫمیﺸﻪﺩﺭبلﻨﺪﻣﺪﺕازﻫمﻣﻲﭘاﺷﻨﺪ.
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