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مروری بر آخرین ساخته کن لوچ ،کارگردان بریتانیایی
ترجمه :زهره مقدادی

«متاسفیم ،جا ماندی» )Sorry We Missed You ( ،فیلم جدید کن لوچ ،در مورد قراردادهای صفر
ساعته  1اســت .لوچ میگوید چرا هنوز باید برای ساخته شــدن فیلم خود بجنگد و چرا فکر
میکند حزب کارگر باید «بوریس جانسون»« 2دزد» را مهار کند؟

فیلم اخیر
لوچ در مورد
اقتصاد «گیگ»
است؛دنیای
«قراردادهای
صفر ساعته»،
تقریبا بدون
تعطیالت یا
مرخصی

شکست میدهد و واقعیت را به پردیسهای سینمایی میآورد.
آخرین اثر لوچ« ،متاسفیم جا ماندی» است که بدون شک در
ادامه کار قبلی او« ،اینجانب ،دانیل بلیک» ،توصیف خواهد شد؛
فیلمی مربوط به سال  ۲۰۱۶درباره سیستم رفاه غیرانسانی
انگلیس که منجر به سرزنش وزرای حزب محافظهکار شد و
حتی مناظرهای عمومی درباره فقر در پنجمین اقتصاد بزرگ
دنیا شکل گرفت.
هر دو فیلم در نیوکاسل و اطراف آن طراحی شد هاند ،هر
دو بقایای انسانی را نشان میدهند که از یک اقتصاد ویران
و یک دولت تنبیهی به جای ماند ه و در قلب هر دوی آ نها
شخصیتهایی هستند که میتوانند پدر ،عمو یا همسر شما
باشند؛ مردانی که زندگی را با آرزوهایی بزرگ و ایمان به
سیستم آغاز میکنند ،با وجود این در عرض  ۹۰دقیقهای که
روی پرده هستند ،پرتگاهی عمیق آنها را در خود میبلعد.
در فیلم «متاسفیم جا ماندی» این مرد «ریکی تورنر» است.
تازهواردی از منچستر که پیشتر در کار ساختوساز بوده تا
اینکه رکود اقتصادی کسبوکارهای محلی را از بین میبرد.
شانس اخیر یا شاید آخرین شانس او این بود که راننده پیک
شود؛ یکی از آنهایی که ماشین ون خود را زیر تابلوی توقف
ممنوع پارک میکنند ،بستهها را کشانکشان به درب منزل
شما میآورند و اقتصاد مصرفکننده امروزی را پیش میبرند.
ابی ،همسر او ،کسی است که رویای خانهدار شدنش با فروپاشی
بانک «نورثرن راک» در سال  ۲۰۰۷نابود شد؛ بانکی که از آن
وام مسکن میگرفتند .او پرستار است و در دقایق کمی که
آژانس به او فرصت کار کردن میدهد ،به بهترین شکل ممکن
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در فیلمهای بزرگان ،اندازه مهم است :تجهیزات بزرگ ،اجراها،
خودخواهیها ،بودجهها و پردههای بزرگ؛ اما در ساخت این
فیلم هیچیک از اینها به کار نرفتهاست .ما در ملکی تجاری در
«گیتهد» هستیم؛ در واحدی به کهنگی همه انبارهایی که تا
به حال دیدهاید ،درست روی کاشیهای کفپوش دفتر پشتی
که حاال به رنگ کف کفشها درآمدهاند .نقطه اتکای این اثر
سینمایی یک کارگردان مغرور نیست ،بلکه مرد  ۸۳ساله باریک
اندام و عینکی است که به جای اینکه با فریاد دستور بدهد ،با
لحن شاد و با ادب [تبلیغات] «آوالتین» 3صحبت میکند.
لوچ در حالیکه از دست سرمای پاییزی خودش را در کتی
پیچانده و در آن فرو میرود ،میگوید «خب ،بچهها!»
این «کن لوچ» 4است ،معترض سوسیالیست و عامل سرخط
اخیر اخبار ،تیترهایی از این دست« :تام واتسون»« 5بزرگترین
خطر» برای آینده حزب کارگر و «اد میلیبند» 6یک سیاستمدار
«چپ تقلبی» است .این تیترها فقط برای یک هفته از سپتامبر
بودند .با این وجود ،جو صحنه بیشتر مانند اردوی مدرسه است
تا یک سمینار سیاسی.
لوچ به یکی از بازیگران میگوید «کارن ،در آینده کارهای
بیشتری از تو میبینیم ».وقتی منظورش را میفهمد ،پوزخند
میزند و اعضای تیم نیز با او همراه میشوند .چند توصیه دیگر
و بعد دوباره حرفش را قطع میکند« :ریکی ،چارلی؛ حق بقیه
را نخورید ».باز هم همه میخندند؛ «امروز خبرنگاران لیبرال
به اینجا میآیند».
 50سال از شاهکارش ،فیلم «قوچ» گذشته است .با این حال
لوچ هنوز به آن مفاهیم میپردازد ،دشمنان طبقاتیاش را
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