از افراد بیمار و مسن نگهداری میکند.
این زوج در اقتصاد «گیگی» 7کار میکنند؛ دنیای «قراردادهای
صفر ساعته» ،تقریبا بدون تعطیالت یا مرخصی .کارخانههایی
که کارگران را به خاطر اینکه یک سانتیمتر از خط بیرون
زدهاند یا یک دقیقه دیر رسیدهاند ،تنبیه میکند و در عین حال
آنها را به عنوان روسای خودشان جا میزند.
در دقایق اولیه فیلم ،شکاف بین لفاظی و واقعیت به تصویر
کشیده میشود؛ هنگامی که ریکی با شعار «ارباب سرنوشت
خود باشید» در انبار نا منویسی میکند و درست بعد از آن
راننده دیگری یک بطری پالستیکی به طرفش پرت میکند و
میگوید« :برای قضای حاجت الزمت میشه»؛ مسیرهایی که
باید بروند به آنها اجازه نمیدهد که برای رفتن به دستشویی
توقف کنند.
من سالها در این زمینه برای گاردین گزارش مینویسم .به
اینجا آمدهام تا ببینم سینما با موضوعی که معموال محدودیت
چاپ دارد ،چه کاری میتواند کند؟ با نظافتچی خانمی مالقات
کردم که کارفرمایش به قدری او را آزار داده بود که به خودکشی
فکر میکرد ،رانندگان تاکسی که مدیرانشان مانند سگهای
گله برای صدا کرد نشان سوت میزنندو نگهبانی که در
بخش برونسپاری مشغول به کار بود و در سن  ۴۶سالگی با
مادرش زندگی میکرد .بر اساس آمار دانشگاه مسیحی تکزاس
( ،)TCUاقتصاد گیگ 7.4 ،میلیون بریتانیایی را استخدام کرده
است؛ از مشاورانی که در لندن شرقی در مورد میزان چربی
روزانه و شلوارهای فاقکوتاه صحبت میکنند تا آنهایی که به
سختی هزینههای زندگی را پرداخت میکنند .سرمایهداری
ویکتوریایی پای کارگران را در ماشین له میکرد؛ کاری که
بیستویکم میکند به آن اندازه

بخش اعظم سرمایهداری قرن
حالت را به هم نمیزند ،اما کماکان ویرانگر است؛ تو را سرشار
از رویای خودشکوفایی میکند اما عمیقترین باورها درباره
هویتات را نابود میسازد.
لوچ میگوید« :میتوانید کار را مانند شیری که باز و بسته
میشود ،قطع و وصل کنید .این فکر از فیلم «اینجانب ،دانیل

بلیک» میآید ،زیرا هنگامی در بانک غذا بودیم و در ارتباط به
آن فیلم تحقیق میکردیم ،به نظرمان رسید که برخی افراد
گرسنه هم کار میکنند و وقتی در دفتر منافع بودیم بیشتر
افراد [مطالبهکنندگان] مشغول کار بودند .بنابراین ایده کار
کردن فقرا در مکالمات ما پررنگ شد».
در ضمن ،بیشتر مهرههای اصلی تیم لوچ ،چند دهه با او همراه
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بودهاند .قبل از اینکه «تونی بلیر» 8وارد [خانه] شماره ()۱۰
شود ،پال الورتی فیلمنامهها را مینوشت .او برای تحقیق در
خصوص این فیلم ،در اطراف محل پارک ماشینها گشت میزد
و با رانندگان صحبت میکرد ،با آنها سر شیفتشان میرفت و
میدید که روزشان را با نوشیدنیهای پرانرژیای که به معده
صدمه میزند ،سر میکنند تا بتوانند به کارشان ادامه دهند .از
طرف دیگر اعضای تیم اکثرا جدید یا نسبتا ناشناخته هستند،
مانند بازیگر نقش اول« ،کریس هیچن» که در دو دهه اخیر یک
لولهکش خویشفرما بود ،مانند «ریکی ترنر» 10که با یک ون کار
میکرد .دیگر بازیگرانی که معموال شغلشان راننده پیک است،
در مقابل دستوراتی که برای بارگیری و نظارت بر بستهها به
آنها داده میشود ،بهانهگیری میکنند و معتقدند جزییات در
زندگی واقعی به این شکل نیست.
این بیستوهفتمین فیلم بلند لوچ است که به روش خودش
ساخته شده است .فیلمنامه ،صحنه به صحنه فیلمبرداری شده
و با جلو رفتن فیلم ،بازیگران داستان را فهمیدهاند؛ این کار برای
غافلگیر کردشان خیلی بهتر است .او میگوید «میخواهم بازی
از دلشان برآید ».موقع ناهار همه سوار مینیبوس میشوند
تا به سالن یک کلیسا بروند .لوچ از فیلمبرداری فیلم «نان و
گلهای سرخ» در لسآنجلس یاد میکند و یکی از بازیگران
میپرسد« :صندلیها کجا هستند؟»
لوچ میگوید« :کدام صندلیها؟ چندتایی در اطراف هست.
یکی را پیدا کن».
 «ما همیشه صندلیای داریم که اسمهایمان روی آن نوشتهشده».
 لوچ« :چند سالته؟»شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398

پینوشت

 . 1بر اســاس این نــوع قرارداد
کارگران فقــط در زمانی که به
آنها نیــاز باشــد در محل کار
خود حاضر میشــوند ،به میزان
تعداد ساعت کار یشان حقوق
میگیرند و حقــوق بیکاری نیز
ندارند.
 :)Boris Johnson(.2روزنامهنگار،
سیاســتمدار و تاریخنــگار
بریتانیایی که در  ۲۳ژوییه سال
 ۲۰۱۹پس از استعفای ترزا می
از نخســتوزیری انگلســتان و
در پی انتخابــات داخلی حزب
محافظــهکار انگلیس و رقابت با
جرمی هانت به پیروزی رســید
و نخســتوزیر جدید انگلستان
معرفی شد.
 :)Ovaltine( . 3برندی سوییسی
که در زمینــه تولید طعمدهنده
برای شــیر خوراکــی فعالیت
میکند.
Ken Loach . 4
 :)Tom Watson( . 5سیاستمدار
بریتانیایی حزب کارگر
 :)Ed Miliband( . 6سیاستمدار
بریتانیایی حزب کارگر
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